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А У  Т О  П О  Е  Т И Ч  К И  З А  П И С

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ 

НА СЛЕ ЂИ ВА ЊЕ РУ КО ПИ СА 
За пис о пе сми „Имаш ли и ти не ког  

ко ме ћеш се ис по ве ди ти?”

ИМАШ ЛИ И ТИ НЕ КОГ КО МЕ ЋЕШ СЕ ИС ПО ВЕ ДИ ТИ? 

Ни ка да ни сам по сум њао у то да је муч но 
би ти Бог. Јер, ма ко ли ко био обо жа ван и сла вљен 
Оче на ши ма, ма ко ли ко хва љен да си је ди ни 
при ја тељ и скло ни ште од олу је на по мо лу, ми слим да је 
не пре глед на Тво ја оса ма, Све зна ју ћи. 

За то бих Те ра до ви део не у љу ђе ног и нео бри ја ног 
ка ко на ви јаш на ка квој фуд бал ској утак ми ци. 
Или за ва ље ног на лет њој те ра си, с хлад ним пи вом 
на до хват. А за тим, ка ко мо криш у смр дљи вом 
ста нич ном ну жни ку. Или пр ко сиш моћ ни ци ма на вла сти 
и њи хо вим под ре па ши ма. 

За што бар јед ном не бу деш не по слу шно де те ко је ће
ућут ка ти ши бом? Што не си ђеш ме ђу људ ско ста до
да осе тиш ка ко жи вот бо ли? Да ви диш ка ко из гле да
би ти ба чен на ко ле на. Да бу деш оп хр ван ту гом
ка да ти де те има вру ћи цу, да за пла чеш ка да ти
умре отац.

Во лео бих да ви дим Тво је очи по го ђе не љу бав ном 
за сле пље но шћу и да да нас, ка да ви ше ни ко ни је си гу ран 
да жи ви у Твом вр ту, по гле даш на ме не као да си 
људ ско би ће. Ти, ма њи од се бе, а ве ћи од ни чег, 
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ако си та ко све мо ћан, за што не учи ниш да бу де 
до бро оно што је про шло?

Ка ко би би ло да Ти бу деш де те Људ ско као што смо ми 
де ца Бож ја? Да ми од Те бе, а не Ти од нас, от кла ња мо 
же ље не ра зум не. Да се ми, љу ди, ка је мо што смо Те бе 
ство ри ли, и да на Тво ју гла ву по ша ље мо По топ, иа ко до бро 
зна мо да не ће ви ше би ти По то па да нам ис при по ве да 
јед ну ду гу при чу. 

Или, ре ци мо, ка ко би би ло да ми бу де мо са бра ни из ну тра, 
а Ти ус ко ме шан, по ре ме ћен и за мр шен? Да Ти пр во 
по слу шаш нас, а по том се бе? Да ма кар је дан ми нут жи виш 
по на ма као што се ми тру ди мо да би ва мо по Те би?
Да се Ти др жиш на ших за по ве сти, а не ми Тво јих?
Да се Ти те ме љиш у на ма и да се из соп стве не во ље
усп неш до во ље Чо ве чи је?

Ни сам ча сна се стра и не ис по ве дам се по кај нич ки. 
Зрн це сам пра ши не и за хва лан сам ти што си ми по ну дио 
из бор да ве ру јем или не ве ру јем у Tебе. 
И про клет ство је бож ји дар. Гре шан сам, знам, а ти ми 
опра шташ и та ко ме ка жња ваш, ка ко, уо ста лом, и при ли чи 
не ком ко ме Не бо слу жи са мо као па ра ван. 

Ти, Оче, што пе реш ру ке у обла ци ма и кре пиш нас реч ју сво јом 
у на ди да ће ду ше на ше за си ја ти, имаш ли и Ти не ког ко ме ћеш се 
ис по ве ди ти? Да ли је све из ван Те бе не за ко ни то? Зар ти ви ше 
ни је до зло гр ди ло да бу деш го ре, та ко све зна ју ћи и над мо ћан 
над сви ма на ма? Му дар и не до сту пан у хлад ној пра зни ни? 
Без то пле же не ко ја ће Те у по сте љи об уј ми ти и уто ну ти 
с То бом у сан. 

