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БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ

ПЕ СНИЧ КИ МИТ БРАН КА МИЉ КО ВИ ЋА

Прем да је још за жи во та Бран ко Миљ ко вић сте као ре пу та ци
ју зна чај ног пе сни ка, овај зна чај по ста је у на шој кул ту ри све ве ћи 
на кон ње го ве пре ра не и тра гич не смр ти. Об ја вљи ва њем ње го вих 
са бра них де ла, а по том и број ним по је ди нач ним из да њи ма из бо ра 
из ње го ве по е зи је, по ди за њем спо ме ни ка, отва ра њем спо менсо бе 
у На род ном му зе ју у Ни шу, уста но вља ва њем на гра де ко ја но си 
ње го во име за нај бо љу књи гу пе са ма у јед ној го ди ни, одр жа ва њем 
ви ше на уч них ску по ва и из да ва њем не ко ли ко по себ них књи га по
све ће них ње го вом пе снич ком ства ра ла штву, фил мо ви ма о ње му 
као и број ним по је ди нач ним тек сто ви ма о ње го вој по е зи ји, утвр
ђе но је Миљ ко ви ће во по себ но ме сто у мо дер ној срп ској по е зи ји. 
Ши ро ка чи та лач ка ре цеп ци ја и ге не ра ци је по кло ни ка ње го ве по
е зи је ство ри ли су и сво је вр стан пе снич ки култ Бран ка Миљ ко ви
ћа у срп ској кул ту ри. 

Упр кос по пу лар но сти и од го ва ра ју ћим на уч ним ту ма че њи ма 
ње го вог пе снич ког опу са, Миљ ко ви ће во ме сто у срп ском пе снич
ком пан те о ну још увек ни је аде кват но од ре ђе но. Ме ђу тим, ка да се 
осве тле сви бит ни аспек ти ње го вог ства ра ла штва и са гле да ње гов 
ре ал ни зна чај у ши рем кон тек сту срп ске књи жев но сти и кул ту ре, 
по ре дак ме ђу по сто је ћим и пре ра но са кра ли зо ва ним ве ли чи на ма 
мо же се про ме ни ти са мо у ње го ву ко рист. 

Не сум њи во је да фи ло зоф ска ди мен зи ја Миљ ко ви ће ве по е зи је 
при па да не до вољ но раз мо тре ним аспек ти ма ње го вог ства ра ла штва. 
Бу ду ћи да о фи ло зоф ским иде ја ма пе сник пи ше и у есе ји ма, уто
ли ко је ви ше раз ло га да се о њи ма го во ри као о бит ним чи ни о ци ма 
ње го ве по е ти ке, ње го вог по гле да на свет и раз у ме ва ња чо ве ка. Фи
ло зоф ско је у ње го вој по е зи ји ве за но за ка рак те ри стич на те мат ско
са др жин ска од ре ђе ња ко ја сна гом пе снич ког је зи ка и има ги на ци је 
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до би ја ју ау тен тич но по ет скофи ло зоф ско зна че ње. Ње го ве зна чај не 
пе сме прет по ста вља ју по зна те то по се ста ро грч ке фи ло зо фи је ко ји 
су пе снич ки пре о бли че ни. Је дан од њих је и ва тра, ко ја се у пе снич
кој тран спо зи ци ји раз ли ку је од ње ног кон крет ног и фи ло зоф ског 
зна че ња. 

У Хе ра кли то вој фи ло зо фи ји ва тра је еле ме нат од ко јег све по
ти че и у ко ји се све вра ћа и у од но су на елеј ску ста тич ност по и ма ња 
би ћа она је сим бол ди ја лек тич ког прин ци па не пре ста не про ме не. 
Сма тра ју ћи да ни је зна чај но по сто је ће као име но ва но и озна че но, 
већ ње го во пе снич ко пре и ме но ва ње и пре и спи ти ва ње ње го ве он то
ло шке дру го сти, Миљ ко вић ко му ни ци ра са Хе ра кли то вом фи ло
зо фи јом прет по ста вља ју ћи и уну тра шње зна че ње ње ног кључ ног 
пој ма. Ње го ва књи га Ва тра и ни шта1 омаж је Хе ра кли ту ко га 
пе сник ис ти че као свог ду хов ног пре тка у ства ра њу сво је пе снич ке 
ко смо го ни је. Мрач ни фи ло зоф из Ефе са ујед но је и пе сник у оном 
сми слу у ко јем је и Миљ ко вић као пе сник сво је вр стан фи ло зоф. 
По ла зе ћи од Хе ра кли то ве фи ло зо фи је и ње го вог схва та ња би ћа, 
он и ства ра сво ју по е зи ју као мо дер ну пе снич ку фи ло зо фи ју. 

Ва тра ис ка зу је су шти ну би ћа, ус по ста вља ве зу из ме ђу су бјек
тив ног и објек тив ног, ми ри крај но сти, раз ре ша ва су прот но сти би ћа 
и ни шта, жи во та и смр ти. Хе ра кли то ва он то ло ги ја, за сно ва на на 
схва та њу ва тре као узро ка не пре ста них про ме на у уни вер зу му, 
по ла зи ште је Миљ ко ви ће ве по е ти ке. Пе сник збир ке Ва тра и ни шта 
узи ма с раз ло гом Хе ра кли то ву фи ло зо фи ју за сво је идеј но по ла
зи ште, јер је из бор за сно ван на ду бо ком уве ре њу у ре ле вант ност 
тог вр хун ца у евр оп ској фи ло зо фи ји као бит ног ду хов ног ори јен
ти ра и у пе снич ком ства ра њу. Ме ђу тим, са ста но ви шта мо ћи пе снич
ког је зи ка и пе снич ке има ги на ци је спо соб не да пре пе ва не са мо 
Хе ра кли то ву фи ло зо фи ју већ и Ајн штај но ву јед на чи ну, од но сом 
пре ма зна чај ним ис ку стви ма се огле да и од ре ђе на ре ла тив ност иза
бра ног. Ве ру ју ћи у све моћ пе снич ке ре чи, Миљ ко вић је ста вљао 
по е зи ју из над жи во та и сма трао да она мо же за ме ни ти и сам жи вот. 
За то ни је без зна ча ја чи ње ни ца ве за на за узро ке ње го вог ве ли ког 
жи вот ног раз о ча ра ња, ко је је ути ца ло и на гу бље ње ве ре у по е зи ју.2 
Ро ман ти чар ски по не сен ве ром у све моћ по е зи је, он у сво јој ег зал
та ци ји сма тра сре ћу осе ћа њем ко је усло вља ва пе ва ње. У све ту 
ду хов ног, сва ки ве ли ки успех има сво ју це ну ко ју не пла ћа увек 

