
П О Е З И Ј А  И  П Р О З А

МА ЈА ХЕР МАН СЕ КУ ЛИЋ

ГО СПА ОД ВИН ЧЕ

Про лог

Је зик пе снич ког ми та на те ри то ри ји „Ста ре Евро пе” ма гич ни 
је је зик по све ћен бо ги њи Ме се ца или Бе лој бо ги њи по Ро бер ту 
Греј всу, бо ги њи Му зи по ме ни, или бо ги њи Смр ти, Ро ђе ња и Ле
по те – фи зич кој, ду хов ној и ин те лек ту ал ној три ја ди, тро ру чи ци, 
све ви де ћој, ви до ви тој, ко ја вла да чо ве чан ством од вај ка да. Та кву су 
је – Ве ли ку бо ги њу – ви де ли ста нов ни ци Ста ре Евро пе као оли че
ње це ло куп ног жи вот ног ци клу са од ро ђе ња до смр ти и по нов ног 
ро ђе ња, не де ле ћи ци клу се на до бре и зле, ка ко су то ка сни је чи
ни ле исто риј ске ре ли ги је.

Ако је пр во бит на уло га по е зи је би ла ма гич на ин во ка ци ја Му зе 
као же ље да се жи ви у хар мо ни ји са при ро дом, он да је она то и да
нас, са мо је пре о кре ну та у ци ви ли за ци ји у ко јој су сим бо ли по е зи је 
исме ја ни, Ме сец све ден на пу ки са те лит Зе мље а же на на дру го ра
зред но би ће, и где се све мо же ку пи ти. 

Са мо још пе сник го во ри исти ну. И то пе сникже на. Као што 
је то знао Ге те. 

А по све му су де ћи тај пр ви пе сник, пра у мет ник, би ла је не ка 
Го спа из Вин че, пр вог град ског на се ља и се ди шта ве ли ке ега ли тар
нома три јар хал не вин чан ске, ау тох то но европ ске про то кул ту ре 
и је зи ка.1 Би ло је то пре на је зде па три јар хал них, ра то бор них и хи
је рар хич них Кур га на, ко ји су нам, твр де не ки на уч ни ци, до не ли 

1 Њу нам је пр ви от крио ар хе о лог Ми ло је Ва сић 1908. го ди не. Вин чан ска 
или Тур дашВин ча кул ту ра да ти ра из ме ђу 5700–4500. пре на ше ере.
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рат, ко ње и свој је зик и ко ји су та ко, ме ша ју ћи се са ста рим европ
ским пле ме ни ма и је зи ци ма, ство ри ли ин до е вроп ске је зи ке.2

Мо ја пе снич ка Го спа од Вин че, на зва на по чу ве ној нео лит ској 
фи гу ри ни под бо че не же не, је сте сим бол те Ста ре Евро пе и пр вог 
људ ског би ћа ко је је за пи са ло сво ју исти ну. За пи са ла ју је ау тох то
на пра у мет ни ца на грн ча ри ји и фу гу ри на ма из Вин че ма гиј ским 
зна ко ви ма про то пи сма, пре те че раз ви је ног пи сма, а по не ким из во
ри ма3 ста ри јег и од су мер ских зна ко ва и еги пат ских хи је ро гли фа, 
тих нај ста ри јих пој мов них пи са ма. Док у на у ци још увек вла да не
сла га ње о при ро ди ду нав сковин чан ског пи сма, за ме не као пе сни
ка ти су пр ви зна ко ви на лик на не ка сло ва азбу ке, ма кар би ли и 
не си сте мат ски и су ви ше ап стракт ни за на у ку, са ми по се би до вољ
но уз бу дљи ви као ма гич на ево ка ци ја људ ске же ље за при род ним 
скла дом.