*  *  *

Исто ри ја кул ту ре ни је дру го до по вест древ ног су ко ба и об ра
чу на ра ци о на ли стич ких и езо те рич них ло жа. Рaциoнaлистичкa 
мисao сe сa eнглeскoг кoпнa (ми слим нa Лoкa) примилa у Фрaнцу
скoj и прeкo прoсвeтитeљa oсвojилa eврoпскo тлo. Пoзитивизaм и 
eгзистeнциjaлизaм, двa филoзoфскa глeдиш тa у oквиру сaврeмeнe 
aкaдeмскe филoзoфиje нaчинили су прaву пoшaст. Зa eгзистeнци
jaлистe Бoг нe пoстojи, живoт кojи je у су шти ни бeсмислeн припaдa 
сaмo чoвeку и чoвeк je oдгoвoрaн зa свoje из бoрe. Пoзитивистичкo 
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глeдиш тe рaчунa с тим дa сe свe мoжe рaзумeти пoмoћу нaукe и 
мaтeмaтикe. Oбe oвe искључивe филoзoфиje пoтпунo су нeупућeнe 
у вeликe духoвнe истинe чoвeчaнствa. Узгрeд, чи ни ми сe дa ниje 
нимaлo случajнo штo су идeje прoсвeтитeљских филoзoфa прeсуднo 
утицaлe нa oснивaчe Aмeрикe (тe дoгмaт ски сeкулaрнe супeрдржaвe) 
Toмaсa Џeфeрсoнa, Toмaсa Пejнa или Бeнџaминa Фрaнклинa.

И eгзистeнциjaлисти и пoзитивисти прeзиру митoлoгиjу, aлхe
миjу, oк ултизaм и мистицизaм, кao штo тo чинe и сaврeмeнa филo
зoфиja и нaукa. Сa свojим скучeним глeдиш тимa eгзистeнци ja ли сти 
и пoзитивисти су нeмoћни дa прeпoзнajу пoстojaњe читaвoг кoнти
нeнтa мистичнoг искус твa. Прeтeнциoзнa филoзoфскa спeкулaциja 
пoтпунo oтуђeнa oд врeднoсти свaкoднeвнoг живoтa грoзи сe ми
стичкoг искус твa зaтo штo oнo пркoси чистoм уму нa свим нивoимa. 
Сaврeмeни филoзoфи и нaучници, увeк хи три дa oмaлoвaжe рeли
ги oзнe и мeтaфизичкe трaдициje, нaпрoстo нe рaзумejу прaву при
рoду aлхeмиjскoг симбoлизмa кojи oличaвa духoвнe трaнсфoрмa циje 
кoje су мoгућe у чoвeку. Оту да иза ра ци о на ли стич копро све ти тељ
ских оп се на про на ла зи мо оли че ње бо ле сти и европ ског ра строј ства.

Тре ба раз ли ко ва ти ег зи стен ци јал не, кр во жил не пи сце чи је 
пи са ње има фи зи о ло шку, ор ган ску осно ву и по о со бљен из раз, и 
ап стракт не, им пер со нал не пи сце ко ји и о нај бол ни јим те ма ма пи шу 
из чи стог есте ти зма. На рав но да сам ви ше на кло њен пр ви ма. Ар ти
фи ци јел но има си рен ски за вод нич ку сна гу ко јој се тре ба од у пре ти. 
Умет ност мо ра да уро ни у спи рал не вр тло ге иден ти те та и да про
на ђе то плу пла зму по сто ја ња. Ко рен сва ке ау тен тич не књи жев но
сти је увек у вла сти том те лу, ода кле кре ћу сви вр тло зи. Ве ру јем да 
књи жев ност увек тре ба да под се ћа на ми стич ну, озбиљ ну и ве чи ту 
за го нет ку од но са му шкар ца и же не.

