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Е С Е  Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ДВИ ЈЕ НЕ ШИ ЋЕ ВЕ БА ЛА ДЕ О ОЦУ
О пје сма ма „Та јан стве ни су сед” и „Ре кви јем”

1.

У ше стом ди је лу књи ге Ђор ђа Не ши ћа Бо ље је би ти у ма њи
ни, озна че ном на сло вом „Ба ла де, еле ги је”, ко јим се исто вре ме но 
су ге ри шу лир ске вр сте са ту жним до га ђа јем и мол ски, ме лан хо лич
ноеле гич ни лир ски тон, на ла зе се дви је пје сме ко је су у уну тар њој 
ме ђу соб ној ве зи и ко је се, шта ви ше, ме ђу соб но до зи ва ју и емо тив но 
осна жу ју. То су пје сме „Та јан стве ни су сед” и „Ре кви јем”.

Пје сма „Та јан стве ни су сед” је ди на је да ти ра на пје сма у књи зи: 
ис под ње је упи сан прет по сљед њи дан 1997. го ди не – три де се ти 
де цем бар – пје сни ку, оче вид но, из у зет но ва жан у ње го вом ин тим
ном ка лен да ру и сво ђе њу емо тив ног би лан са. То је пје сма ис пје
ва на гла сом дру го га – оче вим гла сом – и то као оче во обра ћа ње 
си ну, што се не дво сми сле но ви ди већ из пр во га сти ха, од но сно из 
пр ве ре че ни це:

То смрт је би ла, си не.

Ти ме је ус по ста вље на ко му ни ка ци ја из ме ђу фик тив ног го вор
ни ка – оца – и слу ша о ца ко ме се отац обра ћа – си на. Пред мет оче
вог го во ре ња је – смрт.

Пје сма је са ста вље на од три ка тре на, од но сно од два на ест 
де ве то сло жних сти хо ва без це зу ре, по ве за них уна кр сном дво сло
жном жен ском ри мом. Оду ством це зу ре по ја ча ва се илу зи ја не по
сред ног обра ћа ња и го вор ног рит ма, при лич но те шко оства ри ва 
у изо си ла бич ком, ве за ном, ри мо ва ном сти ху. Го вор ни ри там је по
ја чан оп ко ра че њи ма, а у два слу ча ја и за тво ре ним сло гом у не пра вој 
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ри ми на кра је ви ма пр вог и тре ћег сти ха – су срет и су сед. На ве шће
мо пр ву стро фу у цје ли ни ка ко би се овај па ра лел ни рит мич косин
так сич ки по сту пак осје тио и пре по знао:

То смрт је би ла, си не. Су срет
ко ји се не мо же из бе ћи.
То је тај та јан стве ни су сед
ко јем ће мо уз ру ду ле ћи.

Ода кле до ла зи тај очев глас и о че му го во ри?
Осим гла са, не ма мо дру гих зна ко ва оче вог при су ства. Отац 

го во ри си ну о смр ти ко ја је већ би ла, и то са над моћ ним ис ку ством, 
по свој при ли ци, оно га ко је смрт већ ис ку сио, па се обра ћа си ну 
из(а) гро ба, с оне стра не сви је та. Очев глас би мо гао би ти, и по 
свој при ли ци је сте, глас упо ко је но га – глас оче вог ду ха. Или ба рем 
глас не ко га с ме ђе, из љу те гра нич не си ту а ци је.

Пр ва ре че ни ца пр во га сти ха по но ви ће се и као пр ва ре че ни ца 
де ве то га, од но сно пр во га сти ха тре ће, за вр шне стро фе. И у де ве том 
сти ху пра ти је оп ко ра че ње, од но сно син так сич ка си ту а ци ја па ра
лел на пр вом сти ху: су бје кат на ред не ре че ни це оста је као пр ва ри јеч 
те ре че ни це на кра ју пр во га сти ха – др во – а оста так ре че ни це 
ис пу ња ва дру ги стих тре ће стро фе, од но сно де се ти стих пје сме. 
Ево ка ко из гле да тај па ра ле ли зам оп ко ра че ња на по че ци ма пр ве 
и тре ће стро фе: „Су срет / ко ји се не мо же из бе ћи; Др во / свих по
сто ја но сти, свих ме на”.