Мо ја Го спа од Вин че до би ће лич но име, древ не ар хај ске бо ги
ње Ма је, чи је име но сим, јер у по е зи ји је све лич но исто вре ме но 
и објек тив но. Ова је бо ги ња при ка за на у ка сни јој кла сич ној грч кој 
по е зи ји као „увек ле па и мла да” ма да по ти че од грч ког ma ia, у зна
че њу „мај ка” – мај ка Хер ме са ко ји во ди ду ше у па као, а на ша реч 
„мај ка”, ма ма, а са про ду же ним на гла ском на „а” у зна че њу ба ка, 
ста ра мај ка, та ко ђе је по те кла од ње и ја ов де пре у зи мам све ње не 
уло ге. То пра и скон ско име је та ко ђе при сут но у сан скри ту и име је 
Бу ди не мај ке. Она је у ства ри Бе ла Бо ги ња, же на, мај ка, на ша пра
мај ка, ко ја ба ца ча ро ли је гло го вим пру том. Глог је др во чи сто те 
и про чи шће ња, и за то се Ри мља ни ни су ни кад вен ча ва ли у ме се
цу ма ју, ко ји је на зван по њој. Вр ба (he li ce, грч ки) је пак да ла име 
Хе ли ко ну, се ди шту ње них де вет ор ги ја хи стич ких све ште ни ца – 
де вет Му за, а вр ба је све то пе сни ко во др во.

2 По ис тра жи ва њи ма Ма ри је Гим бу тас (The Lan gu a ge of the God dess, 
1989).

3 Ту те зу за сту па ју, из ме ђу оста лих, па ле о лин гви сти Ха ролд Хар ман и 
Ра ди во је Пе шић.
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ГО СПА ОД ВИН ЧЕ 
(по е ма)

Her lips we re red, her lo oks we re free,
Her locks we re yel low as gold,
Her skin was whi te as le prosy.

The Night ma re Li fein De ath was she,
Who thicks man’s blood with cold.

Co le rid ge, „An ci ent Ma ri ner”

Усне су јој би ле цр ве не, по глед сло бо дан,
Увој ци жу ти као зла то же же но,

Ко жа бе ла као ку га.
Ноћ на мо ра Жи во таусмр ти би ла је она,

Од ко је се чо ве ку мр зне крв у жи ла ма.
Кол риџ, „Древ ни мор нар”

I

Ви де ла сам те бе ко ја сам ја
Ка ко по гну та као вр ба,
По пе ваш док гла чаш
Гли не ни под
До ви со ког сја ја
Огле даш се у ње му, су јет на 

Он да тр чиш сло бод на, кроз по ља,
У да ху бла го га да на
Ва јаш пти цу ра ши ре них кри ла
По сле по дне ва, по сле ра да 
Ко ра чаш го ло гла ва, пла ва,
Ус прав на као ви ла од зла та

Ви де ла сам ка ко гло го вим ко цем
Па лиш ва тре ог њи шта
Ње го ве спр же не гра не 
Твој скип тар и тво је сти ло
Тво ја моћ ван до бра и зла
Моћ ко је ни си ни све сна

Гле да ла сам те ка ко ко ра чаш ла ко
Ду жи ном по ља, ра сна, труд на
Ка ко ти се ме ђу вр ба ма мр се жу те вла си,
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Ка ко бро диш ру кав ци ма и ада ма ле њог Ду на ва,
Ка ко ја шеш би ко ве ди вље, пре ле па,
До утро бе зе мље под но Ава ле

Ви де ла те ка ко се јеш се ме, пше ни цу и со чи во,
И кр чиш по ља, пра шу ме,
Као по жар, не са вла ди ва,
Ка ко ле жиш у тра ви пу ној ма ги је
Хва таш сви це у суд за тај не об ре де
Чу ва ју ћи при то ме жа ло сне вр бе

Јер по ви јаш се кад тре ба, не са ло мљи ва као оне,
Ба цаш се без ми сли у му шке за гр ља је 
Жен стве на, на ги зда на, а као од ка ме на,
Бе ла, а цр ном ма ском скри ве на
Мај ка на ша, све тла го спо да ри ца жи во та
И смр ти, про ро чи ца и ве шти ца без зла