1 Бран ко Миљ ко вић, Ва тра и ни шта, Про све та, Бе о град 1960; сви на
во ди у овом тек сту су пре ма књи зи: Бран ко Миљ ко вић, Са бра не пе сме, прир. 
Б. Јо ва но вић и Д. Јев тић, Про све та, Ниш 2001. 

2 По све ћу ју ћи сво је пе сме же ни у ко ју се за љу био, до жи вео је ду бо ко ра
зо ча ра ње ка да је, уви дев ши да им она не при да је оче ки ва ни зна чај, из гу био ве ру 
у по е зи ју.
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ау тор де ла. Успе шан умет ник не мо же би ти и сре ћан чо век, јер је 
он, за пра во, људ ски увек не сре ћан. Упра во Миљ ко ви ћев жи вот и 
до во ди у пи та ње исти ни тост ње го вих сти хо ва „да је дан не сре ћан 
чо век не мо же би ти пе сник”. 

Сма тра ју ћи да се пе смом мо же по сти ћи све, он ор фи змом 
ак ту а ли зу је при мар ни прин цип пе снич ког ства ра ла штва, оли чен 
у ли ку мит ског пе ва ча Ор фе ја, ко ји се спу стио у до њи свет да би 
из ње га из ба вио во ље ну Еу ри ди ку. И ње го ва пр ва збир ка, Уза луд 
је бу дим,3 те мат ски је ве за на за древ ни мит, али је знат но ду бље 
и сна жни је инспи ри са на ве ром у чу до твор ну моћ пе снич ке ре чи. 
У том кон тек сту пе сник и по се же за је зи ком ми та и ак ти ви ра креа
тив ну моћ мит ске ди мен зи је је зи ка, а сво је ми шље ње ис ка зу је 
пе ва њем у окви ру кла сич ног ми та о ва три и о жарпти ци.4 Пра во 
ис хо ди ште Миљ ко ви ће ве по е зи је ни је, да кле, фи ло зо фи ја ко ја је 
при вид но у пр вом пла ну, већ је то мит као при мар на осно ва ка ко 
фи ло зо фи је та ко и по е зи је. Бу ду ћи да у свом из вор ном зна че њу 
ни је при ча о нат при род ним ен ти те ти ма, од но сно о бо го ви ма, што 
му је да ва ло са крал но зна че ње, мит прет по ста вља су штин ску по
ве за ност са је зи ком. Је зик је нео дво јив од ми та као што је мит су
штин ски по ве зан са је зи ком. Из ме ђу оно га што по сто ји као кре а
тив ни по тен ци јал је зи ка и ства ра лач ке сна ге ми та не ма раз ли ке, 
јер су оне у не рас ки ди вој ве зи ко ја се упра во у по е зи ји ис ка зу је на 
су штин ски на чин. 

Фи ло зоф ско по и ма ње пра ви ла ло го са у ми то су и по е зи ји ре
зул ти ра ло је и утвр ђи ва њем њи хо вих раз ли ка. Миљ ко ви ће ва ва тра 
не ма са мо хе ра кли тов ске, од но сно фи ло зоф ске, већ има и мит ске 
од ли ке. Пе сник по ла зи од ло го са, али у пе сми он ак ти ви ра мит ски 
по тен ци јал ва тре ко ја по кре ће има ги на ци ју. Без ми то са не ма po i e sisа, 
па за то он и из два ја реч ва тра као по себ ну, из ко је би игром мо гле 
на ста ти и све дру ге ре чи. У ци клу су „Свест о пе сми”, из збир ке 
Ва тра и ни шта, ко ји чи не три пе сме без на сло ва, у дру гој од њих, 
Миљ ко вић ве ли: „Реч ва тра! ја сам јој ре као хва ла што жи вим / тој 
ре чи чи ју по се ду јем моћ да је ка жем. / Њен пе пео је за бо рав. Ако 
пред том ре чи скри вим / под че лом ми по ле ди ца и дан по ра жен”.5 

Ва тра као сво је вр стан сим бол по сто ја ња и жи во та има свој 
пси хо ло шки, ан тро по ло шки, кул ту ро ло шки и етич ки аспект. Ње но 
ду бље ар хе тип ско зна че ње под ра зу ме ва из вор жи во та, али и си лу 

3 Б. Миљ ко вић, Уза луд је бу дим, Омла ди на, Бе о град 1957; у Са бра ним 
пе сма ма, 5‒99.

4 Б. Миљ ко вић, „Со нет о пти ци”, Са бра не пе сме, 54. Мит о жарпти ци 
тран спо но ван је у сти хо ве: „О чуд на пти цо чи ја је на ме на / да бу де лет зе мље и 
пе сма опу сте лог / не ба, ко ја се чу је ал не схва та. О, бе ло / удва ра ње ве тра тој 
пти ци од пла ме на”.

5 Исто, 170. 
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ко ја га мо же по ни шти ти. Иа ко мит ски аспект ва тре прет по ста вља 
и сво је вр сну ло ги ку, од ре ђе на пра ви ла, ло гос ва тре је Миљ ко ви ћу 
идеј но по ла зи ште у пе снич ком ства ра њу. Он узи ма ва тру као фи
ло зоф ски по јам ко ји, да кле, не ма сво је кон крет но, већ по чет но 
ап стракт но зна че ње. Ва тра је, у ства ри, на зив за он то ло шки прин
цип уте ме ље ња по сто ја ња. Пред стал ном про ме ном, она је ме ра 
те про ме не, али ујед но и ме ра илу зи је о трај но сти све та. Док го ри, 
ва тра се игра и под сти че има ги на ци ју пе сни ка да ис ко ра чи ка се би 
као свом основ ном ци љу. У том про це су ин ди ви ду а ци је, он на сто
ји да се по твр ди као ho mo lu dens, и при хва та ју ћи иза зов, по чи ње 
сво ју коб ну игру са ва тром. 