Овај рит мич косин так сич ки по сту пак, од но сно па ра ле ли зам, 
осим што по ја ча ва илу зи ју го вор ног обра ћа ња, има и зна чењ ску 
функ ци ју. На нај и стак ну ти јим мје сти ма у оп ко ра че њи ма на шле 
су се лек се ме су срет, су сед и др во – на кра је ви ма пр вог, тре ћег и 
де ве тог сти ха, од но сно на по че ци ма оп ко ра че ња – и сва ка од ових 
три ју име ни ца по ста ла је јед ном од кључ них ме та фо ра смр ти: смрт 
је „Су срет / ко ји се не мо же из бе ћи, та јан стве ни су сед / ко јем ће мо 
уз ру ду ле ћи” и „Др во / свих по сто ја но сти, свих ма на”. Ме та фо ра 
је у овој пје сми вје ран пра ти лац оп ко ра че ња, па до би ја, као и оп ко
ра че ње, рас по ре дом и на бра ја њем, осим стил скоемо тив не и зна
чењ ске, чак и рит мич ку функ ци ју. Овај спој ме та фо ре и оп ко ра
че ња, уз пре пли та ње њи хо вих функ ци ја, дра го цјен је ко ли ко и 
ри је дак не са мо у Не ши ће вој по е зи ји. Уто ли ко при је и ви ше што 
оп ко ра че ње у Не ши ћа ни је упа дљив рит мич косин так сич ки по
сту пак.

Ово пра вил но ја вља ње и по на вља ње ме та фо ре по твр ђу је се 
и у дру гој стро фи – њен тре ћи и че твр ти стих у зна ку су ме та фо ре 
и сли ке че сме:
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Та че сма не пре ста но то чи
и сви ће мо јој на по ји ло.

Су сре ти са смр ћу су не из бје жни и за вр ша ва ју се су сре том са 
соп стве ном смр ћу. За то се отац и обра ћа си ну – да му пре не се тај 
на ук и да га су о чи и из ми ри са смр ћу. Син је још не ис ку сан, млад 
и „плах”, па му тре ба по вје ри ти ис ку ство с оне стра не гро ба. За тва
ра ње очи ју пред смр ћу, гро бом и пра зни ном знак је не зре ло сти. Смрт 
се не мо же по ни шти ти ни ти пре вла да ти по ри ца њем, већ је ва ља 
при хва ти ти и са њом се „из ми ри ти” су о че њем:

Не вре ди за тва ра ти очи
и ре ћи: ни шта ни је би ло!

Свје жа смрт, ко ја се упра во зби ла, си ну је „пла хом” „по знан ство 
пр во”, а оцу – „по след ња опо ме на”. У то ме је – у ис ку ству смр ти 
– ан ти те за из ме ђу оца и си на, и на тој кључ ној ан ти те зи по чи ва 
пје сма, од но сно њен основ ни до жи вљај. Том ан ти те зом се пје сма 
и по ен ти ра, а „пла хом” си ну се отва ра ју очи:

То смрт је би ла си не. Др во
свих по сто ја но сти, свих ме на.
Те би, пла хом, по знан ство пр во.
ме ни – по след ња опо ме на.

Чар и ље по та ове Не ши ће ве пје сме је и у то ме што је успје ла 
да здру жи у се би ин тим но, по ро дич но ис ку ство (од нос отац –син) 
са еги стен ци јал ним (смрт, вје ро ват но оче ва и си но вље во опи ра ње 
да се смрт при хва ти) и ме та фи зич ким (ко му ни ка ци ја са оно стра
ним, по глед на смрт из(а) гро ба). Та три ни воа пје ва ња су из ми је
ша на и пре пле те на; одво ји ва са мо у кри ти чар ском на си љу над 
пје смом; у ана ли зи.

2.

Не ши ће ва пје сма „Ре кви јем” има ис под на сло ва по све ту као 
мо то: Не ма њи, оцу. У овој пје сми отац је гра ма тич ко ТИ, дру го 
ли це јед ни не, онај ко ме се лир ски глас обра ћа – фик тив ни слу ша
лац, од но сно онај ко ме је упу ћен ре кви јем. Обра ћа му се, за ци је ло, 
син; то је оче вид но већ из по све те. Из на сло ва је ја сно да је отац 
већ упо ко јен, па је пје сма обра ћа ње по кој ни ку; ди ја лог жи во га си на 
са упо ко је ним оцем ко ји је на гла ше но при су тан сво јом од сут но шћу.