До зи ваш тво је се стре бле до ли ке све ште ни це,
Да се у ор ги ја стич ком тран су по мо ле за ру да ре 
Ка да ти до ђу она ко умор ни у за гр љај
Но се ћи ти шкољ ке и кри ста ле 
Пре ко се дам бр да, пре ко мо ра, с кра ја све та
У твом кри лу да му шку сна гу об но ве

При зи ваш ма ги ју за оне ко је цр та ју зна ко ве
За оне ко ји при ча ју о све том др ве ћу
О сно ви ма у те би, у ме ни
О пти ца ма, о све тим зми ја ма, 
О реч ним пли ћа ци ма и ви ро ви ма,
О оним ов ца ма и би ко ви ма на глат ким ћу по ви ма

Као да оства ру јем тво је ми сли
Ви де ла сам те бе ко ја сам ја
Ви де ла сам ка ко си моћ на и бе за зле на
Ве ли ко о ка бо ги ња ван до бра и зла
Ви де ла пр ву књи гу све та
Ко ју још ни си на пи са ла

II

На иви ци па шња ка, у ха о су ка ме на,
Скри ве на ви со ком тра вом од по гле да 
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Ле жи го ла без сти да, без стра ха 
Има див но име – Сло бо да.
По ста ла је мај ка и бо ги ња 
Плод но сти, жи во та и смр ти.

Бо ги ња Ме се ца, он је во лео 
Ње не усне, ње на ма ла сто па ла
Ва јао их у гли ни, у ка ме ну,
Са ве ли ким очи ма, ма ски ра ним,
Све ви де ћим – 
Оно зе маљ ским.

Би ла је ње го ва, мо ја Ма ја, Пра мај ка,
Го спа на ша од Вин че, од Ду на ва, од Ди во сти на Бо ги ња, 
Под бо чи ла се пр ко сно, иза зов но,
Цр ноцр ве на ис пред рав но прав них по да ни ка, 
Го спо да ри ца ми ра, мај ка цар ства
Ле пог као бај ка.

Ипак, ка да би је чуо да пла че
Узео би је у за гр љај, њу ши ро ких бо ко ва, 
И љу био јој очи – он, она ко ши ро ких пле ћа
Ње не очи оно стра не, стра шне, стра сне, 
Ме се цом осве тље не, 
Љу био је ње но бле до ли це и бе ле бу ти не.

Ра ди ли смо то за Љу бав, 
За ту пр ву реч,
Ра ди ли смо то за нас, за ле по ту,
За глог и вр бу,
За све ту нам пла ву ре ку, 
За ње ну ми лост, за Бо ги њу.

Ра ди ли смо то за ле по лич но име, 
За ку ка ви це и оне хра бре, 
За мир од хи ља ду го ди на
За де цу и ста ре, 
За умет ност, за ду хов ност,
А да о то ме ни смо има ли ни пој ма.

Из ла зи ли да се уми је мо ки шом.
Жва ка ли хран љи ве тра ве, го ји ли се ри ба ма,
Бо ји ли ко су пра хом, пле ли је, 
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Но си ли сук ње на пли се, 
Очи уо кви ре не цр ном бо јом,
Ма ски ра ли се, скри ва ли од злих ду хо ва.

Гра ди ли смо пр ву ур ба ност, 
Ку ће нам би ле у ни зу, без окућ ни ца, град ске,
Има ли зи да не пећ ни це, ог њи шта, тр го ва ли,
Ва ја ли се бе, пти це у ле ту, ов це, има ли фи ну грн ча ри ју,
Глат ке, сјај не као од раз ме се ца у ре ци, алат ке, ам фо ре,
Пр ве зна ко ве, пр ве за пи се, не ма ју ћи за њих име.

Суд би на на ша је та ква
Без оруж ја. без су ко ба, без ра та,
Без бед ни у ко шу ља ма ис тка ним од ла на, 
Бе ле жи ли смо спо ро вре ме, бе ле жи ли вре ме – цр та ма.
Јер, има ли смо нај бо љи од свих све то ва
А да о то ме ни смо има ли ни пој ма.

