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го во рио Ла лић и из ко јег се на ла ли ћев ски на чин пе сник пи та „ко да нас 
/ су тра / у да љи ни пре по зна”. Та ко је страх од не ра зу ме ва ња кул ми ни рао 
у страх од не пре по зна ва ња у бу дућ но сти, страх од зло у по тре бе је зи ка 
и гу бит ка иден ти те та: „бо јим се / да ће мо / и на кон жи во та / у ту ђим пред
ста ва ма / по ста ти / не ко дру ги / што / ни ка да ни смо / хте ли”. 

По след ња два ци клу са су за и ста у функ ци ји епи ло га ове при че о 
не кој вр сти се о бе и она су нај ви ше ис пу ње на пе сни ко вим ре флек си ја ма 
и пи та њи ма о за ви ча ју, по сто ја њу, о са мом се би ко ја се иден ти фи ку ју 
упра во у тим стал ним се о ба ма: „оти ћи / зна чи / и тра жи ти / и на ла зи ти 
/ не по зна те де ло ве соп ства”. Од ла сци о ко ји ма је ов де реч ви ше се не по
зи ва ју на ло ка ли те те и до га ђа је, ства р ност је ис при ча на. Ови ци клу си 
ви ше не го оста ли оди шу тран сце ден тал но шћу и кон стант ним пи та њи ма 
о иден ти те ту, до му, се ћа њу, исти ни. Кључ но пи та ње овог ци клу са је: 
„ни смо ли од у век / лак ше при хва та ли / уто пи ју и лаж / не го ли / гор ку 
исти ну // на ро чи то у ку ћи стра ха” јер об је ди њу је сва оста ла у на ме ри да 
се пре и спи та чо век/умет ник, од нос де ла и ствар но сти, де ла пре ма ствар
но сти и дру гим де ли ма, од нос чо ве ка пре ма је зи ку, вре ме ну па сто га и 
исти ни.

При ча о бе за ви чај но сти и „по ме ра њу сре ди шта” пре ра сла је у нај
бли жу при чу о са мом се би, о тра га њу за на ма са ми ма. Сто га, по след њом 
пе смом – „И пе сма се ка ме ни” – за тва ра пр стен ове збир ке ко ја и на 
по чет ку и на кра ју у сре ди шту при че о на ма и на шој бе за ви чај но сти има 
ПЕ СМУ, иа ко не оста вља мно го на де у то да је по е зи ја уоп ште мо гу ћа, 
јер „ко јим пу тем да ље / по сле уморча са”? Ме ђу тим, та кав за вр ше так 
не ли ша ва нас не ког ве ро ва ња (пре је реч о ис ку ше њу и иза зо ву) у љу де 
ко ји, ма кар би ли рет ки у том „пре мо ре ном дру штву” (БјунгЧул Хан), 
тра га ју, тј. осе ћа ју оно не ви дљи во у ства ри ма и во де се „ми том о се би”, 
као и „ка ме ним ори јен ти ри ма у све ту из гу бље но сти”. Реч је мо гу ћа „та мо 
/ где се че ка мо / под ка ме ном”.

Сне жа на НИ КО ЛИЋ

ХРО НИ КА СФИН ГО ИД НИХ СА ЊА

Ни ко ла Страј нић, Пе сме јед не го ди не, За ду жби на „Пе тар Ко чић”, Ба ња
лу ка 2016

Као по е та за вид не ре пу та ци је, Ни ко ла Страј нић има им пре си ван 
кор пус од осам пе снич ких књи га ко ре ни те ори ги нал но сти. И нај но ви ја 
збир ка ин те лек ту ал них сти хо ва – сво је вр сних со фи за ма – Пе сме јед не 
го ди не, по е зи ја је ве ли ког тем пе ра мен та, на дах ну тих ви зи ја, оп се жне 
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мо тив ске кла ви ја ту ре, у ко јој су од сли ка ни „пор тре ти” пе сни ко ве ду ше. 
Би ло да се и змо гра фи ра на о кол ни свет, би ло да, по тре сан уну тра шњом 
бор бом и ди ле ма ма, ин тро спек тив но по сма тра про жи вље но, Страј нић 
фи ло зоф ском до след но шћу те жи да спо зна ствар ност у ње ној пу ној ин
те грал но сти, у стал ној по тра зи за трај ним је згром по сто ја ња. Све кон
тем пла ци је ду ха, сва ду бо ка он то ло шка раз ми шља ња и ал хе миј ска рас
кри ћа ци кли зи рао је у пет оде ља ка („Да ле ки по том ци се ћа ња и сна”, 
„Крет ње ра но по за спа ле”, „Об ро нак веч но сти”, „Што те ра зо ко вљу је од 
не стал но сти” и „По длак ти ца сна”), у лир ску ме та фо ри зи ра ну сли ку 
све та осве шта ну трај ном ме лан хо ли јом.

