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РА СТА ВЉА ЊЕ ЦР ВЕ НОГ МО РА

Ду шко Ба бић, Уми ти се, су за ма, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2015

Но ва књи га пе са ма Ду шка Ба би ћа са мо је на пр ви по глед ста ро 
ви но у но вим вр че ви ма. Пе сник сам ис ти че да ни је реч о про стом пре
штам па ва њу ра ни је об ја вље них пе са ма, већ о јед ној са свим но вој це ли
ни. До ње се очи то сти гло по сте пе но, пе сни ко вим са мо са гле да ва њем и 
на кнад ним уви ди ма, а у њој на ла зи мо и број не при до да те пе сме, ко је је 
он за ми слио као сво је вр сне пу то ка зе за ту ма че ње це ли не.

Од пр во бит не три збир ке из ко је је пре у зе та ве ћи на пе са ма – Те ско
бе (1988), Пје сме срп ског сол да та (1988) и Тр пи ја (2001) – са мо су Пје сме 
срп ског сол да та у овој збир ци за др жа ле свој на слов, по став ши јед но 
за себ но по гла вље, и оста ле го то во не из ме ње не. То је мо жда за то што су 
Пје сме срп ског сол да та и те мат ски и пр о сто ро вре мен ски нај за о кру же
ни је те тво ре мо но лит ну це ли ну, а мо жда и сто га што је пе сник ис цр пао 
те му с об зи ром на ње ну ја сну оме ђе ност. Дру ге две збир ке пре тр пе ле 
су зна чај ни је струк тур не про ме не и раз де ље не су на ви ше ма њих це ли
на с но вим на сло ви ма. Очи то је, да кле, да је пе сни ков ства ра лач ки им
пулс био у ме ђу вре ме ну нај ак тив ни ји упра во на тим по љи ма, ко ја су, 
ре кло би се, те мат ски раз у ђе ни ја и отво ре ни ја, прем да се по пе снич ком 
је зи ку и то ну не раз ли ку ју зна чај но од Пје са ма срп ског сол да та. 

Но, чак и у тим но вим це ли на ма при мет но је да су са мо не ке знат
но про ши ре не, док су не ке дру ге оста ле ма њеви ше не дир ну те. Та ко у 
по гла вљу „Кло ну ли он” не на ла зи мо ни јед ну но ву пе сму, док их по гла
вље „Гла со ви из су те ре на” има са мо две. Та два по гла вља, ко ја ја услов
но на зи вам та ди ћев ским (а об ја сни ћу и за што), као да та ко ђе при па да ју 
пе сни ко вој не што ра ни јој фа зи ства ра ла штва, ко ју је ако не са свим пре
ва зи шао, он да у не ку ру ку ап сол ви рао и за о кру жио. С дру ге стра не, 
по гла вље „Оста ви ти”, ко је пре но си пе сни ко ве ду бо ке ег зи стен ци јал не 
стреп ње и спо зна је, а на ро чи то по гла вље „Све тлост ко ја ме зна”, ко је је 
у це ло сти мо ли тве ног ка рак те ра, не са мо што су до би ла нај ви ше до да
та ка већ су рас по ре ђе на та ко да збир ка за по чи ње јед ним, а за вр ша ва 
дру гим, као у по кре ту од за пи та но сти до раз ре ше ња. Уи сти ну, чи та ву 
збир ку од ли ку је ја сно те ле о ло шко усме ре ње, она се кре ће ка јед но ме 
ци љу, од мра ка ка све тло сти, а то је циљ за дат и са мим на сло вом збир
ке. Увод ни те трап тих „Див на лу дост” и за вр шна пе сма „Хте дох ре ћи”, 
упу ће на пе сни ко вој кће ри има ју по себ ну по зи ци ју и функ ци ју у та квој 
струк ту ри збир ке: те трап тих при да је збир ци тон ис по ве сти, док за вр шна 
пе сма оста вља на њој жиг сво је вр сног за ве шта ња.