Дру га ва тра

У по ме ну тој збир ци Ва тра и ни шта по себ но су зна чај не пе сме 
ко је го во ре не по сред но о ва три. У том сми слу је и пе сма „По хва ла 
ва три” ве о ма ва жна за на ше раз ма тра ње и на сто ја ње да по ка же мо 
ка ко пе снич ко ис ку ство по ла зи од не по сред ног фи ло зоф ског по
и ма ња ва тре, а за вр ша ва у ње ном ау тен тич ном пе снич ком от кри
ва њу ко је јој да је дру га чи је зна че ње. 

У овој тро дел ној пе сми ау тор већ ње ним дво сти хов ним по чет
ком ве ли: „Она не ма ни ко га / осим сун ца и ме не”.6 Овом из ја вом 
лир ски су бјект да је ва три по сто ја ње ак том ус по ста вља ња нај не
по сред ни јег и нај бли ски јег од но са са њом. То по сто ја ње је ве за но 
за ње ну ре ал ну сна гу, из ко је про ис ти че и ве ра у ње ну нат при род
ну моћ. Раз ли чи та од објек тив не и ствар не мо ћи сун ца, моћ ва тре 
про ис ти че из ње ног би ћа, ко је по ста је пред мет ве ро ва ња у ње ну 
по ви ше ну ду хов ну сна гу. За то пе сник на сто ји да за ви ри из ван ње не 
по јав но сти да би от крио и са гле дао ње ну уну тра шњу моћ, ко ја му 
се и от кри ва као су шти на са мог по сто ја ња. У дру гом де лу ове пе сме 
лир ски су бјект го во ри о ис хо ду свог тра га ња за ње ном су шти ном, 
са др жа ном у уви ду да у њој ни шта ни је из гу бље но већ да је са мо 
са же то. 

У тре ћем, за вр шном де лу ове пе сме, по сле сти хо ва: „На кра
је ви ма ва тре / пред ме ти ко ји не све тле / ни ти се не чим дру гим од
ли ку ју / тра ју у ту ђем вре ме ну // Пти ца ко ја са ма чи ни ја то / из ње 
из ле ће”,7 лир ски су бјект от кри ва ње но по ре кло у пти ци ко ја са ма 
чи ни ја то, да би у за вр шној стро фи тај увид про ду био са гле да ва
њем тра га ко ји она оста вља за со бом. Ша ка све жег пе пе ла, или 
би ло шта што је про шло, још увек је ва тра, или то мо же би ти. 

6 Исто, 216. 
7 Исто.
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Овим пе снич ким на че лом о мо гућ но сти ре кре и ра ња, по нов
ног ства ра ња рас тво ре ног, оспо ра ва се дру ги по зна ти Хе ра кли тов 
прин цип о про ла зно сти ства ри и не мо гућ но сти да се два пу та оку
па мо у ис тој ре ци. Ре чи ко је су му при пи са не, „Pan ta rei”, у зна че њу 
да „све те че”, из ра жа ва ју би тан аспект ње го ве фи ло зо фи је, ве зан 
за ди ја лек тич ки прин цип не по врат но сти вре мен ског то ка, а са мим 
тим и тра ја ња ства ри ко је ни кад ни су исте. Пе пео ко ји оста не иза 
ва тре траг је са го ре ле тва ри ко ја ви ше не мо же да го ри. Са ста но
ви шта кон ти ну и те та жи во та оли че ног ва тром, не у ни шти вост и 
не про ла зност би ћа је ис ка за на ре ла тив но шћу раз ли ка из ме ђу пе
пе ла и пла ме на. Ис ти ца њем њи хо вих раз ли ка на ин фор ма тич ком 
пла ну, при че му је сва ка је ди ни ца ин фор ма ци је од ре ђе на раз ли ка
ма као спо соб но шћу да љег ди фе рен ци ра ња, не до во ди се у пи та ње 
по тен ци јал по сто ја ња ко ји по твр ђу је прин цип кон ти ну и те та. Пе
пео ни је ен тро пич ки ма те ри јал, већ сим бол елеј ског би ћа ко је се 
од ли ку је су штин ском не пре кид но шћу. Као што у Зе но но вим апо
ри ја ма ода пе та стре ла не мо же до ћи до свог ци ља, ни ти Ахил мо же 
пре сти ћи кор ња чу, та ко је и у Миљ ко ви ће вој пе сми пе пео иден ти
чан ва три. Зе но но ве апо ри је су ло гич ки убе дљи ве јер се за сни ва
ју на по ни ште ној су шти ни вре ме на ве за ној за ње гов кон ти ну и тет 
и ва же са мо у окви ру јед ног ван вре ме ног ло гич ког си сте ма. Миљ
ко ви ће ви сти хо ви су су ге стив ни јер се пе снич ким је зи ком, раз ли
чи тим од уо би ча је ног го во ра, ука зу је на ре ал ност у ко јој је пе пео 
иден ти чан ва три, а она од ње га мо же по но во на ста ти.

По нов но ку па ње у ис тој ре ци

Пе снич ки је зик је ста ни ште са мог би ћа ко је, су штин ски и 
је дин стве но, по ка зу је па ра док сал ност свог по сто ја ња. Ме ђу тим, 
пе сни ко вим од но сом пре ма ва три ус по ста вља се прин цип по сто
ја ња ко ји пре ва зи ла зи огра ни че ња не по врат ног тра ја ња. Уко ли ко 
је пе пео још увек жи ва или по тен ци јал на ва тра, он да се и уве ћа ва 
мо гућ ност по нов ног ку па ња у ис тој ре ци. У „Пр вој по све ти”8 Миљ
ко вић го во ри о то ме да је наш од нос пре ма вре ме ну за дат и на шом 
по тре бом да са чу ва мо оно што је нај вред ни је. Ка ко пред вре ме ном 
ко је све по ни шта ва са чу ва ти и спа сти од за бо ра ва оно што би тре
ба ло да бу де сам те мељ на шег по сто ја ња? 