Са ан теј ском ве ром у зе мљу чи је ди са ње осе ћа, и у овој збир ци Страј
нић је пе сникус хи ће ник из да шном и веч но мен љи вом при ро домчу до тво
ри цом. Не гу ју ћи сво је вр стан бу ко ли зам, ва зда је уди вљен пред па ган
ском ле по том бож је ве ге та ци је пу не ча ра, бо ја и ба ја (стил је им пре сив но 
озра чен све тло шћу). Пред ар ка диј ским пеј за жом свог вр та што лу ми но
зно тре пе ри, као пан те и стич ки мо ни ста не гу ју ћи буд ним чу ђе ње и бол, 
по ет ски кон тем пли ра ко ло сал не тво рач ке си ле при ро де. У њој дух још 
сна жни је пој му је бес крај но хе ра кли тов ско про ти ца ње вре ме на, ко је је, 
у ства ри, и фун да мен тал ни мо тив сти хо ва. Као за не се њак иди лич ке ре
ли ги је по врат ка при ро ди, он је спи ри ту а ли зи ра и иде а ли зи ра. Осе ћа ју ћи 
над ра ци о нал но, из тог пр во род ног вре ла свог за но са цр пи на пој ну сна
гу за икар ске за ле те у не бо. Јер, Страј нић је ве ли ки при вр же ник иде је 
тран сцен ден ци је. За хва ћен ви ром ства ра лач ке фан та зи је, сти хо ви ма се 
че сто уз ви не до астрал них не да ра, до гре бе на ме та фи зи ке. За гле дан у 
астрал, ње гов дух пом но ослу шку је ме та фи зич ку ре ал ност, тај не над
све та и веч но сти, бо жан ски свет све мир ског безд на. Јер, по Ше лин гу, 
по е зи ја и је сте ме та фи зич ки ин стру мент („О, не до са ња ни сно ви ве чи
то сти / ру жо чи је ла ти це раз ми чу не бе са / учи ни да не за му ца твој ми рис 
/ пред сме шком срећ не ду ше / ко ја стре ми”). Ме ђу тим, иа ко је пеј за жно 
по ста мен ти ра на, Страј ни ће ва ли ри ка над ре а ли стич ког ка рак те ра об зна
њу је уну тра шње пеј за же ду ха, јер по е зи ја је ема на ци ја ду ше („Исти на 
је са мо што ду ша про сне ва”, Ду чи ћев је стих). Она иси ја ва свет иза грани
ца пси хич но сти – за у мље и сно ве – ко ји су, ка ко се ка же, жи ла ку ца ви ца, 
до ми нан тан кон сти ту тив ни еле ме нат Страј ни ће вог по ет ског све та, ода
кле и при ти че, у срп ској по е зи ји је дин стве на и не по но вљи ва, ле по та 
ових Страј ни ће вих па ра док сал них сти хо ва. Он је ве ли ки са њар и, ка ко 
је пи сао Бор хес, за точ ник ноћ них цр них ша хов ских по ља не са ни це, одан 
бо ре ал ном зра ку – се вер ном све тлу Но ћоб ди је.

У че му је спе ци фич ност ове збир ке пе са ма? 
Тре ба ре ћи да је она дар чи сте они рич ке ин спи ра ци је. То је оп чи

