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РАСТ КО ЛОН ЧАР

АЛЕК САН ДАР ПО ПО ВИЋ  
КАО ПЕ СНИК ЖАК ЗАКС

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, у срп ској и оста лим ју го
сло вен ским књи жев но сти ма, под ути ца јем ле ви чар ских иде ја ја вља 
се иде ја ства ра ња со ци јал не ли те ра ту ре, од но сно но вог, со ци јал
ног ре а ли зма. Пи сци оку пље ни око ча со пи са Но ва ли те ра ту ра, 
по том и Сто же ра, Књи жев них све за ка и слич них, под ди рект ним 
ру ко вод ством за бра ње не Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, раз
ви ја ју те о ри ју но ве књи жев но сти – по ка рак те ру ре во лу ци о нар не, 
а ре а ли стич ке по са др жи ни, за сно ва не на прин ци пу ди ја лек тич ког 
ма те ри ја ли зма. Пи сци оку пље ни око ових ча со пи са ући ће у су коб 
са дру гим ле ви чар ским пи сци ма – Ми ро сла вом Кр ле жом, Мар ком 
Ри сти ћем, Ра де том Дра ин цем и дру ги ма – ко ји ни су под ре ђи ва ли 
сло бо дан умет нич ки из раз пи сца иде о ло шкој тен ден ци ји, од би
ја ју ћи да при хва те до не кле вул га ри за тор ска по е тич ка на че ла ко ја 
су про мо ви са ли, пре ма њи хо вим ту ма че њи ма, Ђор ђе Јо ва но вић, 
Јо ван По по вић, Ве ли бор Гли го рић и дру ги. По ле ми ку ко ја ће у 
исто ри ји књи жев но сти оста ти по зна та као „су коб на књи жев ној 
ле ви ци”, а ко ја је не рет ко пре ва зи ла зи ла гра ни це те о риј ске и идеј
не рас пра ве, че сто по при ма ју ћи лич ни тон, пре ки нуо је по че так 
ра та и оку па ци је зе мље, при че му ће жи во те – што у ло го ри ма и 
за тво ри ма, што у ди рект ном окр ша ју са не при ја те љем – из гу би ти 
мно ги од уче сни ка овог су ко ба.

По бе дом На род но о сло бо ди лач ке вој ске, под ру ко вод ством 
КПЈ, ју го сло вен ске зе мље по ста ју де лом со ци ја ли стич ке ре пу бли ке 
у ко јој се, по узо ру на Со вјет ски Са вез, же ли спро ве сти про ле тер
ска ре во лу ци ја. Уз, с јед не стра не, на ци о на ли за ци ју, кон фи ска ци
ју, стре ља ња и про го не иде о ло шких не ис то ми шље ни ка и ру ше ње 
те ко ви на „ста ре Ју го сла ви је”, ја вља се и те жња за об но вом зе мље, 
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за из град њом но ве ствар но сти. Под ге слом „Ми гра ди мо пру гу 
– пру га гра ди нас”, омла дин ци ши ром Ју го сла ви је уче ству ју на 
до бро вољ ним рад ним ак ци ја ма, из гра ђу ју ћи из но ва же ле знич ки 
и са о бра ћај ни си стем ко ји су рат на деј ства ра зо ри ла. Из град ња 
Омла дин ске пру ге Брч ко –Ба но ви ћи упра во је те мат ска пре о ку па
ци ја ве ли ког бро ја мла дих – али и ста ри јих1 – пе сни ка, ко ји по ла ко 
пре ста ју пи са ти о ра ту и ње го вим по сле ди ца ма – као што је био слу
чај по осло бо ђе њу зе мље2 – већ у из град њи на ла зе но ви оп ти ми зам, 
по тре бан за но ви по че так и спро во ђе ње ко му ни стич ке ре во лу ци је.3 
На род но о сло бо ди лач ка бор ба на тај на чин по ста је кул ту ро ло шки 
уте ме ље на као сво је вр сни та бу, на ком се да ље на до гра ђу је ре во лу
ци о нар на умет ност, чи ји кри ти ча ри као глав ни зах тев по ста вља ју 
услов да се ве ро до стој но и оп ти ми стич ки опи су је „но ва ствар ност”.

По ли тич ки рас кид са СССРом и кон стант на, да мо клов ска 
прет ња од но вог ра та са до ју че ра шњим са ве зни ком де ло ва ли су 
дво ја ко на пе сни штво СФРЈ – с јед не стра не, кри ти ча ри не од у ста
ју од зах те ва да по е зи ја при ка зу је по ли тич ки ко рект ну ствар ност, 
док се, с дру ге, све ве ћи број пе сни ка окре ће те ма ма ин тим ног 
ка рак те ра, ме ђу њи ма и мно ги пе сни ци ко ји су до ју че пи са ли тзв. 
„ку би ка шку” по е зи ју, по пут Слав ка Ву ко са вље ви ћа и Сло бо да на 
Мар ко ви ћа.4 У овом пе ри о ду из но ва се по кре ће пи та ње те о риј ских 
по став ки со ци јал ног, од но сно со ци ја ли стич ког ре а ли зма као књи
жев ног мо де ла ко ји од сли ка ва са вре ме ну ствар ност, а што је на
ро чи то ви дљи во у тек сто ви ма Зо ра на Ми ши ћа,5 у окви ру ње го ве 
– ка ко је сам на зи ва – од бра не по е зи је. На и ме, не ма ло пу та Ми шић 
тра жи од дог мат ских кри ти ча ра – по пут Ва тро сла ва Ми ми це, На
ска Ага но ва или Ду ша на Пу ха ла – мла дих као што су и пе сни ци 
о ко ји ма пи шу и чи је пе сни штво дис ква ли фи ку ју он да ка да оно 
го во ри о ства ри ма ко је ни су део стан дард ног, „со ци ја ли стич ког” и 
„из гра ди тељ ског” ин вен та ра, да, ако већ ин си сти ра ју на књи жев

1 Рат ко Пе ко вић, Ни рат ни мир: па но ра ма књи жев них по ле ми ка: 1945–
1965, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1986, 39.

2 Исто, 15–19.
3 Овај пре лаз је на ро чи то ви дљив у пр вом по сле рат ном збор ни ку омла дин

ске по е зи је По е зи ја мла дих, ко ји уре ђу је Ри сто То шо вић (По е зи ја мла дих, збор ник, 
Ри сто То шо вић (ур.), Но во по ко ле ње, Бе о град 1948).

4 Слав ко Ву ко са вље вић (Ли ри ка, Но во по ко ле ње, Бе о град 1949) и Сло бо
дан Мар ко вић (По сле сне го ва, Но во по ко ле ње, Бе о град 1949. и Град на ру ка ма, 
Но во по ко ле ње, Бе о град 1950) у сво јим пр вим збир ка ма, пред ста вља ју се као 
пе сни ци чи ја је те мат ска пре о ку па ци ја, у нај ве ћој ме ри, усме ре на на из град њу 
до мо ви не. Већ од њи хо вих сле де ћих збир ки, код Ву ко са вље ви ћа (Шта ти ка
жеш, Ма ри ја, Но во по ко ле ње, Бе о град 1952) и Мар ко ви ћа (Сви рач у ли шћу, Но во 
по ко ле ње, Бе о град 1952) ви дљив је за о крет ка по е зи ји ин ти ми стич ког ка рак те ра 
(прим. Р. Л.).

5 Зо ран Ми шић, Реч и вре ме: раз го во ри о по е зи ји, Но во по ко ле ње, Бе о град 
1953.
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но сти ко ја ће у пот пу но сти сли ка ти со ци ја ли стич ку са вре ме ност, 
да ју кон крет на по е тич ка на че ла, ко ја не ће би ти ба зи ра на на фра
за ма по пут „пе снич ког упи ја ња у на шу ствар ност”, „отва ра ња очи
ју ши ром” и то ме слич но. Ово и ова кво де ло ва ње Зо ра на Ми ши ћа 
с јед не стра не ће су ге ри са ти да су и ин ти ми стич ке, као и гра ди тељ
ске те ме, под јед на ко би тан чи ни лац со ци ја ли стич ког жи во та,6 али 
ће, исто вре ме но, ин ди рект но отва ра ти пут оној по е зи ји ко ја се 
ви ше не ће да ти ока рак те ри са ти као плод „лу та ња” или „тра же ња 
но вих пу те ва”7 – пе сни штву Ми о дра га Па вло ви ћа и Вас ка По пе. 