На ово пи та ње Миљ ко вић да је ау тен ти чан пе снич ки од го вор. 
Иа ко нас вре ме по бе ђу је, на чин да му се су прот ста ви мо ни је на
да ње, ни ти оно већ оства ре но, већ свест, пе сма и за бо рав, од но сно 
ва тра слич на пра зни ни, јер је пла мен за пе сни ка „дан свих ства ри 

8 „Пр ва по све та”, исто, 219.
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ко је не ма ју сво је соп стве но вре ме”. За то су и ње го ве пе сме, као 
је ди на од бра на пред не у мит ним вре ме ном „на ди ра ње све та у пра
зно, дан из ну тра”,9 осва ја ње по сто ја ња као оног што је већ да то, 
од но сно оног што по сто ји са мо по се би. 

Мо гућ ност од у пи ра ња за бо ра ву ка ко би се по бе ди ло вре ме 
ле жи упра во у за бо ра ву, јер је он као ду бља фор ма пам ће ња са др
жа на у пе пе лу ко ји пред ста вља ак ту ел ну или по тен ци јал ну ва тру. 
Као што сва ко по је ди нач но ис ку ство по ста је зна чај но уко ли ко се 
пре тво ри у под ра зу ме ва ју ћу вред ност као од ред ни цу бу ду ћег по
сто ја ња, та ко и сва ки го вор по ста је би тан уко ли ко оста ви траг у 
гра ма ти ци, од но сно уко ли ко до при не се ства ра њу но вих је зич ких 
пра ви ла. То је кри те ри јум уну тра шње све тло сти ко ја пе сни ка и 
до во ди до све сти о за бо ра ву, ка ко је на сло вио пе сму у ко јој лир ски 
су бјект ве ли: „Ал за бо ра вом свет сам са чу вао и чу вам / за сва вре
ме на од вре ме на и пра ха”.10

Нај вред ни је у жи во ту ни је се ћа ње по је ди нач ног, већ оно што 
се за бо ра ви и по ста је део гра ма ти ке по сто ја ња. За бо рав је чу вар 
од про ла зно сти и ни шта ви ла, јер над вла да ва вре ме не су прот ста
вља ју ћи му се уо би ча је ном те жњом да се са чу ва се ћа ње ко је се 
мо же об но ви ти. Оно што се мо же об но ви ти са мо је ду бин ска струк
ту ра по сто ја ња, а не по је ди нач но се ћа ње. Реч је, да кле, не о све сном 
на сто ја њу да пам ти мо, већ о не све сном пам ће њу о ко ме има мо 
жи во али по ти сну то ис ку ство ко ри шће њем гра ма ти ке док го во ри
мо сво јим је зи ком. Ако је је зик, да кле, тај ко ји чу ва на ше лек сич ко 
и гра ма тич ко пам ће ње, он да је за бо рав нај у да ље ни ја тач ка по сто
ја ња чи је при су ство до жи вља ва мо као ла тент ну бли скост. 

Не све сна струк ту ра и омо гу ћу је да пе сник про го во ри ау тен
тич но као и твор ци ми то ва ко ји су, по пут пе сни ка, ди вљи фи ло зо фи, 
јер се не слу же до ми нант ним пој мов ним ре ги стром, већ кон крет ним, 
ства ри ма по сре до ва ним ре чи ма, да оства ре сло же не је зич ке и ме
та фи зич ке струк ту ре ко је ни су гра ђе не са све шћу да бу ду та кве, 
већ су на ста ле без прет ход не иде је и ци ља. Ко ри сте ћи пр вен стве но 
ме та фо ре, пе сник је скри ве ни фи ло зоф ко ји по ла зи од фи ло зо фи је 
и ура ња у мит као у искон ско из во ри ште ду хов не кре а тив но сти 
да би по е зи јом ис ка зао свој од нос пре ма све ту. Ми то ло ги зу ју ћи 
фи ло зо фи ју, он је њен пле ме ни ти ди вљи из да нак. 

У пе сми „Два пре ли да” лир ски су бјект го во ри о ва три ко ја 
уво ди у мо гућ ност по и ма ња ње не су шти не. На по чет ку „Дру гог 
пре ли да” ис ти че се да је реч о хлад ној све при сут ној ва три, ко ја 
упр кос свом из га ра њу не ства ра дан.11 То је, да кле, јед на дру га и 

9 Исто.
10 Исто, 227.
11 Исто, 221.
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дру га чи ја ва тра, ко ја је с оне стра не све та ви дљи вог и не по сред но 
чул но опи пљи вог. Она омо гу ћу је да се ви ди су шти на ду хов ног 
ко ја про го ва ра ње ном све тло шћу. Под окри љем те хлад не, бле де 
ва тре и жи ве они ко јих ви ше не ма у све ту оку па ном све тло шћу 
сун ца. Та ва тра има моћ да вас кр сне про шло, оно што је би ло, и 
да по но во вра ти у жи вот оне ко ји су иза шли из ње га. Омо гу ћа ва
ју ћи да се ду ше по но во оку па ју у ре ци жи во та, она се раз бук та ва 
у по но ћи пу ној сун цо кре та ко ји, ка ко ве ли лир ски су бјект, оли
ча ва биљ ног пе тла на са мом кро ву све та, ода кле бу ди мр тве ко ји 
зна ју да бу ду буд ни и да, сле де ћи ре ку, зве зде и пти це, на ста ве 
жи вот кри о ми це.12 Та дру га ва тра се и по ка зу је у вас кр са ва њу у 
ми ту о пти ци ко ја се из свог пе пе ла по но во ра ђа. У пе сма ма „Фе
никс I” и „Фе никс II”13 Миљ ко вић до ка зу је зна чај ме та фо ре о по
зна тој мит ској пти ци и мо гућ но сти ва тре да из се бе, од но сно из 
свог пе пе ла, сво је про шло сти, по но во про го во ри сво јом су шти ном. 