Aли дaлeкo oд тoгa дa je мистичкo искус твo тeк пу ки aнтрo
пo лoш ки фeнoмeн. Чим пoзитивисти и прoсвeтитeљи чистoг умa 
пo к ушajу дa свojим гла со ви тим, чи стим ра зу мом прeнeбрeгну пoд
свeст и сaн, oни им сe кao силe нeмeрљивe пoнoвo нaмeтну. Езо
те риј ска ве ро ва ња увек над ма ше про све ти тељ ску дог му и вол те
ров ски ра ци о на ли зам. Пу те ви ми сти ци зма и ма ги је увек по бе де 
пу те ве гно се. Надира ци о нал ност увек раз би је твр ђа ву ра ци о нал
но сти. Ин ту и ци ја по бе ди ин те лект за то што је ин ту и ци ја у исти 
мах и зна ње и жи вот. Сам жи вот је ира ци о на лан и не ма те есте тич
ке и со ци јал не те о ри је, ни ти ка кве дру ге ди сци пли не ко ја би га 
мо гла су бра ци о на ли зо ва ти. Oтудa je сaсвим прирoднo штo сe у 
дoбa влaдaвинe чистoг умa jaвљajу вeсници и визиoнaри пoпут Дe 
Сaдa, Рeмбoa, Лoтрeaмoнa, Булгaкoвa, Aртoa, или сликaрa Чиур
лиoнисa и Ар нол да Бе кли на кojи тeрajу дeмoнe прoсвeтитeљскoг 
мишљeњa, дoкaзуjући кoликo je ирaциoнaлнo угрaђeнo у сaм кôд 



784

људскe судбинe, и дoвoдeћи у питaњe нaмeтн уту зaблуду дa je прo
свeтљeнoм рaзуму свe дoкучивo. Они су сво јом ме ди јум ском ин
те ли ген ци јом спо зна ли да се иза ра ци о на ли стич ког хе ли о цен три
зма кри је мрак. Нajвeћи рoмaни свeтс кe књижeвнoсти зaчeти су у 
гнeзду ирaциoнaлнoг. Oни дубoкo зaлaзe у тaмнe слojeвe психe, 
гдe цaруje oпсeднутoст ђaвoлoм и пaклoм.

*  *  *

Не ве ру јем у по е зи ји у ре во лу ци је пре ко но ћи. Не мам у се би 
ре фор ма тор ских те жњи. Ни сам ико но класт. Код ме не је ра ни је 
би ло до ста есте ти зма, ар ти фи ци јел но сти, скри ве них и отво ре них 
ци та та, раз го во ра с дру гим пе сни ци ма. Ту ђе је увек под сти цај да 
се ис ка же вла сти то. Од дру гих пе сни ка нам до ла зи „да љин ско гре
 ја ње”, да упо тре бим из раз Ели за бет Би шоп. По е зи ја је крв у до слов
ном сми слу, она ра ди на ср ча ни по гон. Ве ли ки древ ни пе сни ци 
ко ји су ме гре ја ли су, по при ро ди ства ри, ап со лут ни да ва о ци кр ви. 
По не кад по ђем од ре ше ња или сти ха не ког дру гог пе сни ка. Ка жем 
од сти ха или ре ше ња, али ни ка ко од ту ђег ис ку ства. Ни ка да ни сам 
хтео да бри шем тра го ве сво јих лек ти ра. Увек сам у про це су са мо
про чи шћа ва ња. До бар укус вре ме ном по ста је за мо ран. За то у ста
ро мод не хи је рар хиј ске струк ту ре ва ља уба ци ти ма ло Афри ке, ерос 
пре ко ра че ња. Ако не ма еро са пре ко ра че ња, он да си не из бе жно 
ус хи ће ник, ме ха нич ки по дра жа ва лац, пу ко пе снич ко за зја ва ло 
ко је се за до во ља ва не чим ком пен за циј ским. 

*  *  *

Тек кад сам се окре нуо пре сном жи вот ном ре а ли те ту, ми слим 
да сам про на шао се бе као пе сни ка. Сва ком чо ве ку до ђе час ка да 
се су о чи са соп стве ном ча мо ти њом и бе сми слом, а то су би о ло шке 
си ту а ци је. На сто јим да не у ро ти зу јем свог чи та о ца, да му пру жим 
отров ну уте ху. Пи са ње је на чин да се отво ри на ша нај ду бља су бјек
тив ност и глад ин стинк та. Пе сма по ка зу је да се не мо же мо од бра
ни ти од сно ва, ко шма ра, оса мље но сти и ерот ских ха лу ци на ци ја. 
По е зи ја по мом по и ма њу и осве до че њу мо ра да бу де дра ма тич на, 
да но си по тен ци јал вр тло га. Пе сма тре ба да ода је вр тло же ње, ег зи
стен ци јал ну по тре се ност. По е зи ја ко ја ни је дра ма тич на је нео д го
вор на.