ња ва ју ћи хип на го гич ки та бло у ко ме пре ви ре жи ва маг ма сно ва. Рас ко
шна хро ни ка сфин го ид них са ња, че сто кон зи стент ни јих од ре ал но сти, 
ко је, у пу ном спек тру пси хо ло шких бо ја, про ја вљу ју не ми ре уну тра шњег 
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све та што те жи сво јој ко смич кој ди мен зи ји. Сном пре ли ве на ла зур на 
са га о веч ним ме на ма и про ме на ма, о од ла ску и по нов ном вра ћа њу све га 
у при ро ди. Ме ша Се ли мо вић је за пи сао: „Зна чи ли то да ми са мо са ња
мо да жи ви мо, а не жи ви мо? Све што нам се де ша ва, ни је ствар ност, већ 
наш сан о ствар но сти. Ка ква је он да та ствар ност, и да ли по сто ји? Или 
је сан са ма ствар ност? Ко нас др жи у сну и ко нас бу ди? Је ли смрт бу ђе
ње? Је ли жи вот у смр ти?” Пе сме јед не го ди не по ка зу ју да се сва ви спре
на по сма тра ња што их је свест упи ла пре ства ре у мен тал ном ста ди ју му 
има ги на ци је; ре ал но до жи вље ни ак ти ути ску ју се у маг ма тич ки са ња ни 
свет и, у ек ста тич ком тре нут ку на дах ну ћа, пре ство ре у бро ја ни цу жи вот
них спо зна ја о суд би ни чо ве ко вог по сто ја ња. Оне су ути сну те у не сва ки
да шње по ет ске сли ке – раз бо ко ре не ма шта ри је – ис трг ну те из Вре ме на 
да би се за ва ра ли за бо рав, Ни шта ви ло и смрт, као гра ни це људ ског по
сто ја ња. Уре за не у ме та фо ре осо бе не ин то на ци је, у при влач не сти ли за
ци је са цве том (при че му је, пре тво рен у умет нич ки сим бол, нај ви ши 
ранг за до био ми ри сни но ћу рак, дух пра древ ног цвет ног бо жан ства), са 
пти цом и обла ком, са пче лом и леп ти ром, у ко ји ма је по е та ин ту и тив но 
до се гао су штин ске, оп ште исти не, ко је, по Ари сто те лу, и је су пред мет 
ли ри ке. Ме лан хо лич но обо је на су и по ет ска са зна ња да вре ме во ди смр ти, 
а тра ја ње (не пре ста но ме ња ње) са вла ђу је смрт.