Го ди не 1955. Пре драг Па ла ве стра ће, у пред го во ру сво јој Ан то
ло ги ји по сле рат не срп ске по е зи је, о раз во ју срп ског по сле рат ног 
пе сни штва, чи ја је кул ми на ци ја оства ре на упра во у по ја ви дво ји це 
на ве де них пе сни ка, пи са ти сле де ће: 

При ти сак је био ве ли ки, али ви ше го то во ни ко ни је спон та но 
ства рао она кву по е зи ју ка ква се ства ра ла пр вих по рат них го ди на, 
ка да је би ла ско јев ска по е зи ја, пру га шка, удар нич ка, брчк оба но
вићскa (...) на лик, у по не че му, на оно кор ча гин ско, обад ско. (...) На 
су прот то ме, ја вља ла се јед на но ва по е зи ја, је дан нов вид по сле рат
 не срп ске по е зи је. (...) Не што са свим дру го, оно од че га је [песник] 
до ју че за зи рао као од оп скур не ми сти фи ка ци је и не по пра вљи ве 
де ка ден ци је.8

Пе ри од по ја ве ова квих мо дер ни ста по но во ће иза зва ти ши зму, 
на ста вак оног пред рат ног су ко ба на књи жев ној ле ви ци из ме ђу „реа
ли ста” – оку пље них око Књи жев них но ви на и „мо дер ни ста” – оку
пље них око ча со пи са Све до чан ства, а ко ји ће, ре чи ма Ву ји це 
Ре ши на Ту ци ћа, би ти (не)ре шен „не мо гу ћим ре зул та том 0 : 0”.9 

Зна чај но је пак при ме ти ти ап со лут но од су ство сва ког ви да 
ре а ли зма ко ји би опи си вао и ал тер на тив ну стра ну ствар но сти, 
од но сно оног ре а ли зма ко ји би био ли шен оп ти ми стич ког рас по
ло же ња; ко ји би се фо ку си рао на са да шњост као та кву, пре не го 
као жр тву на ол та ру бо ље бу дућ но сти и ко ји не би обич не љу де 
при ме ћи вао ис кљу чи во у кон тек сту из град ње – пру ге, мо сто ва, 
за дру жних до мо ва. Та ко је, при ме ра ра ди, из пр ве збир ке пе са ма 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Де тињ ства, из 1950. го ди не, цен зу ра из ба ци ла 

6 З. Ми шић, „Два при ме ра ша блон ске кри ти ке на по е зи ју мла дих”, Реч и 
вре ме..., 44.

7 З. Ми шић, „По е зи ја оп сед ну тих ве дри на”, Реч и вре ме..., 200.
8 Пре драг Па ла ве стра, „По глед на по е зи ју”, Ан то ло ги ја по сле рат не срп

ске по е зи је: 1945–1955, Омла ди на, Бе о град 1955, 9–12.
9 Ву ји ца Ре шин Ту цић, „Во зач хит не по е зи је”, Хлад но че ло: по ет ски ли

сто ви осме де це ни је, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1983, 159.
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пе сму са на сло вом „Глад во ди у се ло Бо ван” – под из го во ром да 
је ису ви ше пе си ми стич на.10 Сход но ова квој си ту а ци ји, сти че се 
ути сак да се пе сник, уко ли ко се же лео ба ви ти те ма ма из но ве ствар
но сти, мо рао окре та ти ис кљу чи во њи хо вим по зи тив ним аспек ти
ма, од но сно уз услов да ау то но ми ју свог пе снич ког „ја” под ре ди 
иде о ло ги ји. Уз то, мо гућ но сти да бу ду кри ти ко ва ни на иде о ло шкој 
осно ви би ла су под ло жна и дру га два то ка по сле рат ног пе сни штва 
– ин ти ми стич ки и мо дер ни стич ки. Од пе сни ка је, пре ћут но, тра
же но да на од ре ђе не те ме жму ри, ка ко то сли ко ви то ка же Зо ран 
Ми шић, а да дру ге гле да „ши ром отво ре них очи ју”.11 

У овој и ова квој дру штве ној и књи жев ној ат мос фе ри, у ча со
пи су За пи си, 1952. го ди не, ја вља се Жак Закс, пр ви ли те рар ни псеу
до ним Алек сан дра По по ви ћа, јед ног од нај ве ћих срп ских драм ских 
пи са ца, чи је су дра ме обе ле жи ле срп ску књи жев ну и по зо ри шну 
умет ност 20. ве ка.

Раз ре ше ње псе у до ни ма Жак Закс, од но сно ње го ву по твр ду, 
до но си Ра до ван По по вић у би о гра фи ји Алек сан дра По по ви ћа, на
сло вље ној По след њи срп ски бољ ше вик, на во де ћи да ово име пи сац 
узи ма у знак се ћа ња на стра да лог оца јед не при ја те љи це.12 

Ка ко на во ди Јо ван Љу шта но вић,13 По по вић се под овим псеу
до ни мом ја вља нај пре у пи о нир ској пе ри о ди ци, с по чет ка пе де се
тих го ди на, са деч јим пе сма ма. Алек сан дар По по вић је 1952. го ди не 
био је дан од осни ва ча, вла сни ка и уред ни ка не зави сног ча со пи са 
За пи си, ко ји из ла зи у ма лом ти ра жу, у све га осам бро је ва,14 а чи ја 
је основ на на ме ра да об ја вљу је по чет нич ке ра до ве ано ним них пи
са ца.15 У овом ча со пи су Алек сан дар По по вић ће, под сво јим име
ном, во ди ти отво ре ну по ле ми ку са Зо ра ном Ми ши ћем – ко ји кри
ти ку је сам кон цепт ча со пи са – а под псе у до ни мом Жак Закс ће 
об ја ви ти де сет пе са ма, је дан про зни за пис и пр ви чин дра ме под 
на сло вом „Лу дак”. На кон што ча со пис пре ста не са из ла ском, услед 

10 Сте ван Ра ич ко вић, Је дан мо гу ћи жи вот: (Ho mo po e ti cus), На род на књи га 
– Ал фа, Бе о град 2002, 121.

11 З. Ми шић, „О жу бо ре њу по то ка и то ку људ ског жи во та, о Ве сни Па рун 
и јед ној кри ти ци на ње ну збир ку пе са ма”, Реч и вре ме..., 91.

12 Ра до ван По по вић, По след њи срп ски бољ ше вик, Слу жбе ни гла сник, Бе о
град 2009, 16. До ду ше, бит но је на зна чи ти да Р. По по вић овај псе у до ним на во ди 
у об ли ку Жак Жакс, док се у пе ри о ди ци, ко ју и сам на во ди Алек сан дар По по вић 
пот пи су је као Жак Закс. Не сум њи во је да се ра ди о ау то ро вом лап су су (прим. 
Р. Л.).

13 Ви ди: Јо ван, Љу шта но вић, „Жи ве ти ме ђу кр хо ти на ма”, Алек сан дар По
по вић, при р. Јо ван Љу шта но вић, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад 
2015, 7–24.

14 Од то га, два (3/4 и 5/6) из ла зе као дво бро ји (прим Р. Л.).
15 Ча со пис је, из ме ђу оста лог, зна ча јан као књи жев но и сто риј ска чи ње ни ца 

и по то ме што у ње му пр ве пе сме об ја вљу ју Бран ко Миљ ко вић и Јо ван Хри стић 
(прим. Р. Л.).
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не мо гућ но сти фи нан си ра ња штам па ња, Жак Закс ће се, две го ди не 
ка сни је, за јед но са Га ли бом Су леј ма но ви ћем, ја ви ти као уред ник 
ча со пи са Цр ве но је сте, ко ји ће би ти за бра њен од мах на кон из ла
ска пр вог бро ја, а оба ау то ра ће би ти спро ве де на на Го ли оток, на 
из др жа ва ње јед но го ди шње ка зне. У овом ча со пи су Жак Закс об ја
вљу је три пе сме, од ло мак из ро ма на и је дан текст по е тич копам фле
ти стич ког ка рак те ра, у ком кри ти ку је ста ње у књи жев ном жи во ту 
и да је сво је ви ђе ње но ве, ре во лу ци о нар не ли те ра ту ре.

Став са ко јим се Алек сан дар По по вић по ја вљу је у књи жев но
сти с по чет ка пе де се тих го ди на ода је ре во лу ци о на ра, ко му ни сту 
не за до вољ ног за те че ним ста њем – ка ко у ли те ра ту ри, та ко и у ре
ал но сти, чи ји би умет ност мо ра ла би ти од раз, али не у вул гар ном, 
по дра жа ва лач ком сми слу. Ово је на ро чи то ви дљи во из дво дел ног 
тек ста об ја вље ног на кра ју по ме ну тог ча со пи са, а ко ји пот пи су ју 
Закс и Су леј ма но вић.16 У ње му По по вић у пот пу но сти не ги ра ре
зул та те по сле рат ног пе сни штва ФНРЈ у кон тек сту спро во ђе ња про
ле тер ске ре во лу ци је, уо ча ва ју ћи ка ко се пе ва ње о Пру зи пре тво ри
ло у со ли ло кви ра ње, а по том и у де ка дент ни мо дер ни зам. Пре ма 
овом тек сту, По по вић сма тра да умет нич ка исти на у пот пу но сти 
мо ра од го ва ра ти ре ал но сти као та квој, пре не го од ра зу сно ва и 
има ги на ци ја, од но сно мо ра од го ва ра ти исти ни до ко је су пи сци 
лич но до шли. Књи жев ност мо ра би ти про ле тер ска, да кле ре во
лу ци о нар на и ди на мич на, с об зи ром на то да је со ци ја ли зам тек 
пре ла зни ста ди јум из бур жо а ског у ко му ни стич ког дру штво, што 
под ра зу ме ва да тре нут но ста ње ни је и не мо же би ти иде ал но, те 
на тај и та кав на чин не мо же би ти пред ме том умет нич ке об ра де.