Не по сто ји ау тен тич на не пре ки ну тост, све се ме ња. Где је текст, 
ту је и се ћа ње. Цео свет ни је дру го до текст, тек сту ал ни ла нац с 
ко јим се рве мо, у овом разду ше вље ном све ту. На сто јим да се ме
мо ри ји обра ћам на је дан ма гиј ски на чин. Мој иден ти тет хра ни се 
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тек сто ви ма, зна њем о Пи сму. За пе сни ка тек сту ал на ли ни ја по ре кла 
не у по ре ди во је ва жни ја од крв не. Пи са ње пе сме чи ни низ срећ них 
по не се но сти. На пи са ти пе сму то зна чи иза ћи из жа ло сног, сва ко
днев ног на пе ва ма ло ду шно сти и за пу ти ти се у ду бо ка би о ло шка 
из во ри шта. Би ти у стал ном ди ја ло гу са уну тра шњом и спољ њом 
ствар но шћу. Сва ка пе сма оп сто ји на из др жљи во сти ре чи. Пе сма 
ми пру жа ле га лан про стор да ижи вим мо је бо га то уну тра шње 
вар вар ство. Бе ли на па пи ра по сто ји за то да би не за ми сли ве же ље 
би ле ис пу ње не. Све мо је же ље и пе сме об је ди њу је дух срод ства, 
стра сти и ра до сти. Ра дост пи са ња пе сме је по нор на ра дост. Глад 
је оно што нам омо гу ћа ва да ра сте мо да ље у по е зи ји. По е зи ја, то 
је врело зна ње. 

*  *  * 

Пи шем из чи сте без ин те ре сне ра до сти и по не се но сти. Као и 
ве ра, пи са ње по е зи је је акт сло бо де. Не ма те исто риј ске ну жно сти 
ко ја вас мо же при си ли ти да ве ру је те или пи ше те. Не умем да пи
шем у ста њу бо го бо ја жљи ве ка та лек си је, али ми слим да је не мо
гу ће не би ти ве ру ју ћи чо век, да је не мо гу ће би ти ни хи ли ста, јер 
и ни хи ли ста у не што ве ру је – у ни хи ли зам, у ни шта. Пи та ње ко је 
ме оп се сив но оп се да је сте ка ко Бог мо же да до пу сти то ли ко зла. 
Пе сма „Имаш ли и ти не ког ко ме ћеш се ис по ве ди ти?” на ста ла је 
из мо је фа сци на ци је те о ло шким про бле ми ма. Она го во ри о не по
ве ре њу у бо жан ску на кло ност. О тој оштрој су прот но сти из ме ђу 
чо ве ка и Бо га. Пе сма, сва ка ко, има по ле мич ки аспект, али се ње но 
зна че ње ту не ис цр пљу је. Она је на ста ла под за и ста ја ким на по ном. 
При ти сак раз ми шља ња о овој те ми био је то ли ки да сам мо рао да 
је раз ви јем у пе снич кој фор ми. 

Фих те је, ре ци мо, твр дио, и то с пра вом, да се ег зи стен ци ја 
Бо га не мо же из во ди ти из по сто ја ња све та. Он се пи та шта би оста
ло од Бо га ка да би свет не стао. Тек, за ме не је не при хва тљи ва при
ча о до бром и пра вед ном Бо гу. Ми слим да је Бог из ван сва ке ло ги ке. 
По сле ства ра ња све та Бог је ван ло гич на по ја ва ко ја не ма циљ. Ство
рив ши свет, Бог га се осло бо дио и по стао не ми сле ће и не за ин те
ре со ва но би ће ко је пре би ва у хар мо ни ји и веч ном спо ко ју. Ка зи мир 
Ма ље вич пи ше: „Бог је мир, мир је са вр шен ство, све је до стиг ну то, 
из град ња све то ва је за вр ше на, ус по ста вље но је кре та ње у веч но
сти. Ње го ва ства ра лач ка ми сао се кре ће, он сам је осло бо ђен од 
без у мља јер ви ше не ства ра и Ва се ље на се, по пут без ум ног мо зга, 
кре ће у вр тло гу, не по ла жу ћи се би ра чу на ку да и за што. Да кле, 
Ва се ље на је без у мље осло бо ђе но Бо га ко ји је по бе гао у мир.” А 
Ан ге лус Си ле зи ус, не мач ки сред њо ве ков ни хри шћан ски ми стик, 
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из јед на ча ва он то ло шки ста тус Бо га са ни шта ви лом: „Бог је без гла
сно ни шта: има га сву да и ниг де.”