Пје сма је ком по но ва на по мо де лу ели за бе тан ског со не та – има 
три ка тре на и на кра ју ди стих као по ен ту. Сти хо ви су, ме ђу тим, 
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знат но ду жи од оче ки ва ног пе то стоп ног јам ба – има ју че тр на ест 
или пет на ест сло го ва и не ста бил ну, ва ри ја бил ну це зу ру по сли је 
сед мог, од но сно осмог сло га („Ржу за то бом ко њи || и ку ку ри чу 
пје тли” – 7+8; „и по ље мла дог јеч ма || по ви ја се на вје тру” – 7+7; 
„У ви но гра ду те има, || на њи ви, у шљи ви ку,” – 8+7; „у шту ки ко
ја у зо ру || на гло про гу та ма мац” – 8+7).

Ан ти те за је и ов дје основ но стил ско сред ство, па и до ми нант
ни пје снич ки по сту пак, што се мо же до ве сти у ве зу са при ро дом 
со не та као пје снич ке фор ме – ан ти те за је со не ту – на ро чи то пе трар
ки стич ком – има нент на. Ан ти те за је, ме ђу тим, у „Ре кви је му” ви
ше стру ка и на ра зним ни во и ма пје сме, од но сно ње но га тек ста. То 
је, пр во, ан ти те за си н–о тац, од но сно жи ви –мр тви, по ши ља лац –
при ма лац по ру ке, ЈА –ТИ. Син је тај ко ји упу ћу је и пје ва ре кви јем 
– пје сму (не ка нон ску) мо ли тву за упо ко је не – и упу ћу је пје сму 
оцу, фик тив ном слу ша о цу. Отац је до ми нант но и пред мет пје сме, 
не са мо онај ко ме се, већ и о ко ме се пје ва. Оту да ње го во на гла ше
но при су ство у пје сми, упр кос смр ти и фи зич кој од сут но сти. Та ко 
та опо зи ци ја при су ство –од су ство има сво ју ин тим ну, али и ег зи
стен ци јал ну, и ме та фи зич ку ди мен зи ју, баш као и у пје сми „Та јан
стве ни су сед”. До њи и гор њи сви јет, ово стра но и оно стра но, мр тви 
и жи ви је су раз дво је ни, али су ве зе ме ђу њи ма ве о ма ин тен зив не, 
на ро чи то на асо ци ја тив ном, афек тив ном, ево ка тив ном и емо тив
ном пла ну. Све то по не кад сна жно под сје ћа на Сте ва на Ра ич ко ви ћа 
и на ње го ве За пи се о цр ном Вла ди ми ру. На Ра ич ко ви ћа на ро чи то 
асо ци ра ју пр ва два сти ха Не ши ће вог „Ре кви је ма”, док дру га два 
упу ћу ју на жи жак кан ди ла као ле лу ја ју ћи вид при су ства по кој ни
ко ве ду ше и на не за др жи ву об но ву жи во та:

Ржу за то бом ко њи и ку ку ри чу пи је тли
и по ље мла дог јеч ма по ви ја се на вје тру.
Умје сто те бе жи жак у кан ди о цу сви је тли
и об на вља се жи вот у сва ком ми ли ме тру.

Спо ме ни мо се Ра ич ко ви ћа.
На по чет ку дру ге пје сме „(фраг мен ти)” на ла зи мо ова два ди

сти ха у ко ји ма се та ла са жи то и тр че ја гањ ци:

О, зар да слу шам ка ко се из тог гла са
По след ње жи то пре ма ме ни та ла са.

И чу јем, са тих уса на што се гр че,
Ка ко по след њи ја гањ ци к ме ни тр че?
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А у че твр тој пје сми су мо ти ви ри бе с ја за и рза ња ко ња:

Зар ће све што он за да на
При ча ме ни о ри би с ја за
Оста ти ко у ме су ра на
Или по ок ну ша ра мра за?

Зар ће и то, кад он за но ћи
Се тив се у сну ко ња – рже,
Из ме не икад ви ше мо ћи
Да спе ру ки ше, сун ца спр же.

У дру гом Не ши ће вом ка тре ну на бра ја ју се ви до ви оче вог при
су ства на зе мљи и у во ди: у ви но гра ду ко ји је, за ци је ло, очев ру
ко сад и у чи јем чо ко ћу је ци је ла по ро дич на ло за и тра ди ци ја; на 
њи ви, ко ју је отац без број пу та пре ко пао, пре о рао, за си јао и по жњео; 
у шљи ви ку из ко је га је ис ци је ђе на ра ки ја за све ра до сти и пра зни
ке, али и оче ва укоп на ра ки ја. Не шић је ис пје вао ци је лу хим ну 
шљи во ви ци, јед ну од нај љеп ших ко ју има мо.