Сход но то ме, нај ве ћи број об ја вље них По по ви ће вих пе са ма 
– њих осам – да ло би се ока рак те ри са ти као сво је вр стан кри тич ки 
ре а ли зам. Че ти ри пе сме би се мо гле по сма тра ти у кон тек сту ин ти
ми стич ке по е ти ке, док уса мље на, али као ди рект на ве за са ка сни
јим По по ви ће вим драм ским ства ра ла штвом – о че му ће ре чи би ти 
ка сни је – сто ји пе сма на сло вље на „Тре ба жи ве ти”.

Нај за ни мљи ви је у кон тек сту он да шњег са вре ме ног срп ског 
пе сни штва је су упра во пе сме из пр ве гру пе, пе сме, та ко ре ћи, кри
тич ког ре а ли зма. Њих се дам је об ја вље но у За пи си ма – од то га 
шест у окви ру ци клу са на сло вље ног „Су се ди” – а јед на у ча со пи
су Цр ве но је сте. Све су пи са не у сло бод ном сти ху, са из у зет ком 
пе сме „Са ман сар де”, ко ја је ри мо ва на, у по ма ло нео бич ној ab cac 
фор ми. Та ко ђе, овим пе сма ма је за јед нич ка по зи ци ја лир ског су
бјек та, од но сно, мо гло би се ре ћи, на ра то ра ко ји о ју на ци ма сво јих 
пе са ма го во ри са из ве сне по сма трач ке дис тан це.

16 Жак Закс и Га либ Су леј ма но вић, „О по ја ва ма де ка ден ци је и де гра да ци је 
књи жев ног жи во та”, Цр ве но је сте, ја ну ар 1954, 53–58.
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Пр ва, пе сма „По дру га раз ја ре ном ки ди са њу у про ле ће”, је ди на 
об ја вље на у За пи си ма,17 а ко ја не при па да ци клу су „Су се ди”, те
ма ти зу је лик не и ме но ва не же не, по сма тран у ја ким кон тра сти ма:

Обе ше на же на, на ко јој све ви си,
ха љи на бле да, удо ви рас тр за ни, ко ра ча
про ле ћа јед ног кроз оштра, по мам на чу ла
и де те за ру ку, во ди...

Су мор ни, обе ше ни лик же не, чи ја фи зи о но ми ја ни је де фи ни
са на из гле дом ли ца већ „рас тр за ним удо ви ма”, По по вић по ста вља, 
по кон тра сту, у про ле ће, ка да се бу де „оштра, по мам на чу ла” и 
на го ни, пра ве ћи та ко увод за дру гу стро фу у ко јој је на го ве ште на 
тра гич на но та ње ног при ват ног жи во та:

И она муж ја ка на ле жа ју гне зда има,
и он по кат кад ми ри ше на дах дру ге жен ке
или ви ше ча ша не го што пла та сти же.
Ал’ опет њу ши је че сто, па ма и мр зо вољ но,
– ма ло је ма кар љу би.

Већ во ка бу лар ко јим По по вић опи су је при ро ду њи хо ве ве зе 
– муж јак, жен ка – су ге ри ше из о ста нак сва ке емо тив но сти. Он не 
на гла ша ва да ли је тај „муж јак” отац де те та ко је же на за ру ку во ди, 
што отва ра мо гућ ност дво ја ком ту ма че њу ње ног по ло жа ја. На и ме, 
ако тај чо век је сте отац ње ног де те та, он да је ле ги тим но за пи та ти 
се ка кав од нос он има пре ма де те ту, с об зи ром на то да се ра ди о 
чо ве ку ко ји пи је „ви ше ча ша не го што пла та сти же” и ко ји „по кат
кад ми ри ше на дах дру ге жен ке”, те ни по што не мо же би ти ре чи 
о по ро дич ној хар мо ни ји. С дру ге стра не, ако се не ра ди о би о ло
шком оцу де те та, он да се мо же за пи та ти о при ро ди од но са из ме ђу 
„муж ја ка” и же не. Та ко ђе, По по вић не пре ци зи ра чи ја пла та од ла зи 
на то ли ке ча ше, те опет отва ра мо гућ ност ви ше стру ког ту ма че ња, 
где би сва ка ко би ло нај тра гич ни је – по по ло жај же не – оно где се 
ра ди о ње ној пла ти ко ју не за по сле ни (?) муж тро ши на ал ко хол и 
љу бав ни це. Сва љу бав ко ју ова же на осе ћа ма ни фе сту је се у то ме 
што је „муж јак” „њу ши” – што је опет су ге сти ја јед ног ани мал ног, 
пре не го емо тив ног чи на – че сто, „па ма и мр зо вољ но”. 

По ма ло иро нич но, али, дâ се на слу ти ти, не и без из ве сне са
о се ћај но сти, По по вић за кљу чу је пе сму сти хо ви ма:

17 Жак Закс, „По дру га раз ја ре ном ки ди са њу у про ле ће”, За пи си, 15. јун 
1952, 11.
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До ста је
за жи вот овај обе ше ни
што бе све сно слу ти у дну сво јих су за
не што ви ше.

Де лу је да је кључ на реч ове стро фе „бе све сно”. Она у пот пу
но сти сли ка те жи ну по ло жа ја же не, су ге ри ше ира ци о нал но тр пље
ње од но са ко ји се сво ди ис кљу чи во на жи во тињ ски сно шај, не мо
гућ ност или под све сни страх од по бу не про тив та квог ста ња, 
ње го во при хва та ње као ну жно сти и при гу ше ну те жњу за не чим 
„ви ше”. По ло жај же не и мај ке је, на овај на чин, у со ци ја ли стич ком 
дру штву до ве де но под ве ли ки знак пи та ња.

Пе сма на сло вље на „Из дру ге пар та је”,18 пр ва из ци клу са „Су
се ди”, на ро чи то је ин те ре сант на ако се по сма тра у кон тек сту иро
ни за ци је гра ди тељ ског за но са пр вог та ла са по сле рат не по е зи је. У 
њој се те ма ти зу је лик ком ши је ко ји „сва ке но ћи са же ном у кре ве ту 
слам ња чу кр ши / ују тро уста је ра ни је од сви ју / и не чуј но од ла зи 
као да ни ка да ви ше не ће до ћи”. Пе сник је чуо да „он пре ко це лог 
да на гра ди не што на Са ви”, пљу ју ћи у „кр ва ве ша ке”, при се ћа ју ћи 
се „да не где тре ба да се вра ти, / да ра ди не че га тре ба да псу је / и да 
се на да”. Круг рад ног да на не и ме но ва ног ком ши је, ко ји је ли шен 
сва ког фи зич ког опи са, за тва ра се у су мрак, ка да се вра ћа ку ћи 
псу ју ћи, го во ре ћи же ни о те го ба ма ра да, те по но во „на ње ним ку
ко ви ма ви да сво је на бре кле ша ке”. Сле де ћег ју тра рад ња се по на вља, 
ком ши ја по но во уста је пре свих, од ла зи као да се не ће вра ти ти, 
али „на да се пот кр пљу је сва ко га да на / град ња ра сте”. 

Уко ли ко се ова пе сма по ста ви као про тив те за кри ла ти ци „Ми 
гра ди мо пру гу – пру га гра ди нас”, он да је ја сан њен иро ни за циј
ски кон текст. По по вић се пи та – да ли град ња, ко јој овај не и ме но
ва ни и обез ли че ни чо век под ре ђу је чи та ве сво је да не уоп ште ути че 
на из град њу ње га са мог и ње го вог жи во та? Да ли је та на да, ко ју 
овај чо век „пот кр пљу је” док град ња ра сте, она на да да ће се не што 
у ње го вом жи во ту зна чај но про ме ни ти уко ли ко се то „не што” на 
Са ви из гра ди? При том, тре ба при ме ти ти при кри ве ну иро ни ју и у 
од ред ни ци „не што” – као да је по ста ло не бит но гра ди ли се пру га, 
мост, за дру жни дом или дом кул ту ре, не ста је ди вље ња пре ма објек
ти ма ко ји – иа ко гра ђе ни са на ме ром оспо со бља ва ња са о бра ћа ја 
и еко но ми је – сто је као спо ме ни ци брат ства и је дин ства, те ме љи 
но вог дру штва. При ват ни жи вот овог рад ни ка, на су прот то ме, прак
тич но да не по сто ји – он се се ћа да „не где” тре ба да се вра ти, да ра ди 
„не че га” тре ба да псу је. Не ви ди овај рад ник, као Ве сна Па рун на 

18 Ж. Закс, „Из дру ге пар та је”, За пи си, 29. но вем бар 1952, 12.
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јед ном ме сту у сво јој збир ци Пје сме19 не ко ли ко го ди на ра ни је, да 
би ње го ва но ва до мо ви на мо гла би ти рад на бри га да, с об зи ром на то 
да је у ци клич но сти и исто вет но сти сво јих да на за бо ра вио и че му 
је под ре дио свој рад ни век. У пе сми на то пи та ње не ма по ну ђе них 
од го во ра у ви ду па ро ла по пут: „За бо ље су тра”, „Сва ко ме пре ма 
за слу га ма”, „Да сви бу ду јед на ки” и то ме слич но, а ко је би рад ни ку 
слу жи ле као под сет ник. 