„Имаш ли и ти не ког ко ме ћеш се ис по ве ди ти?” је, за пра во, 
пе сма о ви си ни и пу сто ши, о то ме да се чо век ни ка да не мо же осло
бо ди ти без у мља, да не мо же до сти ћи са вр шен ство и по ста ти Бог 
ко ји се по ву као у свој мир. Јер, што је ве ћа ви си на и пу стош је ве ћа. 
Ову пе сму на пи сао сам од о здо, јер по е зи ја се и пи ше од о здо, а не 
с пи је де ста ла. Сма трам да пе сник тре ба да иза ђе у ствар ни свет 
и да тај свет ја сно и тач но ви ди је зи ком, сво јим лич ним пи смом. 
Пе сма „Имаш ли и ти не ког ко ме ћеш се ис по ве ди ти?”, ко ја је у 
јав но сти иза зва ла до ста кон тро вер зи, је сте ан ти мит. Та кву вр сту 
ан ти ми та на сли као је пре не ко ли ко де це ни ја мој нај о ми ље ни ји 
сли кар Макс Ернст. Он је, на и ме, Ма до ну ви део у уло зи обич не 
мај ке ко ја сво је де те – ма лог, зло че стог Ису са – ка жња ва по го лој 
стра жњи ци. За та да шњу пу ри тан ску Евро пу Ерн сто ва сли ка пред
ста вља ла је скан дал. И ме не је, као и Мак са Ерн ста, за ни ма ло да 
по ку шам да про на ђем јед ну но ву фор му пе снич ког све до че ња и 
да ства ри до ве дем у кон траст ну си ту а ци ју. Да де ди ви ни зу јем је дан 
мит и про го во рим о кон флик ту људ ског и бо жан ског у да на шњем 
чо ве ку. По ку шао сам да бу дем дра ма тург и да Бо гу дам на бој људ
ских стра сти. 

Мо ја пе сма „Имаш ли и ти не ког ко ме ћеш се ис по ве ди ти?” 
пред ста вља ре ак ци ју на упре по до бље не на ра ти ве ре ли ги о зних 
за мла та у ко ји ма ту па ве ег зе ге те тра же ла жне ег зе гет ске сми сло
ве. Ова же сто ка пре пир ка с Бо гом го во ри о бо го о ста вље но сти, о 
мом ви ше фре квент ном од но су пре ма Бо гу ко ји са мо јед ним де лом 
по ти че од се ку лар не ло зе ко ју је за чео Ни че. Уо ста лом, при се ти мо 
се, по след ње Ису со ве ре чи би ле су: „Бо же мој, Бо же мој, за што си ме 
оста вио?” Мо ја пе сма се ба ви пи та њем ка ко по ми ри ти по сто ја ње 
„све мо гу ћег и пре до брог Бо га” са злом и пат њом све та. Оту да, 
мо ја пе сма је про тест про тив ла жних и роп ских иде ја о Бо гу. Ду
бо ко се сла жем са оним што ка же Ју ли ја Кри сте ва: „Зах тев да Бог 
бу де све моћ но сред ство за уми ре ње бо ло ва пред ста вља јед ну вр сту 
ни хи ли зма.” Под се ти ћу и на ре чи Лу и са Бу њу е ла: „Хва ла ти, Бо же, 
што сам ате и ста.” Да кле, ја не по ри чем бо жан ску при ро ду чо ве ка, 
јер сва ко људ ско би ће је бо жан ско. Ја са мо не ве ру јем у бо жан ску 
тран сцен дент ност, у схва та ње да је Бог до бро на мер ни де ли лац ми
ло ср ђа. Уо ста лом, зар се уче ње хе лен ских фи ло зо фа ни је др жа ло 
на то ме да свет не ва ља јед на ко као и Бог ко ји га је ство рио, те да 
из све та тре ба бе жа ти и ство ри ти но ви.