Као по е та раз бук та ле фан та зи је, Страј нић је за пра во со фи ста Вре
ме на, ко ји, хај де ге ров ски ре че но, фи ло зоф ски до жи вља ва бив ство ва ње 
и вре ме. Вре мен ска пси хо ло ги ја збир ке је сто га са свим осо бе на. По е та 
је, уз свест о хе ра кли тов ској ди ја лек ти ци (и сим бо ли ци ре ке), у се бе упио 
вр ло ис тан ча но осе ћа ње про ла зно сти (кре та ња у круг) – осо ви не на ко
јој су и са зда не пе сме. При вид но, хро но ло шка осно ва им је јед на го ди на. 
Али оне ни су ве за не за астро ло шко, објек тив но са то ли ко вре ме, ко је про
ка пљу је у клеп си дри, не го за по ет ско вре ме збир ке. Да ли, као „фи ло зоф
ски” пе сник, Страј нић опо вр га ва вре ме као не ствар но, илу зор но? По сто ји 
ли пла ва ве чи тост? Да ли, ре ша ва ју ћи тран сцен ден тал ни по јам вре ме
на, по е та те жи да овре ме ни веч ност, ко ја сво ју вре ме ни тост цр пи и из 
про шло сти? На гла си мо: Пе сме јед не го ди не ни су пот чи ње не ка те го ри
ји вре ме на, јер сан има ди мен зи ју све вре ме но сти: у пси хо ло шком ста њу 
сна не опа жа мо ни про стор ни вре ме као об ли ке жи во та ко ји ко ег зи сти
ра ју (Пар ме нид и Зе нон Елеј ски су сма тра ли да се вре ме са сто ји од ин ди
ви ду ал них тре ну та ка, ко је је мо гу ће одво ји ти јед не од дру гих, као што 
се про стор раз ла же на тач ке). Ови сти хо ви су до каз да у сно ви ђе њи ма 
вла да нео гра ни че на сло бо да: вре мен ски пла но ви се си мул та но пре ли
ва ју. Ка рак те ри стич но за пе сме ове збир ке је да су све ди зај ни ра не из 
јед ног тре на са да шњо сти – сво је вр сног пси хо гра ма у ко ји су упи је ни сви 
пре ли ви уну тра шњег жи вље ња: у зр ну тре нут ка, у маг но ве ном „са да” 
је зна мен уну тра шње тем по рал но сти. По е та имо би ли ше тре ну так – ди
мен зи ју су бјек тив ног вре ме на, ко ји је, као ма ни фе ста ци ја сна и бе све сти, 
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ис пу њен ми ри ја да ма ути са ка: ми ри са, зву ко ва, бо ја, рас по ло же ња, ат мос
фе ре. У про сто ру „са да” асо ци ја тив но ис пре пле те но се су сти че ви ше 
вре мен ских мо да ли те та: про шлост и бу дућ ност, ре тро спек тив но и про
спек тив но вре ме, се ћа ње и на да ње, тво ре ћи пси хо ло шко је дин ство („Се
ћа ње до ла зи у сан да ла ма сно ва / с дна вре ме на, са сто ва ри шта Ни шта / 
и но си пи штаљ ку чи ји зви ждук коп ни / у по ку ша ју да про бу ди ствар ност 
/ што не по сто ји / Оно је ле гу ра од гво жђа и ле да / ко ја раз би ја љу ске ти
та ни ка / пла мен што са жи же лу до му дру на ду / да ће се опет све ус по ста
ви ти”). На тај на чин се, у пе сми, кроз тре ну так са гле да веч ност. У „реа
ли зму” јед ног маг но ве ног тре на, она се са жи ма и умет нич ки су бли ми ра. 
Ма ги јом сим бо ла пе сник успе ва да је, као иде ал ну ка те го ри ју, овре ме ни 
(„Не по сто ји веч ност ван јед ног тре нут ка / ван до ма ша ја ока тво је ру ке 
/ ко ра ка да ха / ре чи тво је кр ви / ван до ти ца ја пр сти ју твог ср ца / ко ји ма 
бо јиш кри ла леп ти ро ва / ко ји ма се ниш пра зан ол тар смр ти / и раш чо ба
њу јеш ниг ди не; Дан је но та веч но сти кроз ко ју / ан ђео сви ра це ло свет ску 
дра му / нај у да ље ни ји тре ну так је че до / ово га ча са / ки ло ме тар се ми
ли ме тром ме ри: И учи веч ност ка ко је тре ну так / де тињ ство ње но / њен 
ча нак сме ха на ли цу но ћур ка / чи је се тра ја ње не по кла па с ча ском / већ 
с би лом јед не не ро ђе не зве зде / ко ја тре пе ри; Па ипак веч ност је у да ху 
/ у ка пи сун ца / зр ну сме ха”). У све тло сти ка ле и до скоп ског „са да” иш чи
та ва се по бе да ин ту и тив ног тра ја ња над Вре ме ном („све тлост ће се за
у ста ви ти са мо / на пла вој ле пе зи успо ме на ко је / до но си от кос вре ме на из 
до ба / ка да се смрт још прав да ла жи во том; О су зо тре на од бље ску ниг
ди не / са чу вај от ме ност јед не бо ре сме шка / ко ја те са жи ма у ти ши ну; 
Тво је ср це је сат веч но сти / што тка у да ху но ћу ра ка / ко ји из ме се чи не 
зру. И сва ки час је грам веч но сти / кап но ћи вре ди вру так све тла / се зам 
што ла ти ца от кљу ча ва / тво ју са да шњост ко ја кли ја”). У ме ан дри ма 
сно ва пре би ва ју ви о лент не ме та фо ре тај но ви те сло же но сти (сан им про
ду би ди мен зи је и ира ци о нал ни ка у за ли тет) а, у бо гат ству ин те лек ту ал
них асо ци ја ци ја, есен ци јал на ис ку ства – епи фа ни је не ви дљи вих тај ни 
– због ко јих се и пе ва („У пла вој ва три ср ца ан ђе о ског / но ћу рак – зрн це 
вре ме на што цве та”). То је онај ан ђе о ски пев, траг ан ђе о ског ру ко пи са 
у ко ме је бо жан ско пи смо („ан ђе ла ко ји на ко смич кој ли ри / сви ра ти ши
ну / Ње го ви пр сти су тај ни ле пет све тла / што стре ли ца ма на то пље ним 
ме дом / ви да ожиљ ке про ла зно сти (...) А ње го во ср це ко да не по сто ји / 
по го до ви ма веч но сти је / бри жно раз де ље но; Ан ђе ли су бли же ја ви не го 
сну / Њи хо ва кри ла – ла ти це цве то ва / го во ре пре ко пти це или зве зде / 
а љу бе сви ме што ми ри у све ту; Али кад сен ке за у до ви че се / про стран
ство ти ши не по ра сте зе је дан / умр ли ко рак / ле пет кри ла што се сур ва ва 
у без дан / за ми рис ру же уза бра не оштрим се чи вом / тан ког сеп тем ба
р ског ве тра; Веч ност се склуп ча ла у трен; Ка да по зо ба на ше да не / ан ђео 
ути сне име на ше / на по длак ти цу свог сна”). 
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Ре ци мо на кра ју: Пе сме јед не го ди не укра ше не су си не сте тич ком 
сли ков но шћу пре во ђе ња јед ног сми сла у дру ги, чи ме се укла ња ју гра
ни це ме ђу пој мо ви ма. Кад се рас пле те, фан та зи ја од ве де у ире ал ност и 
ап страк ци ју, от кри ва ју ћи бес крај не је зич ке мо гућ но сти и па ра док сал ну 
ло ги ку сти хо ва. Страј нић се пре пу шта им пул си ма ре чи, увек у хер ме неу
тич кој ин тим но сти са њи ма (да ли је за ум на реч ко смич ког по ре кла?). 
Он је озби љио ма гич не си ле је зи ка, у ко ји ма се огле да ју пра је зич ка ло
ги ка и звук – ин ту и тив на ши фра тран цен ден ци је, чи ја ле по та и је сте у 
ме лан хо лич ној пев но сти. Очи то је да се у сну те жи ка ап со лут ној сло бо
ди је зи ка – чи стом зву ча њу, ко је по ја ча ва су ге сти ју са др жа ја. Пре ло гич
ка реч ире ал них бо ја, про на ђе на у нај ду бљој уну тра шњо сти, по се ду је 
из ван ред не му зич ке дра жи и енер ги ју. Кад се за чи гра, гра ди не сва ки
да шње сми са о не скло по ве, по ка зу ју ћи да се пе ва у ма гиј ском кон так ту 
са иско ном, са ко смич ким Пра јед ним, јер, на плат ну без вре мља, „ћут ња 
је пра реч ре чи”, ка ко гла си стих пе сме под на сло вом „Ко ји из тре на 
ис цве та ва”.