На по слет ку, мо же се по ста ви ти пи та ње и о суд би ни ње го ве 
же не, ко ја су пру га ви ђа са мо уве че, ка да се вра ти, кр ва вих и на бре
клих ша ка од ра да, и са њом при ча, по све му су де ћи, са мо о „те го
ба ма ра да”, по сма тра ју ћи је ис кљу чи во као сек су ал ни обје кат и 
сред ство за опу шта ње од на пор ног да на. По по вић из пе сме ели ми
ни ше сва ки вид оп ти ми зма, сва ки по лет ка рак те ри сти чан за „ку
би ка шку” по е зи ју, и њој су прот ста вља ре ал ност де ху ма ни зу ју ће 
мо но то ни је ко ја се па ро ла ма не да про ме ни ти, што је јед на од 
нај о штри јих кри ти ка пр вог та ла са по сле рат не по е зи је. 

До не кле ко мич на пред ста ва – али ујед но и кри ти ка – ком ши
је лум пен про ле те ра и ње го вог мен та ли те та усле ди ла је у пе сми 
„Са пр вог бо ја”.20 По по вић пи ше: „Мој су сед је мај стор што у фа
бри ци ра ди на сат, / од под не по би фе и ма ис пи ја ра ки је мно ге, / и 
сва ку ноћ про спа ва по ред же не”. Већ са мо по ре ђе ње са прет ход ном 
пе смом до но си кон траст из ме ђу рад ни ка ко ји по чи тав дан гра ди 
„не што на Са ви” и за на тли је ко ји у фа бри ци ра ди „на сат”, од но сно 
ко ли ко до по дне ва, да за ра ди то ли ко ко ли ко би по пио до ве че ри. 
Бит на од ли ка овог ли ка је сте да „ни кад не ве ру је оно што чу је”, 
ка ко пи ше По по вић у сле де ћем сти ху: 

Па ипак, од ју трос је са ко ли ма кре нуо у фа бри ку,
јер та мо су сви ре кли да је од ју че њи хо ва,
и ње го ва,
а сво је ва ља ко ли ма до ву ћи до ма.

Још јед ном, кон траст из ме ђу два рад ни ка – јед ног, ко ји дом у 
пра вом сми слу те ре чи и не ма, нај ве ћи део жи во та про во де ћи на 
гра ди ли шту, чи ји жи вот оста је без па ро ла шких илу зи ја, и дру гог, 
ко ји до слов но схва та па ро лу ко јом се вла сни штво над фа бри ком 
из ру ку ка пи та ли ста пре да је рад ни ци ма ко ји у њој ра де, не схва
та ју ћи при том прин цип ко лек ти ви за ци је при ват ног вла сни штва 
као те жњу да се спро ве де ко му ни стич ка ре во лу ци ја.

Раз би је них илу зи ја, су сед је оста так да на „пра вио ин декс 
псов ки” јер је сма трао да је из и гран, да се ње го ва не по вер љи вост 

19 Ве сна Па рун, Пје сме, Ма ти ца хр ват ска, За греб 1948.
20 Ж. Закс, „Са пр вог бо ја”, За пи си, 29. но вем бар 1952, 12.
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по ка за ла оправ да ном и, за кљу чу је и ду хо ви то и кри ти чар ски По
по вић: „Што ра ки ја мо ра сваг да би ти же ља / ни кад да та ко ли ко 
тре ба”. Овом пе смом же ли се по ка за ти да, иа ко се сту пи ло у из град
њу и об но ву зе мље, иа ко је по кре нут про цес обра зо ва ња со ци ја ли
стич ког дру штва, још увек по сто ји је дан део рад нич ке кла се ко ји 
оста је кла сно нео све шћен, ко ји сво је же ље ви ди са мо у за до во ља
ва њу еле мен тар них на го на, чи ме се та ко ђе на зна ча ва по сто ја ње 
ду бљег су ко ба и не ра зу ме ва ња из ме ђу ин ди ви ду ал них и ко лек тив
них те жњи уну тар са ме рад нич ке кла се, чи ји на пре дак, им пли цит
но, оне мо гу ћа ва већ са мо по сто ја ње кла сно не све сног лум пен про
ле та ри ја та.

До ста ком плек сно пи та ње, ово га пу та те ма ти зу ју ћи смрт си
ро ма шног ком ши је, Алек сан дар По по вић по ста вља у пе сми „Из 
шу пе”:21 „Тан др чу ко ла уз мо ја ок на, / јед но у хо ма га ре ву че / ства ри 
умр лог ком ши је”. На ко ла ко ја ву че јед но у хо ма га ре – жи во ти ња 
са не до стат ком ко ји са мо до при но си гро теск ној па те тич но сти 
сце не – на то ва ре не су ства ри пре ми ну лог: два сан ду ка, ман гал, 
кр па ре и ко фа за по ми је. По но во, По по вић је гор ко иро ни чан – но 
до не кле и сен ти мен та лан – ка да у на став ку пи ше: „То мо ви Марк са 
и че ти ри плат на / са оста лим тра ља ма не ће ни да ле ко / мо ћи да 
по кри ју бес крај них ду го ва круг”. У ат мос фе ру у ка квој би жи вео 
– и умро – ка кав ту бер ку ло зни про ле тер из по е зи је Ко сте Абра ше
ви ћа или Ми ла на Д. Не сто ро ви ћа, Алек сан дар По по вић са да – и то 
у по сле рат но дру штво, у ком је ре во лу ци ја, то бо же, спро ве де на и 
спро во ђе на – по ста вља лик, по лек ти ри су де ћи, сту ден та, ин те лек
ту ал ца, ко ји за со бом оста вља мно го ви ше ду го ва не го што ње гов 
си ро тињ ски ин вен тар мо же да на ми ри.

Крај ње је па ра док сал на, чак би зар на сли ка у ко јој се у исту 
про сто ри ју сме шта ју Марк со ва де ла и ко фа за по ми је, чи ме се 
па ра докс да ље про ши ру је иде јом да чо век ко ји је чи тао чи та ве 
то мо ве Марк са – а ко јем они си гур но не слу же за украс, ни ти њи
хо вом про да јом мо же да на ми ри сво ја ду го ва ња – на кон про ле
тер ске ре во лу ци је жи ви у шу пи у ко јој му је је ди ни из вор гре ја ња 
ман гал, и ко ји се по кри ва кр па ра ма и плат ни ма. Тра ге ди ја овог 
ком ши је, ако се по сма тра кон текст пр вог та ла са по сле рат ног пе
сни штва, ин ди рект но иро ни зу је за нос с ко јим мла ди пе сни ци 
пе ва ју о из град њи, не са мо пру ге и мо сто ва већ и соп стве не лич
но сти, а то се чи ни „пре ба ци ва њем нор ме” у тре ћих осам са ти, по 
Ле њи ну на ме ње них за од мор и обра зо ва ње, у до че ки ва њу ју тра 
над књи гом.

21 Ж. Закс, „Из шу пе”, За пи си, 29. но вем бар 1952, 12.
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С дру ге стра не, опет по прин ци пу кон тра сти ра ња, у пе сми 
„Из пот ста на”22 По по вић при ка зу је ка ко је, спрам не срећ ног ком
ши је ко ји је ре во лу ци о нар но ми шље ње са вла да вао у те о ри ји, је дан 
дру ги ком ши ја, пен зи о нер, са вла дао, та ко ре ћи, ре во лу ци о нар ну 
прак су: 

Мој пен зи о ни са ни су сед је вр ло вре дан чо век,
оран за рад и са стан ке ду ге
где увек но си пи саљ ку и све ску
да то бож при бе ле шке хва та из ре фе ра та,
да кли че и одо бра ва све од ре да
што це ни да је власт,
јер стреп ње су све у гре ху дав ном,
а по штар с пен зи јом до бро до шао сва ког пр вог.

Овај би се су сед мо гао по сма тра ти у кон тра сту са прет ход ном 
тро ји цом у том сми слу што је, за раз ли ку од пр вог рад ни ка, оран 
за свој „ре во лу ци о нар ни за да так” ко ји се са сто ји од бес крај них 
пар тиј ских са ста на ка. За тим, за раз ли ку од дру гог, зна ка ко да се 
по ста ви пре ма вла сти, не за ви сно од то га да ли она „ла же”, и, на 
кра ју, за раз ли ку од тре ћег, вр ло је ве ро ват но да не ће умре ти у не
ма шти ни, оста вља ју ћи за со бом са мо ду го ве. 

Из у зет но је ва жно при ме ти ти да По по вић ов де ко ри сти реч 
„власт”, од но сно да те ма ти зу је од нос пре ма они ма ко ји има ју моћ 
упра вља ња то ко ви ма ре во лу ци је, уко ли ко се о та квом пој му уоп
ште мо же го во ри ти с об зи ром на по сто ја ње оних ко ји ће с оду ше
вље њем, по пут овог су се да, одо бра ва ти сва ку од лу ку ко ја до ла зи 
„од о зго”, ка ко би за до во љи ли свој сит ни, ин ди ви ду а ли стич ки ин
те рес – у овом слу ча ју оси гу ра ва ње ре дов не пен зи је. Ни шта ма ње 
ни је кон тра ре во лу ци о на ран овај слој, чи ји је пен зи о ни са ни ком ши
ја узо рак, од оног лум пен про ле тер ског, ко ји од жи во та иште са мо 
ал ко хо ла у до вољ ним ко ли чи на ма, при че му је ова ко ли чин ска 
од ред ни ца крај ње флек си бил на. По по вић, на по слет ку, им пли цит
но упо зо ра ва, по пут Ћо пи ћа у „Је ре тич кој при чи”, да глав на опа
сност по ре во лу ци ју не до ла зи од оних на вр ху, већ од оних ко ји 
им одо бра ва ју, ко ји се пре тва ра ју да су њи хо ве сен ке, гле да ју ћи за
и ста са мо да свој ин ди ви ду а ли стич ки ин те рес „про гу ра ју” уз ин
те ре се ко лек ти ва, док дру ги, ко ји чи та ју марк си стич ку те о ри ју и 
у прак си по ма жу из град њу зе мље, би ва ју ма р ги на ли зо ва ни, оста
вља ју ћи за со бом пра зне со бе и ис пра зне жи во те.