Пе снич ко ис ку ство смр ти

Већ ле ти ми чан по глед на на сло ве и на те ма ти ку Миљ ко ви
ће вих књи га и по је ди нач них пе са ма упу ћу је на то пос смр ти као 
до ми нан ту ње го ве ства ра лач ке пре о ку па ци је. Бу ду ћи да је ње гов 
жи вот пре ки нут тра гич ном смр ћу, ова те ма до би ја на зна ча ју у 
са гле да ва њу ка ко јед ног бит ног од ре ди шта ње го ве по е зи је, та ко 
и ње го вог ства ра лач ког и жи вот ног пу та. Ме ђу тим, ва жни ја од 
пе сни ко ве оп сед ну то сти смр ћу је ње го ва спо соб ност да ис пи ше 
ефект не сти хо ве по пут: „Смр то но сан је жи вот ал’ смр ти одо ле ва”, 
„Исто је пе ва ти и уми ра ти” („Ба ла да”) или „Сре ћан је ко сво ју 
пе сму не пла ти гла вом” („При ја те љу пе сни ку”). Ње гов „Епи таф” 
„Уби ме пре ја ка реч” спа да у нај ци ти ра ни је пе снич ке ис ка зе и 
са мо при вид но до во ди у ве зу пе сни ков жи вот и пе сни ко ву смрт, 
што је би ло по вод не ким ау то ри ма да до слов ним ту ма че њем до ђу 
до за кључ ка о узро ку Миљ ко ви ће вог жи вот ног кра ја.14 Он од нос 

12 Исто.
13 Исто, 223, 228.
14 Са ша Ха џи Тан чић, „По е зи ја по бе ди ла пе сни ка: Ор фич ко за ве шта ње 

Бран ка Миљ ко ви ћа”, По ли ти ка, Бе о град, 11. ја ну ар 1997, 28. На зив „Ор фич ко 
за ве шта ње”, пре ма исто и ме ној Миљ ко ви ће вој пе сми, у дру гом то му по е зи је, 
прир. В. Пе тро вић и Д. Ми лен ко вић, об ја вље ном у окви ру Миљ ко ви ће вих че тво
ро том них Са бра них де ла, Гра ди на Ниш 1972, 91. – Зва нич не тврд ње да је Миљ
ко вић се би од у зео жи вот ве ша њем о др во у Кса вер ској шу ми у За гре бу у но ћи 
из ме ђу 11. и 12. фе бру а ра 1961. го ди не, ду бо ко су спор не јер из глед ње го вог про
на ђе ног те ла ни је имао ни јед ну ка рак те ри сти ку та квог са мо у би це. Ње гов врат 
је био нео зле ђен, а с об зи ром на то да је на ђен ка ко кле чи обе шен сво јим опа са чем 
о гран чи цу ко ја не би мо гла да из др жи ње го ву те жи ну (од пре ко сто ки ло гра ма) 
и да је око те ла би ло мно го оти са ка сто па ла у сне гу, не сум њи во се ра ди о уби ству 
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пре ма смр ти ис ка зу је на ви ше на чи на: од но сом пре ма бли ским и 
уда ље ним мр тви ма, те ма ти за ци јом мр тве дра ге у збир ци Уза луд је 
бу дим, ак ту е ли за ци јом ор феј ског ми та и фи ло зоф ским ту ма че њем 
жи вот ног кра ја. Пе сни ко во при бли жа ва ње смр ти и от кри ва ње ње не 
тај не из раз је же ље за ње ном спо зна јом као чи ни о цем про тив реч но
сти са мог по сто ја ња, чи ју је су шти ну ис ка зао од го ва ра ју ћим је зи ком. 

За ту ма че ње Миљ ко ви ће ве по е зи је ва жно је за то нај пре има ти 
у ви ду ка рак те ри сти ке ње го вог је зи ка, без чи јег је раз у ме ва ња не
мо гу ће го во ри ти о вред но сти ма ње го вог пе снич ког тек ста за сно
ва ног на па ра док сал ним ре че ни ца ма ко је има ју ка рак тер фи ло зоф
ских афо ри за ма. Њи хо ва ан ти но мич ност отва ра из лаз из бес пу ћа 
ло гич ке не мо гућ но сти ствар ног и усме ра ва ка скри ве ном и не ви
дљи вом устрој ству све та у ко јем су чу да пси хо ло шки ре ал на и мо
гу ћа. Ове ре че ни це ау тор успе ва да пе снич ки ефект но уком по ну
је, улан ча у об лик ко ји се ја сно по ка зу је у пе сми „Фе никс”. Та ква 
пе снич ка струк ту ра ак ту е ли зу је ва жно пи та ње по на вља ња од ре
ђе них сти хо ва. Миљ ко вић гра ди пе сму „Фе никс I” од пет стро фа 
по на вља ју ћи по след њи, че твр ти стих у сва кој стро фи. У по след њој 
стро фи, са ста вље ној од по но вље них пр вих сти хо ва прет ход них 
стро фа, и њен пр ви стих се по на вља као че твр ти.15 По ка зу је се да 
је ова кве сти хо ве као фи ло зоф ске афо ри зме мо гу ће раз ли чи то ком
би но ва ти та ко да ис ка зи пр вих сти хо ва сва ке од че тири стро фе по
но вље ни у за вр шној, пе тој стро фи до би ја ју но во зна че ње. Мо гућ
ност по на вља ња ис ка зу је се но вим зна че њем из ре че ног, а та ко се 
ме та фо рич но по ка зу је да ка за но, ко је оли ча ва про шло, оно што је 
би ло, мо же по но во да се ка же у кон тек сту но вог пе снич ког зна че ња. 
То но во зна че ње кон сти ту и ше за вр шна стро фа пе сме, са ста вље на 
од сти хо ва упо тре бље них у прет ход ним стро фа ма. Ти ме се и отва ра 
зна чењ ски хор и зонт ка оно ме што је упит ност сва ке сен за ци је 
ко ја као вар ка ча ра че ло, или је као по зна ја ва „цвет што жи ви у 
мр твом те лу, сјај ко ји се бе не упо зна”.16 