Син пре по зна је очев лик и у огле да лу во де, па чак и у ри би 
– у на ма мље ној и пре ва ре ној шту ки ко ју је син на ма мио оче вим 
сти лом и на очев ма мац да га ве се ла ри ба зо ром на уран ку на гло 
про гу та; у на чи ну на ко ји син за ка зук ве же ча мац упра во она ко 
ка ко је то отац за жи во та чи нио и ка ко је на у чио си на да то ра ди. 
Оче ви тра го ви су све при сут ни и не у ни шти ви, ба рем док је си на 
и ње го вих ево ка ци ја:

У ви но гра ду те има, на њи ви, у шљи ви ку,
у шту ки ко ја у зо ру на гло про гу та ма мац.
У огле да лу во де пре по зна јем ти сли ку,
у на чи ну на ко ји за ка зук ве зу јеш ча мац.

У тре ћем ка тре ну се па ра док сал но оче во при су ство од су ством 
дра ма тич но за о штра ва, али и про ду бљу је. Нај стра шни је је оче во 
при су ство у жи вом си ну, гдје је отац не ви дљи ва ру па у гру ди ма 
ко ја се ни ка да не ће пот пу но за ци је ли ти, ис пу ни ти ни ти за ра сти, 
већ ће оста ти трај ни уну тра шњи ожи љак смр ти. И та уну тар ња 
ру па у гру ди ма – та емо тив на ја ма – у зна ку је ан ти те зе, што је 
чи ни зна чењ ски ам би ва лент ном – из ње у исти мах би ју лед и ва
тра, на че ло смр ти и на че ло жи во та, сви јест о трај ном и не на док
на ди вом гу бит ку, и ин тен зив но бол но осје ћа ње то га гу бит ка, али 
и не рас ки ди ва ве за оца са жи во том и ње го вом об но вом, а на ро
чи то са си ном.
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Та за стра шу ју ћа ру па у гру ди ма по ста ће кључ на ри јеч, пје
снич ка сли ка и ме та фо ра у по ен ти – у за вр шном ди сти ху – по но
вив ши се два пут и по став ши ана фо ра, за до бив ши та ко по вла шће ну 
по зи ци ју и у пје сми као цје ли ни, и у ње ној по ен ти, а за др жав ши 
сво ју ам би ва лент ну при ро ду – од ње пје сник (п)оста је ни јем, али 
баш из ње те ку зву ци упра во ове пје сме, „Ре кви је ма”:

Нео по зи во те не ма, а у све му те има:
у зе мљи и на во ди, у пе пе лу и пра ху.
И ова не ви дљи ва си ру па у гру ди ма
из ко је лед и ва тра би ју у истом ма ху.

Ру па ко ја ме гу та, ко ја ме др жи ни је ма;
ру па из ко је зво не тек зву ци ре кви је ма.

Ове дви је Не ши ће ве пје сме, ко је су пред мет на ше ана ли зе, 
је су ме ђу до сад нај ин тим ни јим пје сма ма ово га пје сни ка, обје об ли
ко ва не као ди ја лог оца и си на о смр ти. Пр ва је ис пје ва на гла сом оца, 
дру га гла сом си на; у пр вој је син гра ма тич ки слу ша лац пје сме, а 
у дру гој је то отац. У „Ре кви је му” је из вр ше на ро ка да гла со ва, 
по зи ци ја и функ ци ја оца и си на. Обје пје сме су сна жно емо тив не 
и у њи ма је до шла до пу ног из ра за ево ка тив на при ро да ли ри ке. У 
об је ма пје сма ма се пре пли ћу ин тим но, по ро дич но и ме та фи зич ко. 
Обје су сво је вр стан ди ја лог са мр тви ма. Обје се ме ђу соб но до зи ва ју 
и до пу ња ва ју; обје при па да ју ре ду емо тив но нај сна жни јих Не ши
ће вих пје са ма. Обје до се жу ви сок ни во уни вер зал но сти, јер ка ко 
би их дру га чи је овај кри ти чар до жи вио као дио соп стве ног нај ду
бљег емо тив ног, па чак и жи вот ног ис ку ства. 




