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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

ВИ ЛОВ ДО И КО СО ВО ПО ЉЕ
За пис о по е зи ји Рај ка Пе тро ва Но га

О Рај ку Пе тро вом Но гу и ње го вом књи жев ном опу су, на ро
чи то о по е зи ји, на пи са но је мно штво ра до ва – кри тич ких при ка за, 
есе ја, огле да, сту ди ја, мо но гра фи ја, чи ји су ау то ри не ки од на ших 
нај бо љих зна ла ца и књи жев них ту ма ча – од Све то за ра и Ни ко ле 
Ко ље ви ћа, Но ви це Пет ко ви ћа, Јо ва на Де ли ћа, Бран ка Сто ја но ви ћа 
до Ран ка По по ви ћа и Дра га на Ха мо ви ћа... Про тив Рај ка Пе тро ва 
Но га и ње го вог дје ла, по себ но про тив ње го вог свје то на зо ра, та ко ђе 
је на пи са на обим на ли те ра ту ра ко ју ће мо, из раз ло га ду хов не хи
ги је не, иг но ри са ти ка ко то и сам пје сник с пра вом чи ни. Али, шта 
да ра ди онај ко ји из но ва тре ба да што год ка же о овом пје сни ку? 
Мо жда да по но ви по не што из оних нај бо љих тек сто ва, да па ра фра
зи ра, ци ти ра или пра ви лир ске ва ри ја ци је на те му, зна ју ћи при том 
да је хва ли ти Но га исто што и но си ти др ва у шу му, а ку ди ти га још 
уза луд ни је, иа ко то у јед но ври је ме би ја ше уно сно. Па ипак, ни је 
зго рег по вре ме но об но ви ти и утвр ди ти ово из у зет но ври јед но и 
уз бу дљи во гра ди во, по го то во не ким ли је пим и све ча ним по во дом, 
као што је об ја вљи ва ње иза бра них дје ла у ко ји ма се на ла зи оно нај
бо ље што је Рај ко Но го на пи сао у сти ху, про зи, есе ју и кри ти ци.

Не ко је ли је по и тач но ре као да у пое зи ји не ма ни чег но вог осим 
но вог та лен та. А тај но ви и не сва ки да шњи та ле нат Но го је увјер
љи во де мон стри рао већ у пр вој књи зи, од чи јег је пр вог из да ња, ако 
сам до бро из ра чу нао, про шло пе де сет го ди на; ка жем пр вог јер је 
Но го је дан од ри јет ких на ших пје сни ка чи је се књи ге по ја вљу ју у 
ви ше из да ња, што ће ре ћи да се и чи та ју и пам те.