22 Ж. Закс, „Из пот ста на”, За пи си, 29. но вем бар 1952, 12.
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Да ље пи шу ћи о ста на ри ма из сво је згра де, Алек сан дар По по
вић до ла зи и до су те ре на,23 где жи ви ком ши ја ко ји је у не де љу, у 
је ди ној со би ко ју има, же нио си на: „Ма ла му је би ла за мно ге го сте 
/ и ми ли ци о нер је мо рао до ћи да на пра ви про лаз / ис пред ком ши ји
них про ла за су те ре на”, где су сва то ви игра ли свад бе но ко ло. Раз лог 
за ин тер вен ци ју ми ли ци о не ра По по вић ви ди у то ме што „у на шем 
гра ду сви љу ди жу ре, / и баш ни ко га ни је бри га што мој ком ши ја 
же ни си на, / и баш ни ко га ни је бри га што го сти во ле свад бе”. 

Не га ти ван став пре ма овим рет ким да ни ма, ка ко ка же По по
вић, ко је во ле „до бри ма ли љу ди”, су ге ри ше још јед ну дру штве ну 
по де ље ност: не са мо на па ро ла ма об ма ну те рад ни ке и лум пен про
ле те ре, на си ро ма шне ин те лек ту ал це и сна ла жљи ве пен зи о не ре, 
већ са да и на „до бре ма ле љу де” и оне ко ји жи вот та квих љу ди не 
раз у ме ју, а што да ље да је мо гућ ност ту ма че њу про це са оту ђе ња 
дру штва, ка ко га По по вић пер ци пи ра. У овом кон тек сту да ло би 
се об ра ди ти и марк си стич ко пи та ње оту ђе ња, ко је се ја вља ма хом 
у кла сно по де ље ном дру штву, с тим што Маркс и Ен гелс ову тео
ри ју раз ра ђу ју упра во у вре ме ка да ни јед на со ци ја ли стич ка од но
сно про ле тер ска ре во лу ци ја не од но се по бе ду над бур жо а зи јом. 
Еви дент но је да, ако су фа бри ке, од но сно сред ства за про из вод њу, 
пре шли у ру ке рад ни ка, ка ко то По по вић пи ше у ра ни јој пе сми, 
про блем оту ђе ња уну тар рад нич ке кла се ни је ре шен, да до ла зи 
до не спо ра зу ма на ре ла ци ји по ро ди це и дру штва – дру штву, за 
нор мал но функ ци о ни са ње, сме та по ро дич но сла вље, док се по ро
дич но сла вље не мо же одр жа ти у при ват но сти услед те ско бе жи
вот ног про сто ра. Про блем се, још јед ном, ре ша ва жр тво ва њем 
по ро дич ног на у штрб, услов но ре че но, дру штве ног ин те ре са.

По след ња пе сма у За пи си ма, „Са ман сар де”,24 те ма ти зу је ста
ри јег чо ве ка ко ји је пре ра та но сио епо ле те, стрг ну те „срам но пред 
еша ло ном пу ка, / рад пја них зо ра, мла дић ског жа ра, / и што је љу
био бед ну ко ко ту”, а са да се на ла зи „у пен зи ји гре хо ва и ис ку ше ња”, 
ве жба ју ћи „це ло по под не на пи а ни ну / ве чер њи про грам ка пе ле 
шан та на / па у чи не и блу да у ’Уве лом кри ну’”. 

Па у чи на ов де ја сно су ге ри ше ста рост, од но сно пре жи ве лост 
јед ног ло ка ла из „ста рог” дру штва, ко је и у „но вој” ре ал но сти про
на ла зи кли јен те лу жељ ну јеф ти не и вул гар не за ба ве да се у ње му 
оку пља. По по вић са о се ћа са сво јим ком ши јом, упра во пре ко му
зи ке ко ју овај сви ра, про жи вља ва ју ћи ње го ву жи вот ну при чу: „Се ћам 
се де гра ди ра ња сра мо те / и пр вих де чач ких свир ки, / се ћам се луе
сом ока ђе ног одра ко ко те.” Угле дав ши су се да ко ји са ку пља но те, 
у жур би да на вре ме стиг не „у ја зби ну шан та на”, пе сник ре а гу је на 

23 Ж. Закс, „Из су те ре на”, За пи си, 29. но вем бар 1952, 12.
24 Ж. Закс, „Са ман сар де”, За пи си, 29. но вем бар 1952, 12.
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не ла го ду за ко ју ве ру је да и ње гов су сед осе ћа: „Тми на ме гње чи 
и гу ши”.

На кра ју овог де ла По по ви ће вих пе са ма на ла зи се упра во она 
нај про во ка тив ни ја пе сма, ко ја го во ри о фа зи рас па да ња ре во лу
ци о нар них иде ја, об ја вље на у ча со пи су Цр ве но је сте, под на сло
вом „По ход”:25

Ислу же ни вој ни ци. Про па ли сту ден ти. Не при зна ти умет ни ци.
Пи ју.
У џе пу херц, пик, треф, по це па на два де се ти ца
И убу ђа ли пи кав ци, бу кви ца и рас по ред,
Ин декс и пра зни ли сто ви,
Пе сме што ће их не кад уштир ка на го спо да ста вља ти у ан то
ло ги је.

Алек сан дар По по вић не ста вља слу чај но у пр ви план вој ни ке, 
сту ден те и умет ни ке, ма да се у њи хо вом дру штву, ле ги тим но је 
прет по ста ви ти, на ла зи и дру штве ни та лог – при ме ра ра ди, коц ка
ри, швер це ри и сит ни кри ми нал ци – чи ји они део по ла ко по ста ју. 
Упра во сме шта ју ћи ова три сло ја – оне ко ји су се бо ри ли за ре во
лу ци ју, оне ко ји би тре ба ло да бу ду њен на пред ни део и оне ко ји би 
тре ба ло да бу ду ње ним гла сом – он по ка зу је ка ко су – о че му је 
пи сао две го ди не ра ни је – по бе ду за и ста од не ле ком ши је ко је су 
зна ле да одо бра ва ју, и да је за та кве љу де ег зи стен ци ја у ви ду „пен
зи је сва ког пр вог” би ла обез бе ђе на. По по вић гла сно из го ва ра њи
хо ве же ље у на став ку: „О, да им је бар де лић дру штве ног угле да 
ми ли ци о не ра, / Да су им бар мр ве са нај лон ских чар ша ва / И реч 
пен зи о ни са них са вет ни ка у фрон ту!” 

Без ика квог по што ва ња у гра ду у ком „сви љу ди жу ре”, глад
ни и на пу ште ни од сво јих до ју че ра шњих са бо ра ца, ови се љу ди 
пре пу шта ју јеф ти ном ви ну, би ва ју ћи та ко на лич јем ре во лу ци је. 
Они од лу чу ју: „Мо ра мо учи ни ти, бар не што...” Ако у пр ва два де ла 
и кри ти ку је, ин ди рект но, оне ко ји су ре во лу ци ју зло у по тре би ли, 
По по вић одав де кри ти ку је и лум пен про ле та ри јат и не до вр ше не 
бо е меин те лек ту ал це ко ји до пу шта ју, без и деј ни – али све сни да 
не што мо ра ју учи ни ти – да се та кво ста ње одр жи. 

Они од лу чу ју да раз би ју из ло ге, „где се про да је мо да”. Раз лог 
ово ме се мо же са мо на слу ти ти – ве ро ват но је да они у мо ди ви де 
не што што је њи ма не до ступ но, што је ме ри ло „угле да” – њи ма та
ко ђе не до ступ ног. Ипак, иа ко се ов де на тре ну так вра ћа на кри ти ку 
дру штва, од но сно ре зул та та ре во лу ци је ко ји оне мо гу ћа ва од ре ђе ним 

25 Ж. Закс, „По ход”, Цр ве но је сте, ја ну ар 1954, 43.
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сло је ви ма да до ђу до јед не вр сте про из во да, По по вић је у за кључ ном 
сти ху иро ни чан и пре ма они ма ко ји су у та квој дру штве ној по став
ци го ре про шли: „Иде мо дру зи! Све тли нам бе ло ви но!” Ни ка ква, 
да кле, лу ча сло бо де или све тлост иде је – бе ло ви но, као пот пу на 
по дру га лум пен про ле тер ском мен та ли те ту, ко ји у ал ко хо лу про
на ла зи за ме ну за сво ју нео д го вор ност и кла сну нео све шће ност, 
ко је му оне мо гу ћа ва ју да упра вља сво јом суд би ном. 