У овој игри са да тим пра ви ли ма пе сник до ла зи до ефект ног 
ис хо да ко јим се отва ра мо гућ ност но ве и не из ве сни је игре. Он то
ло шки за да та по твр ђи ва њем сло бо де, као прет по став ке пе снич ког 
го во ра и са мог чи на ства ра ња, игра са ва тром ме та фо ри зу је жи вот
но по сто ја ње у ње го вој ра зно вр сно сти. По ла зе ћи од ње ног ап стракт
ног, фи ло зоф ског хе ра кли тов ског пој ма, Миљ ко вић тран спо ну је 
ва тру у ау тен тич ну пе снич ку ви зи ју у ко јој се она од ли ку је сво јим 
ду хов ним зна че њем. Ду хов но не про ис ти че из ап страк ци је бит них 

ко је је за та шка но из по ли тич ких раз ло га. Упор. и књи гу Ко сте Ди ми три је ви ћа, 
Уби је ни пе сник: ро ман о Бран ку Миљ ко ви ћу, Про ме теј, Бе о град 2002.

15 Исто, 223.
16 Исто.
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осо би на ва тре, већ је плод от кри ва ња дру ге ва тре ко ја оли ча ва 
уну тра шњу, ду хов ну, та вор ску све тлост. За то је ње на кре а тив на 
моћ ин хе рент на све му по сто је ћем, па и тра го ви ма пе пе ла ко ји је 
ва тра оста ви ла за со бом. Дру га ва тра об на вља и по на вља ство
ре но, али и омо гу ћу је да се по но во оку па мо у ис тој ду хов ној ре ци, 
јер у ду ху, од но сно у ва три, ка ко пе сник ве ли, ни шта ни је из гу бље
но већ је са мо са же то. Ова ква ви зи ја је и по твр ђе на у са вре ме ној 
тех но ло ги ји, јер се ин фор ма тич ким мо де лом са др жа ји ствар но сти 
мо гу са чу ва ти и умно жи ти ка ко би се по но во ство ри ли она кви 
ка кви су би ли. 

Мит ско, фи ло зоф ско и пе снич ко

Од нос пре ма вре ме ну и тра ја њу Миљ ко вић је угра дио и у сво
је по и ма ње смр ти, ко је се ис ка зу је нај пре ње го вим од но сом пре ма 
ми ту, по том пре ма фи ло зоф ском схва та њу по сто ја ња и жи во та и, 
ко нач но, ау тен тич ним пе снич ким уви дом у тај ну смр ти. За о ку пљен 
на сто ја њем да ми том о Ор фе ју ис ка же свој од нос пре ма те ми „мр тве 
дра ге” у пр вој збир ци Уза луд је бу дим, он при род ну да тост смр ти 
на сто ји да са гле да и да ре ла ти ви зу је у кон тек сту људ ске сло бо де. 
Иа ко до жи вље на као чи ње ни ца ко ја по ни шта ва жи вот, смрт је та 
ко ја као ње го ва су прот ност одр жа ва по сто је ће и омо гу ћа ва сâмо 
по сто ја ње. Гра нич на област из ме ђу жи во та и смр ти по ста је опи
пљи ви ја ин тен зи ви ра њем по сто ја ња ко је про ши ру је ре ал ност мо
гу ћег за из у зет но кре а тив но са мо по твр ђи ва ње. Схва та ју ћи да је 
је ди на пред ност ко ју има мо над смр ћу, ка ко ве ли Шар, да се ба ви мо 
умет но шћу пре не го што она до ђе,17 пе сник и ис ка зу је ту пред ност 
игра ју ћи се њо ме. Та игра је игра с ни шта ви лом у ко јој се илу зор
ност из ве сног по сто ја ња пре и спи ту је мо гућ но шћу ње го вог по ни
шта ва ња, ка да пред уро ном у ни шта сан, илу зи ја, на да и ве ра по
ста ју је ди на из ве сност за сно ва на на осна же ном мо ти ву ства ра ња. 
За то се у пе сни ко вој игри са смр ћу као са ва тром у ри ту а ли ма ко
ји ма је на сто јао да по ме ри гра ни цу жи во та не мо гу тра жи ти узро
ци ње го ве смр ти, ни ти се она мо же по твр ђи ва ти ње го вим ис ка зом 
о смр то но сно сти пре ја ке ре чи. 

На ве де ни стих, из „Ба ла де” по све ће не охрид ским тру ба ду
ри ма, о исто вет но сти пе ва ња и уми ра ња, про ис ти че из уви да у 
ре ла тив ност су прот но сти усло вље не њи хо вом ду бљом су шти ном, 
ве за ном за Хе ра кли то во по и ма ње јед ног и истог у на ма без об зи ра 
на ње го ву по јав ну раз ли чи тост у ви ду жи вог и мр твог, мла дог и 

17 Ре не Шар, Ар хи пе лаг ре чи, прев. Ни ко ла Трај ко вић, Баг да ла, Кру ше вац 
1964, 50; Та пе снич ка ми ни ја ту ра гла си: „Има мо са мо јед но пре и мућ ство из над 
смр ти: да се ба ви мо умет но шћу пре не го она до ђе.”
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ста рог, буд ног и спа ва ју ћег.18 Су прот но сти се уки да ју и от кри ва
ју по зи ци ју ви шег ин те гри те та, не са мо као на чин пре ва зи ла же ња 
по лар но сти жи во та и смр ти већ и као из вор свих об ли ка по сто ја ња 
у свом по зи тив ном и не га тив ном зна че њу. Миљ ко ви ћев пе снич ки 
ло гос про ис ти че из Хе ра кли то вог уче ња о је дин ству су прот но сти 
и тај ног за ко на хар мо ни је и су штин ског скла да ко ји по сто ји иза 
при вид ног, ма ни фест ног не ре да. Пе сни ко во уве ре ње у исто вет ност 
пе ва ња и уми ра ња, про ис ти че из су штин ског уви да у сâ мо по сто
ја ње, по и ма ње ње го вог ло го са ко ји по ни шта ва раз ли ку из ме ђу жи
во та и смр ти. За то он пре и спи ту је при вид ну гра ни цу ово стра ног 
и оно стра ног, на сто је ћи да про го во ри са ста но ви шта ра ди кал но 
дру га чи јег ис ку ства. 