Да ли во лиш онај цр ни ка мен? Онај што бље шти усред но ћи?
Што га ко па мо у ср цу зе мље, 
Што га гла ча мо до оштри це ко ја се че тан ку дла ку, влат тра ве,
Се де ли смо у ка ме но ло му, за ча ра ни,
У кру гу око ва тре, чи та ли суд бу из вар ни ца
Не зна ју ћи да ће нас ду хо ви ва тре из да ти.

III

Ду до ви су би ли у цва ту, пу ца ле им гра не.
Цео свет био је спре ман да га све та на ша мај ка
Про чи сти за па ље ним гло гом и
По зна том оном пе смом из гр ла
Ре ка је те кла и да ље нео ме та на
Јер смо сви по ма ло мут не во де Ду на ва.

Ви де ла сам те бе ко ја сам ја
Ка ко си сти гла са ис то ка
Пре ко Ле пен ског Ви ра, 
Пре ко Стар че ва,
Кре ну ла си да ље, на се вер, на југ,
Ко ло ни за тор ка Евро пе ни си ни кап кр ви про су ла.

По бе до но сно си ши ри ла ча ро ли је,
Тр го ва ла по зна ном ти све ту 
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Си но ве и му же ве сла ла 
Низ сли во ве Му ре ша, Ти се, Дра ве, Дри не, Мо ра ве, 
Од Вар да ра до Са ве, 
Док су ли пе уз оба ле опој но ми ри са ле.

Ми смо бо ги ње са ве ли ким очи ма, са ма ском,
Чу ва мо сво је му же ве, сво ју де цу од уро ка, 
Ва ја ју нас у гли ни и ка ме ну 
Бре ме ни те, ви до ви те, пра мај ке,
Ша ра ју нас бо ја ма ле по те, ки те 
За од бра ну од злих ду хо ва.

За но ви жи вот ко ји но си мо у кри лу све та,
У ши ро ким нам бе дри ма
Ме сец се ди гао пун кр ви из над Ду на ва
Ро ди ла сам по но во и се бе об но ви ла
Угле да ла те бе ко ја сам ја, Ви дов дан ка из Вин че, 
У пљу ску су ти се гу би ле су зе од ми ља.

Ту си се ти скра си ла, по ред ре чи це Бо ле чи це, 
на ша Ма ја, Мај ка, Пра мај ка и бе ла и цр на, и до бра и зла,
Ту си се ти уми ва ла, пра ла, брч ка ла,
Во ди ла ду ше у гро бо ве, по ра ђа ла,
Са че ки ва ла ру да ре из Шу пље сте не, ри ба ре са Ду на ва,
А да о то ме ни си за пи са ла ни ре чи.

А до ла зи ли су ти из да ле ка да се по кло не,
Са Егеј ског мо ра, из Ма ле Ази је
До но си ли ти укра се, бо је, пиг мен те, 
Мин ђу ши це, огр ли це, на ру кви це,
Али ни јед на ро ба не бе ше дра го це ни ја
Од као крв цр ве ног авал ског ци на ба ра.

Или оног оп си ди ја на, цр ног као ноћ у шу ми хра сто ва,
Све тлу ца вог као ме сец из над Ду на ва,
Ко ји ре же вра то ве ди вљих сви ња,
Не људ ске, не, ни ка да, 
Јер, код нас су ко ба – не ма! Ра та не ма!
Схва ти те да не ма мо за то ни име на!

Жи ви мо у сло зи, јер смо јед но, 
Рав ни, у очи се гле да мо, муж и же на,
Док се љу би мо, а још не зна мо,



210

Док нам се те ла спа ја ју, бе ла као смрт, 
Плод не смо као зе мља. 
Увек уми ре мо и из но ва се ра ђа мо.

Плод не смо као ре ке, по ља,
Бре ме ни те пра ти ле смо Сун це
Ко је је цр ве но, ста ло на врх пла ни не
Спу сти ло се у ре ку, обо ји ло је кр вљу,
А ми са њим, оцем и бра том,
Уро ни ле у ду би не, не ста ле.