У пр вој гру пи пе са ма Алек сан дар По по вић се ја вља као по сма
трач, по ста вља ју ћи та ко по зор ни цу на ко јој ће се од ви ја ти ње го ве 
ин тим не емо тив не тра у ме и со ли ло кви ра ња. У дру гој гру пи, са ста
вље ној од че ти ри пе сме ин ти ми стич ког ка рак те ра, По по вић две 
пи ше ко ри сте ћи ри му, без ме трич ке кон стан те сти ха (ри там ва
ри ра од сед мер ца до ше сна е стер ца – прим. Р. Л.), док су дру ге две 
пи са не сло бод ним сти хом. 

Пр ва од че ти ри пе сме, об ја вље на у За пи си ма, но си на слов 
„Сли ка”.26 У под на сло ву, у ко мен та ру, сто ји на по ме на: „Из збир ке 
’Мој свет’.” Овај по да так је зна ча јан као не дво сми сле но све до чан
ство да је По по ви ће ва на ме ра би ла да се у књи жев но сти, на по чет
ку свог ли те рар ног ра да, по ја ви и као пе сник.27 Та ко ђе, уко ли ко 
би ово био на зив збир ке, ле ги тим но је прет по ста ви ти да би је дан 
од ње них ци клу са био упра во онај о су се ди ма, има ју ћи у ви ду да 
се пе сме ја вља ју у истом вре мен ском од сеч ку.

Пе сма „Сли ка”, у две стро фе – квин та ри мо ва на по струк ту ри 
aba ab, и сек сти на ри мо ва на по струк ту ри abccbd – пред ста вља лир
ског су бјек та, за гле да ног у не и ме но ва ну сли ку, у пр вом де лу да ју ћи 
сам опис сли ке:

Пред ста ром сам сли ком ста ро врем ске же не...
На ста рој сли ци мла да мар ки за,
што вре ме јој бол но му ти зе не
и пут јој без бо ра под пра хом све не,
а гру ди и ко су пле сањ јој на гри за.

Алек сан дар По по вић у овој стро фи су ко бља ва при каз ве чи
то мла де мар ки зе са про ла зно шћу вре ме на ко је не у мит но оста вља 
свој траг на умет нич ком де лу. С јед не стра не ли це без бо ра, ко са 

26 Ж. Закс, „Сли ка”, За пи си, 15. јун 1952, 11.
27 У овој фа зи ра да, Алек сан дар По по вић, иа ко да је у штам пу је дан од ло мак 

из ро ма на и пр ви чин јед не, по све му су де ћи, не за вр ше не дра ме, на тај на чин 
за сту па ју ћи сва три књи жев на ро да, ипак нај ви ше ре зул та та оства ру је на по љу 
по е зи је. Пре За пи са се ба ви и по е зи јом за де цу, што ће учи ни ти и по сле го ло о точ
ке ро би је, где се по след њи пут огла ша ва као Жак Закс, у по е ми „Док су спа ва ли” 
(Жак Закс, Док су спа ва ли, Деч ја књи га, Бе о град 1956).
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ко ја не се ди и би стре очи ка кве су не ка да по сто ја ле, а с дру ге иде
ја о не ми нов ној про ла зно сти јед ног та квог ста ња. Уко ли ко је на 
сли ци и „ухва ће на” ње на ле по та, ко ја ни ка да не ста ри, она вре ме 
и про ла зност ни је мо гла да пре ва ри два пу та – нај пре не ста је, пред 
смр ћу, мар ки за, а по том и ње на сли ка – ко ја ју је над жи ве ла – пред 
пра ши ном и пле сни.

Ипак, дру га чи ја иде ја об у зи ма по сма тра ча пе сни ка. Он, сто
је ћи пред сли ком, оста је за пи тан: „Да ли си би ла на ло жни ца кра ља, 
/ ил не жна љу бав ри те ра из бо ја, / или си се мо жда да ва ла без ре да?” 
Гра ди ра ју ћи по тен ци јал на ту ма че ња мар ки зи ног ка рак те ра, пе
сник оста је по ма ло упла шен сво јом по то њом ми шљу, ко ја сто ји у 
кон тра сту са пр ве две, а ко је не под ра зу ме ва ју – или бар то чи не 
у ма њој ме ри – по и ма ње еро са као блу да, те се обра ћа ди рект но 
сли ци: „О ле па сли ко! О ка ква бе да!! / Опро сти сли ко... Про сто та 
мо ја / гру бост је на шег ве ка...” Не са мо што се угри за за је зик ка да 
схва та да ње го во ту ма че ње пре ва зи ла зи гра ни це до брог уку са – 
бар пре ма соп стве ном по и ма њу – већ пе сник на овом ме сту кри ти
ку је епо ху, али и се бе као њен про из вод. Он ста је оног тре нут ка 
ка да схва та да у умет нич ко де ло учи та ва са вре ме на ме ри ла, ко ја 
су ви ше сло је ве фе у дал них – ге не рал но, мо нар хи стич ких – дру шта
ва по сма тра ла као си но ним мо рал не де ка ден ци је и раз вра та; из 
по зи ци је ре ал но сти ко ја је обе ле же на про на ла ском атом ске бом бе, 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма и два ма свет ским ра то ви ма, у ве ку 
ко ји ви ше не мо же да пој ми мо гућ ност по сто ја ња чи сте љу ба ви 
„ри те ра из бо ја” и ње го ве го спе. Ова ко по сма тра но, „гру бост ве ка” 
као да сво ју мр жњу до слов но ма ни фе сту је упра во на ср та ји ма на 
ма те ри јал ност умет нич ког де ла, уни шта ва ју ћи га по сте пе но, док 
пе сник оста је за пи тан пред про бле мом мо гућ но сти вред но ва ња 
јед не сли ке на осно ву ње них естет ских ква ли те та у до бу ко је, бар 
у да том тре нут ку, естет ско под ре ђу је етич ком.

У пе сми „Дру го”28 Алек сан дар По по вић пе ва о ин ти ми уса
мље ни ка, во де ћи – у шест квин ти по ли ме трич ног сти ха, са струк
ту ром ри ме ab cac – за ми шље ни ди ја лог са жен ском осо бом ко ја 
ста ну је у со би ман сар де, по ред ње га. Он не оства ру је ди рек тан 
кон такт са њом, већ, у ду гим, уса мље ним но ћи ма, пра ти ње ну 
„ле лу ја ву сен ку” ка ко из во ди вр то гла ве пи ру е те по „ста кле ном 
кро ву ман сар де”, ти ме че сто „до са мог пра ско зор ја” ле че ћи сво ју 
уса мље ност. „Де ве ло пе смо за јед но ра ди ли по сто пу та, / па си се 
мо ри ла, а ја сам дрх тао / са пу но не ја сне зеб ње ма да те ни сам знао...” 
Пи ру е те и де ве ло пеи ја сно им пли ци ра ју да лир ски су бјект по сма тра 
од раз, сен ке ве жби јед не ба ле ри не, ко ја сво јим на пор ним ра дом – до 

28 Ж. Закс, „Дру го”, За пи си, 3. ав густ 1952, 5.
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пра ско зор ја, сто ти ну пу та по на вља ју ћи јед ну исту ве жбу – же ли 
да по стиг не успех. Ин те ре сант но је при ме ти ти и то да се По по вић 
и ов де иден ти фи ку је, од но сно са о се ћа са оним ко га по сма тра.29 

Ипак, од ре ђе но вре ме про ла зи, и у со би у ко јој је жи ве ла ба
ле ри на са да жи ви Абаз, ко ји „је пра вио ора сни це”, пе кар или по
сла сти чар – а по зна ва ње ње го вог име на ја сно на го ве шта ва да га је 
лир ски су бјект лич но упо знао, што ни је слу чај са ба ле ри ном – и 
чи ја ис кри вље на си лу е та мр ља се не, те је та ко у пе сни ко вом „ћу
ме зу и да ље пу сто шио хлад”. У по зо ри шту, пе сник је ви део ба ле
ри ну „у та ла су бе лих гла ди о ла, / у ви хо ру апла у за и сре ће, / на 
вр ху жи во та, без ман сар де и бо ла”. Ба ле ри на – а за њом ка сни је и 
Абаз – оти шла је да ле ко од пе сни ка ко ји оста је у бо лу, „док сва ну
ће не огла се зво на / и ср це ско ри апа тич ну ча му”. Он јој се обра ћа 
– у се би – мо ле ћи је да му по ша ље ма кар „јед но крп че” ње ног 
хи то на: „Да са том тра чи цом раз ве дрим бу ре / и раз бла жим хлад 
зи до ва бе то на / са за бо ра вом на жи вот ног одра по кров ке су ре”.

Осе ћа ње уса мље но сти је тим ја че што пе сник, у дру гој стро фи, 
по ру чу је дрýги: „Лу та ју ћи за тво јом се ном из сво га ча ђа вог ку та 
/ ве руј ми, ја ни сам ни ка да, као ни ти, по су стао”. Мо же се он да 
за пи та ти – уко ли ко лир ски су бјект та ко ђе ула же на пор да се из 
„ман сар де и бо ла” из ву че, шта га он да спре ча ва да, по пут ба ле ри не 
и Аба за, и он оде од ње ног ста кле ног кро ва? Спа да ли и он, мо жда, 
у не при зна те умет ни ке ко ји ма ће за све тле ти, по пут во ди ље, бе ло 
ви но, или од сво је бор бе не од у ста је, иа ко му је по треб но ма кар и 
„крп че” жен ске ха љи не да пре бро ди апа ти ју ко ју ноћ со бом но си, 
на кон да на уза луд не бор бе да се из та квог окру же ња оде?