Све стан зна ча ја ду бо ког фи ло зоф ског уви да у бит ре ал но сти, 
пе сник тра га за јед ним ко је по сто ји иза свих су прот но сти и усло
вља ва их да ју ћи им при вид не по мир љи вих и ме ђу соб но су прот ста
вље них чи ни ла ца и на ла зи га у свом ис ку ству, свом до жи вља ју 
ко ји пре ва зи ла зи при вид не су прот но сти. Тај до жи вљај об зна њу је 
тре ну так у ко јем су прот но сти по ста ју јед но. Пи шу ћи о јед ном 
та квом свом ис ку ству, Ан дрић ве ли: 

Има тре ну та ка ка да су за ме не во да и ва тра јед но исто. То су 
она не у хва тљи ва и не за др жи ва маг но ве ња кад смо но ше ни на ма 
ина че не по зна тим сна га ма, кад наш по глед не за др жа ва ова про ла зна 
при ви ђе ња ко ја на зи ва мо све том око се бе. Та да пот пу но не ста не 
овог муч ног све та са ње го вим су прот но сти ма, и ја ви дим ја сно и 
са вр ше но осе ћам је дин ство свих еле ме на та ко ји кру же ва си о ном. 
Ни шта не ма име на, ли ка, прав ца ни оправ да ња. По сво јој су шти ни 
и свом ко нач ном деј ству, све је јед но у овом ми ли о ни том де ли ћу 
се кун да ко ји се зо ве веч ност.19 

Не сум њи во је да на ве де ни Ан дри ћев опис го во ри о ми стич ком 
ис ку ству ко је у тре ну оза ру је ум уки да њем при вид них раз ли ка и 
су прот но сти све та. Оза ре ње је ре зул тат осло бо ђе ног на бо ја до та
да шњих су прот но сти. 

Ду бљи аспект по сто ја ња

Та кав мо ме нат пре по зна је мо и у Миљ ко ви ће вом до жи вља ју 
тран спо но ва ном у су ге стив не сти хо ве „Ба ла де”.20 Ни је без зна ча ја 

18 Хе ра клит, Фраг мен ти, прев. Ми ро слав Мар ко вић, Гра фос, Бе о град 
1979, 41. 

19 Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Свје тлост, Са ра је во 1978, 172‒173. 
20 Б. Миљ ко вић, Са бра не пе сме, 233.
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и са ма чи ње ни ца да је ова пе сма на пи са на на Охрид ском је зе ру, на 
ме сту ко је ми ри во де ни про ток, по твр ђу ју ћи зна че ње по зна те ми
сли о то ме да про ти ца ње да је по сто ја њу јед ну ду бљу ди мен зи ју. 
Спре ман да за ро ни у ту хе ра кли тов ску во ду, у жи вот ни еле ме нат 
ко ји те че, али и сто ји, мо гао је са ње ног дна да про го во ри о исто
вет но сти из ме ђу оба ле на ко јој се пе ва и оне на ко јој се уми ре. Тај 
ду бљи аспект жи вот ног по сто ја ња ис ка зан на ве де ним Миљ ко ви
ће вим сти хом о исто вет но сти пе ва ња и уми ра ња као ди ја ме трал но 
су прот них чул них до жи вља ја ука зу је, за пра во, на то да је пе снич
ким уви дом у ду бљу ре ал ност и је ди но мо гу ће пе ва ти кроз уми ра
ње, јер је и свест о уми ра њу нај бит ни ја прет по став ка ау тен тич ног 
пе ва ња. Пе сник у су о ча ва њу са екс тре ми ма на ла зи оно тре ће. По
пут Ма ри не Цве та је ве, ко ја ће ду бо ко до жи вља ва ју ћи Рил ке о ву 
смрт, на пи са ти: „Зна чи жи вот ни је жи вот, смрт ни је смрт. Зна чи 
/ – Смра чу је се: схва ти ћу кад се срет не мо – ус пе ће / Не ма ни жи
во та ни смр ти – већ не што тре ће, / Но во...”21

То тре ће, но во је ис ку ство ре ла тив но сти ду а ли те та озна че них 
пој мо ви ма жи во та и смр ти, по сто ја ња и не по сто ја ња. Пре ва зи ла
зе ћи ту ди хо том ност све та, пе сник от кри ва да је бе смрт ност не
мо гу ћа у при род ном и да је оствар љи ва у ар ти фи ци јел ном све ту, 
од но сно у ре ал но сти за сно ва ној на чо ве ко вој ак тив но сти, за по че
тој мит ским ми шље њем. По ла зе ћи од мит ских и фи ло зоф ских са
зна ња, Миљ ко вић до ла зи до свог пе снич ког ис ку ства смр ти ко ја 
се ис ка зу је као нај зна чај ни ја те ма ње го вог ства ра ла штва. Омо гу
ћу ју ћи му да ис ко ра чи из вре ме на, ко ме је свој стве но огра ни че но 
тра ја ње и уми ра ње, то ис ку ство је пут пре ва зи ла же ња смр ти и 
при ступ ду ху. Ка ко чи ње нич ка да тост смр ти отва ра нај ве ћу тај ну 
жи во та, пе сник је и при хва та као игру ко јом и соп стве но по сто ја ње 
пре тва ра у ду хов ну ча ро ли ју. У та квом до жи вља ју све та он се од
ри че обич них ре чи да би ис ка зао ме та фи зич ки трен епи фа ниј ског 
са мо по твр ђи ва ња. Про на ћи дру ге, том тре нут ку до стој ни је ре чи 
зна чи иза ћи из окви ра про фа ног, уо би ча је ног по сто ја ња. 