Зи мо мо ра је до ни је ла свје же је зич ко бо гат ство, по ја чан „вер
си фи ка циј ски на гон”, за вид но об ли ков но уми је ће, сна жан до жи вљај 
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при ро де, из о штре но мо рал но и исто риј ско чу ло... То је књи га мла
да лач ке, ше зде се то сма шке по бу не, али и ме та фи зич ке је зе си ро
че та и сун цо крет не ту ге и са мо ће. У Звје ри ња ку већ чи та мо не што 
сми ре ни је и склад ни је стро фе, по ред оста лог и о то ме ка ко се пје
сник бо ље осје ћа у бре мов ском звје ри ња ку не го у људ ском бе сти
ја ри ју му. У Бе за ко њу, по мно го че му ва жној, да не ка жем и пре суд
ној Но го вој књи зи, пје сник се, по не ком ду бљем на ло гу, до мо гао 
со не та, ста ре и стро ге фор ме ду гог пам ће ња и не про ла зне ље по те, 
у ко ју ће, уз лич не не ми ре, са су ти и не што од са др жа ја „чо ве ко ли
ког ха о са” и про на ћи на чин „да се на ше ре чи не раз ми ну” у сти ху 
ко ји је сте и све ће ви ше би ти „што и плат но Бо ла ном Дој чи ну”. У 
Ла за ре вој су бо ти, у ба ла да ма, еле ги ја ма и ту жба ли ца ма вас кр сну
ће, уз ко сов ског и ви та ниј ског Ла за ра, и сви јет на ше ра зо ре не па
три јар хал не кул ту ре чи ји по сљед њи лир ски чу вар би ја ше Алек са 
Шан тић. А у том сви је ту и Ви лов до и она „ко ли ба крај пу та” у 
ко јој ће се од и гра ти суд бин ски ва жни до га ђа ји и трај но оби ље жи ти 
и пје сни ков жи вот и ње го ву по е зи ју. У Не дре ма ном оку пре о вла
ђу ју пје сме у ко ји ма се пре ла ма ју зе маљ ске и не бе ске при ли ке ви
ђе не пје сни ко вим очи ма и оним све ви де ћим не дре ма ним оком. У 
нај бо љим пје сма ма ове књи ге Но го је, чи ни ми се, нај бли жи оном 
ду чи ћев ском иде а лу ли ри ке као нај ви шег ме та фи зич ког из ра за. 
Но без об зи ра на ви си не до ко јих Но го ва пје сма се же, и би блиј ске, 
ви зан тиј ске, сло вен ске, древ не срп ске и дру ге сим бо ле ко ји ма је 
под у пр та, као у књи зи На ка пи ја ма ра ја, она го то во ни кад не ис
пу шта из ви да ни дра го цје не „до ку мен тар не де та ље” о ово ме здес 
и днес. У лир ском спје ву Не ти кај у ме пје сник рас пје ва ва је два 
чи тљи ве епи та фе са на ших сред њо вје ков них сте ћа ка на сто је ћи да 
про на ђе ду бље лир ске спо не са дав ним, за ту ре ним и од дру гих 
при сва ја ним сег мен ти ма срп ске кул тур не исто ри је. Осим ви со ке 
по ет ске ври јед но сти, ова књи га има и не сум њив кул ту ро ло шки 
зна чај. Из књи ге Пре ко пе пе ла, из соб не пер спек ти ве, пре те жно у 
сло бод ном сти ху, обра ћа нам се лир ски су бјект, већ умо ран од сви
је та и од исто ри је, а у нај но ви јим со не ти ма чу је се не из бје жна 
„фу га смр ти”. А „смрт крот ко пе ва из со не та” ка же је дан дав них 
стих из Бе за ко ња, са ко јим се до зи ва ју и Но го ве „по зни це”.

Но го че сто по на вља да смо сви ми са Ко со ва и да су све на ше 
пје сме о Ко со ву. Не знам је смо ли баш сви, по што има оних ко ји би 
се ра до од ре кли тог по ри је кла, али по то ме ка ко је стра дао и ка ко 
је о то ме пје вао – Но го си гур но је сте. Ако и ни смо баш с Ко со ва, 
он да сва ка ко је смо из не ког од оних до ло ва ко ји за стра шу ју ћом 
бр зи ном за ра ста ју у ко ров а да ни у ка та стар још ни су упи са ни. А 
Рај ко Но го је свој Ви лов до сје ћа њем и жуд њом си ро че та по зла тио 
и ду бо ко ура зао у „ма тич ну књи гу” срп ске по е зи је.
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Хо ћу да ка жем да су кључ ни хро но то пи или мне мо то пи – ка ко 
би то већ ре кли про фе со ри – по е зи је Рај ка Пе тро ва Но га Ви лов до 
и Ко со во по ље. Ко со во је, да и то при твр ди мо, те мељ на шег иден
ти те та, сим бол ве ли ког по ра за и још ве ћег ду хов ног уз ле та – уз не
се ња у жр тве ном под ви гу; Ко со во као за вјет но пре да ње, као ду хов но 
и мо рал но опре дје ље ње, хри шћан ско у су шти ни. То ни је гло ри фи
ка ци ја смр ти и са мо у би лач ка ви те шка аван ту ра, ка ко се че сто и 
све че шће мо же чу ти, већ свје сно жр тво ва ње за ври јед но сти ко је 
на ди ла зе сва ку по је ди нач ну ег зи стен ци ју. А Ви лов до је је ди но 
трај но и не ра зо ри во пје сни ко во има ње, „до мо ви на ре чи” и из вор 
пр ве, чи сте ра до сти, при сно сти и то пли не, али и стра шно мје сто 
ве ли ког гу бит ка – смр ти ро ди те ља и га ше ња до ма – о че му ће пје
сник у по тре сним по је ди но сти ма пи са ти и на стра ни ца ма Јеч ма 
и ка ло пе ра.