Као по тен ци јал ни на ста вак ове пе сме, у сми слу да го во ри не 
о но ћи ма уса мље ни ка већ о ње го вом да ну, мо же се узе ти пе сма 
„Јет кост ста кла тму ра”.30 Иа ко пе сник не го во ри из пр вог, већ ту
ма че ња осе ћа ња лир ског су бјек та пред ста вља у тре ћем ли цу јед ни
не, суд би на два лир ска су бјек та се мо же по и сто ве ти ти по уза луд
но сти да се из јед ног ста ња, упр кос пру же ним на по ри ма, по бег не.

Алек сан дар По по вић нај пре по ста вља сце ну по ко јој се лир
ски су бјект кре ће, усло вља ва ју ћи ње го во рас по ло же ње вре мен ским 
при ли ка ма:

29 Уоп ште узев, По по вић све га три пу та по ка зу је да ње гов од нос пре ма 
од ре ђе ној осо би или де лу ни је ис кљу чи во по сма трач ки – пр ви пут ка да се иден
ти фи ку је са ком ши јом у пе сми „Са ман сар де”, пи ја ни стом ко ји би ва при ну ђен да 
свој дар по ка зу је у се ди шту раз вра та; са сли ком, чи ју и естет ску и етич ку вред
ност уни шта ва вре ме, и тре ћи пут са да, са ба ле ри ном ко ја се у пот пу но сти пре
да је ра ду. За ни мљи во је при ме ти ти да се у сва три слу ча ја ра ди о умет ни ци ма, 
од но сно умет нич ком де лу, док се та кво не што не би мо гло у пот пу но сти при
ме ни ти на дру ге ли ко ве о ко ји ма пе ва.

30 Ж. Закс, „Јет кост ста кла тму ра”, За пи си, 3. ав густ 1952, 11.
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Ка ко је туп ова кав град ски дан на ки ши,
у по де ра ним ци пе ла ма,
по рас ка ља ној пси хи,
ме ђу су ста ло за ле пр ша ним же ља ма без бо је!

По де ра не ци пе ле на го ве шта ва ју си ро ма штво, а ки шо вит дан 
и по сле дич но му бла то ди рект ну по ве за ност са рас ка ља ном пси
хом. У овој пе сми По по вић као да де таљ ни је раз ла же ста ње у ком 
се лир ски су бјект из прет ход не пе сме на ла зи, уда ља ва ју ћи се из 
ње га, са гле да ва ју ћи га из на ра тив не по зи ци је, по ку ша ва ју ћи да га на 
тај на чин ана ли зи ра, или бар по зи ци о ни ра. У том сми слу, су ста ло 
за ле пр ша не же ље би мо гле би ти по сле ди ца не пре кид не уса мље но
сти, жи во та из ког, је дан за дру гим, од ла зе су се ди, не оста вља ју ћи 
оном ко ји оста је ни ка кве успо ме не да га гре ју ка да у но ћи ма оста
је сам. По по вић га да ље де фи ни ше као „да но ноћ ни ка гра да”, ко ји 
је те лом ве зан за „из ли за не ка лу пе тла”, али чи ји по глед гу та не
бе ски свод до дна. У том ве чи том ме ђу ста њу он га са гле да ва:

Ни ти се це ри,
ни ти на ри че,
а не ур ла
и не ће да ћу ти.
Ти ња...
Он, ти ња.
Жи ви...
Ми ли...
Про ла зи...

Мо гло би се ре ћи да он из ра жа ва страх за ова квог су бјек та, 
ко ји, по пут же не из „раз ја ре ног про ле ћа” или ком ши је ко ји „гра ди 
не што на Са ви”, до пу шта свом жи во ту да про ла зи а да не оста ви 
ни ка кав траг, као знак по бу не про тив та квог ста ња. Он не до пу шта 
се би да упад не у бла то, али не успе ва ни да до ђе до но вих, це лих 
ци пе ла, у ко ји ма му бла то и ки ша не би пред ста вља ли про блем. 
Он хо да, за ро бљен из ме ђу кри ка и на ри ца ња, из ме ђу не ба и зе мље, 
у ова квим да ни ма – ко ји би мо гли, уко ли ко је са мо де ло ва ње ова
квог вре ме на на пси ху су бјек та раз лог ње го вом по су ста ја њу, би ти 
са мо пе ри о дич но рас по ло же ње – обез бо је них же ља, не мо ћан да 
на би ло ка кав на чин ре а гу је.

У по след њој пе сми из ове гру пе, на зва ној „Ма то ра су за”, об ја
вље ној у Цр ве но је сте,31 по при лич но хер ме тич ној, пе сник опи су је 

31 Ж. Закс, „Ма то ра су за”, Цр ве но је сте, ја ну ар 1954, 43.
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је дан су срет на ули ци. Из су прот ног сме ра му, на и ме, у су срет иду 
„го спо дин и кер”, те он, на јед ном, „не где” ви ди – мла деж. За пи тан 
да ли на псу или го спо ди ну, он схва та да је мла деж упра во су за у 
оку ње го вом: „Ма то ра су за”. Мо тив пла ча се, у це ли ни узев, у пое
зи ји Алек сан дра По по ви ћа ја вља углав ном као не што при гу ше но, 
чи ји се узро ци по ти ску ју као да се не же ле са гле да ти и при зна ти 
(као што је то слу чај у већ по ме ну тој пе сми „По дру га раз ја ре ном 
ки ди са њу у про ле ће”), сто га не тре ба да чу ди што раз лог овом пла
чу оста је по знат, ве ро ват но, је ди но пе сни ку, уну тар ње го ве ин ти ме. 

На кра ју, из дво је на од свих, пе сма „Тре ба жи ве ти”, об ја вље на 
у ча со пи су Цр ве но је сте,32 пред ста вља ди рект ну ве зу са ка сни јим 
По по ви ће вим драм ским ства ра ла штвом. На и ме, пе сма ко ја го во ри 
о тор ту ри (не и ме но ва не) же не од стра не (не и ме но ва не) по ли ци је 
мо же се – на осно ву сним ка по зо ри шне пред ста ве33 – по сма тра ти 
као пред ло жак по ком на ста је дра ма Је ле на Ћет ко вић, за ко ју, при
том, По по ви ћев би о граф на во ди да ју је ра дио два де сет го ди на.34 
Осим што глав на ју на ки ња, исто риј ска лич ност и ре во лу ци о нар ка 
ко ја стра да од стра не Спе ци јал не по ли ци је 1942. го ди не, у Бе о гра
ду, ор га ни за тор ка атен та та на озло гла ше ног по ли циј ског аген та 
Ђор ђа Ко смај ца, де ли суд би ну же не о ко јој По по вић пе ва у „Тре ба 
жи ве ти”, три сти ха су до слов но пре у зе та као ре пли ке ли ка Али је, 
иле гал ца ко ји за јед но са Је ле ном стра да у там ни ци, чи ме се иде ја 
о пе сми као осно ви за ка сни је пи са ње дра ме по твр ђу је:

И мај ку,
И бо га,

И кур ву...

Уз ово, за вр ше так дра ме би се дао по сма тра ти као исто ве тан 
– у сми слу по ру ке ко ју ша ље – оном у пе сми. На и ме, у дра ми, Је
ле на Ћет ко вић, ко ја не мо же да сто ји на но га ма уни ште ним од 
му че ња, у јед ном тре нут ку уста је, њен лик за све тли и уз ди же се 
из над сво јих му чи те ља, што би се мо гло ту ма чи ти као ре ин тер
пре та ци ја Хри сто вог ваз не се ња. При том, за вр шни сти хо ви пе сме, 
ко ји гла се: „Они су уби ли се бе / а тре ба жи ве ти”, та ко ђе се мо гу 
са гле да ти у но во за вет ном кон тек сту, у окви ру при че о Ју ди. Ју да 
је, на кон по чи ње не из да је и рас пи ња ња Хри ста, по чи нио са мо у би
ство, не мо гав ши да се бо ри са те ре том са ве сти. Пе сник, од но сно 
драм ски пи сац, ова кво осе ћа ње учи та ва у му чи те ље на род не хе

32 Ж. Закс, „Тре ба жи ве ти”, Цр ве но је сте, ја ну ар 1954, 44.
33 Је ле на Ћет ко вић, ре жи ја Бо ра Гри го ро вић, те ле ви зиј ска адап та ци ја 

Здрав ко Шо тра, Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, 1965. 
34 Р. По по вић, По след њи срп ски бољ ше вик, 49.
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ро и не, по сма тра ју ћи их као из дај ни ке свог на ро да, чи ји је Је ле на 
пред став ник, и пи та се – по што ње но име по ста је сим бол бор бе 
– ка ко ће они ко ји су је про го ни ли жи ве ти са сво јом из дај нич ком 
са ве шћу, ка ко ће са со бом мр тви жи ве ти.