Про јек то ва но као чин ве ре у нат при род но, пред ста ва о нат
при род ном под ра зу ме ва и чо ве ко ву спо соб ност да учи ни се бе дру
га чи јим не го што ствар но је сте и да су штин ски је сте оно што 
мо же би ти. Ка да пе сник ка же „је дан ће но ви све мир по но во да нас 
ство ри”, он да тај све мир не при па да при род ном већ ло гич ком по
рет ку, од но сно оној ре ал но сти ко ја по ти че од чо ве ка. Ства ра ју ћи 
ту ре ал ност и оства ру ју ћи је као тех но ло шки све са вр ше ни ји свет, 
чо век тим све том ус по ста вља и прет по став ке да по но во се бе ство ри, 

21 Ма ри на Цве та је ва, „Но во го ди шња”, Зе маљ ска обе леж ја, прев. Да ни ло 
Киш, Ол га Влат ко вић, Про све та, Бе о град 1973, 146.
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да се бе ре пли ци ра. Иа ко је ре зул тат чо ве ко вог ства ра ла штва, тај 
но ви свет се Миљ ко ви ћу ука зу је у мо ћи по е зи је да пре пе ва и на уч
не фор му ле. Сле де ћи сво је пе снич ко ве ро ва ње да би мо гао и Ајн
штај на да пре пе ва, сма трао је да би то мо гао лак ше да учи ни и са 
Хе ра кли том, ко ји је по до ступ ним фраг мен ти ма био не са мо зна
ча јан фи ло зоф већ и ве ли ки пе сник. 

Је дан од од го во ра на пи та ње за што је Миљ ко вић не са мо по
пу ла ран пе сник већ и под сти ца јан за ту ма че ње ле жи сва ка ко у 
та јан стве но сти, хер ме тич но сти ње го вог пе снич ког је зи ка, ко ји је 
не по сред ни из раз ње го вог ства ра лач ког по ступ ка. Тај на ње го ве 
хер ме тич ке по е ти ке за сни ва се на уну тра шњем пре у ре ђе њу пе
снич ке гра ђе у про це су за бо ра ва, ко ји по ни шта ва ње на прет ход на 
зна че ња ка ко би мо гло да се одво ји оно што је би ло бли ско и спо
ји су прот но и раз ли чи то.22 Пре да ти за бо ра ву при вид са зна ња о 
су прот но сти ма пут је њи хо вог осло ба ђа ња ка ко би се до шло до 
исти ни то сти по сто ја ња. Пе сник са мо дру гим ре чи ма ис ка зу је по
зна ти ал хе миј ски прин цип sol ve et co a gu le, рас тво ри ти и згу сну ти, 
ко јим се под ве лом тра га ња за ка ме ном му дро сти, од но сно зла том, 
од ви јао прин цип ин ди ви ду а ци је и до ла же ња до се бе, као оно га 
што то ком тра га ња ство ри мо од се бе. У ме ђу соб ној ре ла ци ји, ре чи 
ме ња ју сво ја до та да шња и тво ре но ва зна че ња, ко ја омо гу ћу ју от
кри ва ње и са зна ва ње тај не. При сту пом у тај ну пе сник от кри ва се бе, 
чи не ћи ко рак ка се би као у не по зна то, јер се та да и су о ча ва са нај
ве ћим иза зо вом и с нај ве ћом жи вот ном тај ном, а тран спо но ва њем 
до жи вља ја тај не у пе сму чи ни сво је ис ку ство ва жним и за дру гог. 
Су о ча ва њем са пра зни ном би ћа, од сут ним по сто ја њем, оним што је 
у пе сми да то, пе сник тра га за при сут но шћу у дру гом. Ње го во они
рич ко ис ку ство ис ка зу је ту од сут ност као сан ко ји не ста је бу ђе њем, 
али ко ји сво је про ду же но тра ја ње и ду го по сто ја ње до би ја у је зи ку. 

При зна њем да на обич не ре чи ви ше не ма пра во он при хва та 
ри зик да бу де жр тва пре ја ке ре чи, јер са мо та ква реч мо же би ти ме ра 
исти ни то сти ко јом се све до чи о свом ис ку ству не из ве сне игре са 
смр ћу. Кроз ви ше знач ност ис ка за ног и ан ти но мич ност са мог по
сто ја ња и пра док сал ност све та по ста је чи та о цу бли ски ја. Из ова
квог из ра жа ва ња про го во ри ла је са ма су шти на пе снич ког је зи ка, 
ко ји ни је уо би ча јен већ увек не при ро дан, не кон вен ци о на лан. За 
раз ли ку од је зи ка у сва ко днев ном са о бра ћа њу, пе снич ки је зик омо
гу ћу је ко му ни ка ци ју са оним он то ло шким дру гим, из ван гра ни ца 
ра ци о нал но појм љи вог и чул но опи пљи вог. За то, ме та фо рич ким 
је зи ком, пе сник и ис ка зу је ау тен ти чан до жи вљај тог све та и ње го ву 
ме та фи зич ку ду би ну. 

22 Б. Миљ ко вић, „Хер ме тич ка пе сма”, Са бра не пе сме, 333.
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Пе снич ка енер ги ја и ви ше знач ност ње ног је зи ка омо гу ћу ју 
да се соп стве на ег зи стент ност пре о кре не и да се оства ре но и мо гу
ће са ме ри те жи ном сен ке ко ја мо же да пре вла да оним де лом не
пре о бра же ног не га ти ви те та чи ја се по нор ност отва ра из ме ђу ре чи 
и ко ра ка. Уко ли ко је оп чи ње ност не га ти ви те том у ви ду смр ти ду
бља, он да је ње го ва по ет ска тран спо зи ци ја сна жни ја и ау тен тич
ни ја. За то смрт и од нос пре ма вла сти ни су за да те Миљ ко ви ће вом 
пе снич ком суд би ном, већ су би ле јед на од ње го вих мо гућ но сти у 
кон тек сту сло бод ног из бо ра. Пе сни ка ни је уби ла ње го ва реч ни ти 
је он био удво ри ца, већ је био са мо онај ко ји је за и грао на уже ту 
ра за пе том над про ва ли јом из ме ђу по дво је ног све та. Та игра би ла 
је тра га ње за вр хун ским ис ку ством осен че ним и смр то но сним са
зна њем у тре нут ку ка да се окли знуо, а да би из бе гао суд би ни са мо 
је жи во том мо гао да по твр ди сво ју пе снич ку ау тен тич ност. 