У Пе сма ма јед не го ди не без број је гном ских сти хо ва („Веч ност 
цве та је у тре нут ку кад се / ње го ве ла ти це отво ре у ба шти; Не ма сна не
ра ши ве ног ја вом / на пу чи на ма не ба је дро смр ти; Бол је ме ђу уз да си ма 
/ пла мен ме ђу по љуп ци ма; кроз за гр ља је ју ре ко њи смр ти / по љуп ци су 
дрх та ва над ствар ност; и где је са мо нео ства ре на љу бав би ла љу бав...”) 
– дар осо бе ног ли те рар ног уме ћа Ни ко ле Страј ни ћа.

Ксе ни ја КА ТА НИЋ

МАЛ ТУС МЕ ЂУ СР БИ МА

То мас Мал тус, Оглед о на че лу раз во ја ста нов ни штва, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2015

У дру штве ним на у ка ма, по себ но у де мо гра фи ји, књи га То ма са 
Ро бер та Мал ту са (1766–1834) пoд на зи вом Оглед о на че лу раз во ја ста нов
ни штва и да нас, до ду ше ре ђе, иза зи ва де ба те ме ђу на уч ни ци ма, иа ко је 
од ње ног пр вог об ја вљи ва ња про те кло ви ше од два ве ка. За сла би је упу
ће не чи та о це, тре ба на по ме ну ти да је Мал тус тво рац те о ри је пре ма ко јој 
се људ ски род умно жа ва ге о ме триј ском про гре си јом, док се ко ли чи на 
пре храм бе них про из во да уве ћа ва арит ме тич ком про гре си јом. Ге о ме
триј ска про гре си ја под ра зу ме ва низ бро је ва, ко ји се, из у зев пр вог, мно же 
са не ким фик сним бро јем ко ји ни је ну ла (нпр. 2, 6, 18, 54, 162...). С дру
ге стра не, под арит ме тич ком про гре си јом се схва та низ бро је ва из ме ђу 
ко јих је кон стант на раз ли ка (нпр. 5, 7, 9, 11, 13, 15...). Да кле, Мал тус је 