Си гу ран сам да из ме ђу пе сме и ау то по е тич ког уве ре ња пе сни
ка по сто ји ду бо ка и сло же на ве за. Ка да сам на пи сао пе сму „Имаш 
ли и ти не ког ко ме ћеш се ис по ве ди ти?” у све сти ми се отво рио 
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про пла нак, не ке ства ри су ми се раш чи сти ле, све је на јед ном по
ста ло рас тре жњу ју ће. Схва тио сам да пе сму тре ба осло бо ди ти од 
све га што јој је над ре ђе но. Мој раз лог да на пи шем пе сму „Имаш ли 
и ти не ког ко ме ћеш се ис по ве ди ти?” ни је сум ња у по сто ја ње Бо га, 
већ је мој по рив пре вас ход но пе снич ки и, ако до зво ли те, фи ло зоф
ски. За оног ко то уме да ви ди и ко ни је дог ма тич на ре ли ги о зна 
за мла та око ва на у сво јој цр кви, пе сма „Имаш ли и ти не ког ко ме 
ћеш се ис по ве ди ти?” је мо ли тве на. Пи шу ћи ову пе сму ја сам за пра
во по стао са го вор ник бо жан ског. Уз све ду жно по што ва ње, Бо гу 
по не кад ва ља др ско ре ћи да нас оста ви на ми ру.

*  *  *

Пе сме су су ро ве ин ди скре ци је. Пи са ње по е зи је је сте за ме на 
за нео ства ре ну ко му ни ка ци ју с дру ги ма. По е зи ја је за то та јан стве ни 
об лик љу ба ви. Мој иде ал је да у свом ра ду спо јим и из ми рим сло
вен ску ди о ни зиј ску фу ри ју и гер ман ску по све ће ност по слу. За то 
да нас пе сме не пре кид но до ра ђу јем и пре пра вљам све док не осе
тим да су жи ве. То се чу до, да бо ме, рет ко до го ди. Но, пе сма ко ја 
је не из бе жна, са ма про го во ри. А мој иде ал у по е зи ји је сте по ет ски 
текст као ма гиј ско спи ри ту а ли зо ва ње жи во та. Пе сма ко ја ће би ти 
жи ва као ку ца ње људ ског ср ца. Пе сма ко јa ће се на ста ви ти у ствар
но сти као не што жи во. Пе сник у сво ју пе сму ула же чи та ву сво ју 
ду шев ност, а пе сма му као ехо вра ћа оно што ни је ни слу тио да 
по сто ји. До бре, жи ве пе сме пу ту ју кроз вре ме. Са мо опа сно ин те
ли гент ни љу ди мо гу на пи са ти ве ли ку по е зи ју. Са мо мно го љу ба ви 
и ту ге или оза ре ња мо же да уз не се јед но би ће до ве ли ке по е зи је 
ко ја има оп шту вред ност. Као ни у жи во ту, ни у по е зи ји не ма ста
ја ћег тре нут ка. По е зи ја је за ме не об лик ми стич ног ис ку ства, при
зма кроз ко ју се мо же из ра зи ти не про ла зна ле по та и та ко по сре
до ва ти ско ро но ви вид ре ли ги о зно сти. По е зи ја не за ме њу је жи вот, 
већ га опо вр га ва и пре о бра жа ва. Пи са ње по е зи је ни је игра, већ 
озби љан из бор и спа со но сно за стра њи ва ње. То је за ме не пре фи
ње ни об лик са у че шћа. По е зи ја тре ба да из ра зи то пли ну ко ја нас 
чи ни љу ди ма, онај сјај ко ји „ни је од овог све та”. Она пре о све шта ва 
овај ве ге та тив ноани мал носо ци јал ни свет. Она је тан ка нит из ме
ђу же ље и смр ти. Сва ка пе сма је об лик опро шта ја са жи во том. За 
ме не, по е зи ја је нај ви ши сте пен при пре ме за од ла зак са овог све та.