*

Да је Алек сан дар По по вић сре ди ном про шлог ве ка из дао збир
ку пе са ма Мој свет, не сум њи во је да би пе снич ка па но ра ма по сле
рат ног срп ског пе сни штва би ла бо га ти ја за је дан – ма кар и уса мљен 
– глас, глас ре во лу ци о на ра ко ји је – је дан ме ђу рет ки ма – имао 
сме ло сти да вик не: „Цар је го!” (под прет по став ком, на рав но, да 
цен зу ра не би за бра ни ла од ре ђе ни број ње го вих пе са ма, као што је 
то би ло у Ра ич ко ви ће вом слу ча ју). По е зи ја Алек сан дра По по ви ћа, 
од но сно Жа ка Зак са, не по ле ми ше са мо са ре зул та ти ма пр вог та
ла са по сле рат ног пе сни штва у ФНРЈ већ и ре кон тек сту а ли зу је 
глав на обе леж ја по е зи је пр вих ре а ли ста у срп ској књи жев но сти 
– Абра ше ви ћа, Ми ла на Д. Не сто ро ви ћа – а по том и ме ђу рат них 
пе сни ка пред гра ђа и пе ри фе ри је, ко ји су у ре во лу ци ји ви де ли из
лаз из по сто је ћег ста ња. По по вић сво јим пе сни штвом по ка зу је да 
су ре зул та ти при жељ ки ва не ре во лу ци је из о ста ли, да се под „цр ве
ним бар ја ком сло бо де” оку пља ју пол тро ни, да су бор ци „по след
њег бо ја”, без про тек ци је са вет ни ка у Фрон ту за вр ши ли – са шпи
лом ка ра та и по це па ним нов ча ни ца ма – у бир ти ја ма, да по е зи ју 
не са мо што не пи шу сви, већ и они ко ји је пи шу жи ве у бе ди, че
ка ју ћи да пост хум но бу ду увр ште ни у ан то ло ги је. 

Ипак, По по вић не пи ше са по зи ци је ре ак ци о на ра или кон тра
ре во лу ци о на ра, упра во обрат но. Сход но оно ме што Ђерђ Лу кач 
за кљу чу је у свом раз ма тра њу пи та ња кри тич ког ре а ли зма, да ње
го ве „жи ве тра ди ци је (...) мо гу још оба ви ти ве ли ки пи о нир ски по сао 
у уо ча ва њу и от кри ва њу сло же них пу те ва у со ци ја ли зам”,35 и Алек
сан дар По по вић пре до ча ва не по јед но ста вље ну сли ку ствар но сти, 
ко ја се не мо же по ста ви ти у окви ре гра ди тељ ских па ро ла и фра за, 
по на вља них по пут ман три. По по вић ин си сти ра на са гле да ва њу 
ре ал но сти у ње ном то та ли те ту, пре не го се лек тив ним ме то дом, у 
ци љу скре та ња па жње на про бле ме ко ји ре во лу ци ју оне мо гу ћа
ва ју, а ко ји ма се умет ност ни јед не од три фа зе по сле рат ног срп ског 
пе сни штва екс пли цит но не ба ви. У већ по ме ну том, за кључ ном 
тек сту пр вог и је ди ног бро ја ча со пи са Цр ве но је сте, Алек сан дар 
По по вић, из ме ђу оста лог, на во ди и сле де ће: „А она, исти на, је у 

35 Ђерђ Лу кач, „Кри тич ки ре а ли зам у со ци ја ли стич ком дру штву”, При ло зи 
исто ри ји есте ти ке, Кул ту ра, Бе о град 1959, 91–145.
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те ми о чо ве ку и жи во ту, од но сно у те ми о сло бо ди, јер бор ба и 
оп сто ја ње дру штва и по је дин ца аде кват не су њи хо вој сло бо ди.”36 
Ово је по е тич ко на че ло на ро чи то ин те ре сант но ако се при ме ни 
на ње го ву по е зи ју, у ко јој је кри ти ка по је дин ца – ко ји не схва та 
по тре бе дру штва – ре ци проч на оној кри ти ци дру штва ко је сво јим 
не сло бо да ма по ступ но ра ди на де ху ма ни за ци ји по је дин ца, а са мим 
тим и на соп стве ном уни ште њу. Сход но то ме, и умет ност ко ја не 
при ка зу је бор бу, од но сно па сив ност по је дин ца или дру штва, не 
мо же би ти ре во лу ци о нар на и у ње ној умет нич кој исти ни не мо же 
би ти сло бо де.

Лир ски су бјект Алек сан дра По по ви ћа је, у ве ћи ни пе са ма, 
усме рен на по сма тра ње дру штве них по ја ва37 ко је (не) до ла зе до 
из ра жа ја у но вој ствар но сти – кри ти ке не ште де ћи ни оне ко ји су 
на вла сти, ни оне ко ји су јој под ре ђе ни, па ни се бе, на по слет ку – уз 
огла ша ва ње по сто ја ња и ин тим ног, све та у ком се пре пли ћу не ја
сне емо ци је, у ком лир ски су бјект, све стан дру штве не си ту а ци је, 
же ли да де ла, али и по зна је огра ни че ње сво јих мо ћи. С јед не стра не, 
он по ла зи за ре во лу ци јом, али са дру ге ни је у ста њу да се од рек
не же ље за љу ба вљу и по ро дич ним жи во том, ко ји у ре во лу ци ји 
ну жно би ва ју жр тво ва ни, и то ја сно по ка зу је пр ви круг ње го вих 
пе са ма. У том кон тек сту, ње го ва ра на по е зи ја се мо же по сма тра ти 
као при каз су ко ба ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног, као тра ге ди ја 
сво је вр сне де ху ма ни за ци је као ре зул та та под ре ђи ва ња ин ди ви дуе 
ко лек ти ву, ко ја ће, пред ви ђа, оста ти уза луд ном с об зи ром на то 
да су ко лек тив ни ин те ре си од ре ђи ва ни по мо ћу ра зних су се да „из 
пот ста на”. 

Ка сни ји драм ски рад Алек сан дра По по ви ћа не са мо што је, 
пре ко пе сме „Тре ба жи ве ти”, ди рект но по ве зан са ње го вим ра ним 
ства ра ла штвом, већ се мо же уо чи ти да се По по вић ко ли ко на по
чет ку пе де се тих го ди на, ја вља као књи жев ник ко ји има ја сно од ре
ђе не те мат ске пре о ку па ци је, ко ји ма ће се у на став ку свог драм ског 
ра да – што у по зо ри шту, што на те ле ви зи ји – де таљ ни је ба ви ти. 
За по че так, ту је те ма ти зо ва ње ли ца са град ске пе ри фе ри је – сва
ко днев них, „ма лих, обич них љу ди”, са соп стве ним не сре ћа ма, ко ји 
се бри ну да ра дом за ра де за не што хле ба или ра ки је, са брач ним 
жи во том у ком је ко му ни ка ци ја јед но стра на и бу дућ но шћу ко ја 

36 Ж. Закс и Г. Су леј ма но вић, „О по ја ва ма де ка ден ци је и де гра да ци је књи
жев ног жи во та”, Цр ве но је сте, ја ну ар 1954, 53.

37 Ин те ре сант но је да ни је дан од ли ко ва о ко ји ма По по вић пе ва не по сто ји 
као лик у пра вом сми слу те ре чи – фи зи о но ми ја ни јед ног ли ка прак тич но ни на 
јед ном ме сту ни је да та – већ пре као по ја ва, што до дат но на во ди на ми шље ње 
да у По по ви ће вој по е зи ји по сто ји тен ден ци ја кон струк тив не кри ти ке, пре не го 
де скрип тив ног и „кон ста та тор ског” ре а ли зма (прим. Р. Л.).
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до се же тек до сле де ћег пр вог у ме се цу. Са ти рич ки од нос пре ма 
сва ко днев ним по ја ва ма у псе у до со ци ја ли стич ком дру штву, ко ји 
до свог зе ни та до ла зи у дра ма ма Ка Пе до ле, Раз вој ни пут Бо ре 
Шнај де ра, Дру га вра та ле во, на ја вљен је у пе сма ма у ци клу су „Су
се ди” и пе сми „По ход”. На по слет ку, на ро чит ин те рес за суд би не 
ње го вих жен ских ли ко ва, ко ји је по себ но ви дљив у те ле ви зиј ским 
дра ма ма Цр ни пе так или Свињ ски отац, мо же се ан ти ци пи ра ти 
у пе сми „По дру га раз ја ре ном ки ди са њу у про ле ће”. 

Ра но ства ра ла штво Алек сан дра По по ви ћа, ко је је у књи жев
ној исто ри ји оста ло не по зна то због псе у до ни ма Жак Закс, ен де мич
на је по ја ва у на шој по сле рат ној књи жев но сти. Ње го ва по е зи ја, 
осим што за сту па ста но ви ште ко је у он да шњој ли те ра ту ри би ва 
оне мо гу ћа ва но услед цен зу ре и ау то цен зу ре, од ли ку је се бо га тим 
во ка бу ла ром, кон ци зно шћу и суп тил ном али оштром иро ни јом, 
као и, с дру ге стра не, спо соб но шћу да се пред ста ви ком плек сност 
ин ти ме по је дин ца на по чет ку ства ра ња но вог дру штва. За њу се, 
као ни за по е зи ју Вас ка По пе, не би мо гло ре ћи да „лу та”, да тра жи 
свој де фи ни тив ни из раз, већ, ра ди је, да је те мељ јед ног за вид ног 
опу са ко ји ће, из ме ђу оста лог, обе ле жи ти срп ску књи жев ност два
де се тог ве ка.