А он да смо из ро ни ле об но вље не, по но во ро ђе не,
За и гра ле по шу ма ма
Опет смо за ја ха ле ди вље би ко ве
Не по слу шне ви ле опет нам у кру гу игра ле
Гран чи це нам уда ра ле о ли це 
Оку па не сре бром по ста ле смо по но во бо ги ње Ме се ца.

По се до ва ле смо но ву све тлост, тај но ви ту, пла ву, 
За ко ју не ма мо име на.
Ро са нам је ка пља ла из но са
Ме ри ла вре ме, 
Од ре ђи ва ла мéне по рит му на шег те ла,
Склад на, не у мит на.

Пра ле смо опет крв из сат ка них по сте ља по ро ди ља, 
Пре кри ва ле цве ћем очи мр тва ца,
Но си ле на гла ви ћу по ве пу не се ме ња,
Во ле ле мин ђу ше од шкољ ки из Ме ди те ра на,
И ви де ле смо Све, увек буд не,
И Ни шта.

Јер, Ле по та са ма ни је бе смрт на.
Она је у до ди ру, у од зи ву,
У је зи ку зна ко ва, у ду ху,
У скла ду, у при род ном то ку, 
У обла ци ма де тињ ства
У осе ћа њу, у од но си ма.

IV

Ро ди ла сам га у цве ћу
Али овог пу та ни је пре жи вео 
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По ље је ле жа ло пра зно као мо је ср це
Звао је свог бо га бо ре ћи се да удах не
Оста ви ла сам пуст ле жај и пре ре за ла врп цу 
Се чи вом цр ним као ње го ве очи
Он да смо га са хра ни ли.

Сун це је ви си ло, кр ва ри ло у обла ке,
Мо је очи су исто би ле кр ва ве,
Ста ви ла сам цр ну ма ску на ли це
Отво ри ла по но во очи тек у мра ку
Из ван овог све та у мут но се ћа ње на оне
За луд не ма ги је уцр та не на ћу пу на ко је сам за бо ра ви ла

На ву кла сам цр ну ма ску, ма ску смр ти, 
Бри шу ћи вре ме, бри шу ћи се ћа ње, 
Спа ва ју ћи ску пље на на гли не ном по ду,
Жва ћу ћи пу пољ ке
Би ла сам то ли ко пра зна,
Глад на. 

Ро ди ћу по но во, ка да глог про цве та,
на про ле ће, су ро ва.
Ма те ри ца је жи вот. 
Ма те ри ца је гроб ни ца.
Го спо да ри ца сам жи во та и смр ти,
А да то ни сам ни зна ла.

Он, муж мој, љу бав ник, отац, брат, гр лио ме без ре чи, 
Ње гов образ уз цр ну ру пу мо јих очи ју, 
Дах ву ка ко ји спу шта по љу бац на бе ло као смрт ли це,
Ни је то би ла ни ту га, ни бол, ни очај,
Био је то је зик љу ба ви за ко ји ни смо зна ли.
Па ла је опет ки ша ко ја ни је би ла ки ша и су зе ко је ни су су зе.

Та да сам у ме ку гли ну уре за ла пр ву реч на све ту: Љу бав.

Епи лог

Гле да ла сам те бе ко ја сам ја 
Ка ко си по сле хи ља ду го ди на ми ра
Не тра гом не ста ла у пла ме ну, 
У ве ли ком по жа ру,
Из го ре ла ти ду га ко са,
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Цео твој свет у пе пе лу
Траг ве ли ке Бе ле бо ги ње
У оти ску ме ке тка ни не 
Од пле те не тр ске 
На дну спр же ног ћу па
Оскуд на је при ча 
Без срећ ног кра ја

Да ли је то би ла тво ја од лу ка
Да уни штиш све, да спа лиш тра го ве
Пред на је здом вар ва ра ис точ ња ка,
Или си са мо хте ла да кре неш да ље, у не по зна то,
Да бу деш опет не ве за на ту гом, про шло шћу, сло бод на,
А да о то ме ни си има ла ни пој ма? 