А ко се са смр ћу су о чи у де се тој, тај је већ ста вљен пред по
сљед ња пи та ња о сми слу жи во та и трај но уву чен у ме та фи зич ке 
и ре ли гиј ске сфе ре. Оту да је при род но и ра зу мљи во што ће се Но
го ва по е зи ја раз ви ја ти у лу ку од ја ро сног бун та си ро че та до ту
жба ли це и мо ли тве. Као што о свом слу ча ју, ко ји очи глед но по
ста је „слу чај це ло га све та”, пје ва без пре тје ра не па те ти ке и рђа ве 
ми то ло ги за ци је, та ко овај пје сник ни у мо ли тви не ме та ни ше, већ 
се по не кад зна обрец ну ти и на са мог Твор ца и ње го ву тво ре ви ну. 
Са свим по јед но ста вље но ка за но – оно што је Ко со во на ко лек тив
ном мит ско и сто риј ском, то је Ви лов до на пје сни ко вом лич ном 
пла ну. И тај дво глас кућ них и ко сов ских не бе сни ка – час жа ло бан 
час за ум но ве дар – чу је се из мно гих Но го вих пје са ма. У не по сред
ној ве зи са тим је и пје сни ко ва че сто ис ти ца на же ља да укр сти со нет 
и де се те рац па да, ка ко ве ли, од ин тен зи те та хар ти ја про го ри. Пје
сник, ме ђу тим, ни је ре као, ни ти је на ње му да то ка же, да су се 
та кви укр шта ји у ње го вим пје сма ма уве ли ко до га ђа ли. Не ми слим 
при том на фор мал не укр шта је – два ка тре на и два тер це та у де
се тер цу са це зу ром на кон че твр тог сло га, што за мај сто ра сти ха 
ка кав је Но го не пред ста вља ве ли ки про блем, већ у су штин ском, 
ду бин ском и ис ку стве ном сми слу. Јер де се те рац ни је са мо ка луп 
на ше осје ћај но сти, ка ко је Ан дрић го во рио, или звуч ни знак рас
по зна ва ња, већ и чу вар пам ће ња и но си лац на шег исто риј ског, кул
тур ног и ду хов ног, углав ном тра гич ног ис ку ства, као што, на дру
гој стра ни, со нет ни је тек зво ње ли ца већ ста ра, ду бо ка и го то во 
не ис црп на фор ма „љу ба ви и смр ти”. На тим ду бин ским укр шта ји
ма и спре га ма де се те рач ког и со нет ног ис ку ства за сно ва не су, чи ни 
ми се, по нај бо ље пје сме Рај ка Пе тро ва Но га.

И та ко – из Ви ло во га до ла, из уга ше ног до ма пре ко си ро ти
шта и ин тер на та, кроз звје ри ња ке и бе за ко ња два де се тог ви је ка, 
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стал но на ме ти са ду ке ја и фа ри се ја, оних ко ји вје чи то ку бу ре са 
ка рак те ром, иден ти те том и та лен том – све то про ћи и жи ву гла ву 
из ни је ти чу до је са мо по се би.

А по врх све га и упр кос све му пје ва ти, „про чи шћен и ве дар ду
би ном уде са”, је сте ду хов ни и ства ра лач ки под виг пр во га ре да!*

* Текст из го во рен у Ма ти ци срп ској при ли ком обе ле жа ва ња Свет ског да на 
по е зи је, на све ча ном про гра му Пе сник Рај ко Пе тров Но го, у Но вом Са ду, 21. мар та 
2017. го ди не.