Сам на слов збир ке ука зу је се као сво је вр сно по вла че ње цр те, на
ја ва су о че ња са са мим со бом, не ке вр сте со зер ца ња. Ко ри стим упра во 
ту реч јер је ка рак тер по ме ну тог су о че ња из ра зи то хри шћан ски и он 
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од ре ђу је оп шти тон пе са ма. Шта би дру го, на при мер, зна чи ло уми ти се 
ако не про чи сти ти се, очи сти ти се, пре у ми ти се? Ка да ују тру из ро ни мо 
из бе са не или ко шмар не но ћи, из че љу сти те „ву чи це устре мље не на 
вла сти ти реп”, ка да по сле олуј не но ћи оста ви мо „за со бом му ње и про
ло ме”, он да ви ше од све га жу ди мо да се уми је мо, да спе ре мо са се бе сав 
та лог мра ка, да бу де мо чи сти, про зрач ни „као пла нин ско је зе ро ко је 
гле да у сва ко ли це, да је му да се оглед не и пи је”. На да ље, пе сник же ли 
да се уми је вла сти тим су за ма. Су зе се ту очи то не под ра зу ме ва ју, ина че 
их у на сло ву не би одва јао за рез. Оне ја сно на го ве шта ва ју по тре бу за 
по ка ја њем, за ис ку пље њем, за „из ла ском из вој ске по га не, из ве ћа без
бо жнич ких”.

У пр вом по гла вљу, под на сло вом „Оста ви ти”, пе сник из ра жа ва 
не ку по тму лу сум њу у оно што ола ко узи ма мо као сва ко днев ни жи вот, 
сум њу у са мо га се бе, мо жда чак и у мо гућ ност чу да. Ка да ка же „не мо у 
бес крај гле да ти / као хри ди на у во ду мор ску / не де љи ву”, он се кроз ре чи 
не де љи ва во да мо жда пи та да ли је Мој си је за и ста раз де лио Цр ве но мо ре. 
Или, ако не сум њу, он да сва ка ко из ра жа ва уну тра шњи про цеп, ра ње ност, 
же љу да се оста ви та ко зва ни нор ма лан жи вот, по тре бу за ти ши ном, ко ју 
пе сник упор но при зи ва. По сле ди ца та квих ста ња је не са ни ца ко ја пе сни
ка про го ни, ко ја му ни за тре ну так не до зво ља ва да се ис кљу чи из та ко
зва не ја ве. Он по ста је бол но око и ухо ко је све упи ја и тра жи из лаз из 
кру га мр жње ко ји га је уда љио од Бо га. То упор но и на мо мен те го то во 
очај нич ко до зи ва ње ти ши не ука зу је се као сна жан апо фа тич ки мо ме нат 
у Ба би ће вој по е зи ји, као по тре ба за над ра зум ском спо зна јом и спа се њем, 
ко ји по ста ју основ не те ме по след њег по гла вља, „Све тлост ко ја ме зна”. 

На ред на два по гла вља, „Кло ну ли он” и „Гла со ви из су те ре на”, на
звао сам услов но та ди ћев ским јер у њи ма нај ја сни је до ла зи до из ра жа ја 
ути цај Но ви це Та ди ћа, ве ли ког Ба би ће вог узо ра. Ту, на и ме, пе сник жи во 
сли ка де мон ски свет у ко ме и сам по ну жди пре би ва, свет до бро ћуд них 
пре ме та ча, тр го ва ца жде ра ча, слу ђе них пу ста хи ја, об лих слу жбе ни ца, 
мло ха вих ке ња ца и дру гих спо до ба ко је нам се са мо на пр ви по глед чи не 
као обич ни су гра ђа ни, док се на дру ги очи ту ју као ство ре ња јед не са свим 
дру га чи је, ни ма ло љуп ке ствар но сти. Ту је пе сни ков из раз нај прег нант
ни ји, кат ка да све ден до гро те ске, до сом нам бул них тр за је ва ко ји го то во 
сва ку си ту а ци ју пре во де у до мен оно стра ног, али оног мрач ног и те гоб
ног оно стра ног до бро по зна тог из Та ди ће вих ко шмар них ви зи ја. А ка да 
се у јед ној пе сми Ба бић за пи та „ка ко, Бо же, и че му?”, по ста је очи та ве за 
са сум ња ма и про це пи ма из пр вог по гла вља, као и по сте пе на про гре си
ја ка из ла ску из мра ка, ко ја ће би ти од ло же на још са мо јед ним ње го вим 
очи то ва њем, сли ком ра та у по гла вљу „Пје сме срп ског сол да та”. И по ред 
ја сних исто риј ских, пр о сто ро вре мен ских, па и по ли тич ких ре фе рен ци, 
не сум њи во је да Ба бић рат при ка зу је из јед не уну тра шње, ду бо ко ин
тер и о ри зо ва не пер спек ти ве (јер ту је реч и о ње го вом за ви ча ју), у ко јој 



897

ми ни ма ли стич ким по те зи ма, на мно штву цр ти ца, на из глед бе зна чај них 
де та ља, гра ди ве ли ку мит ску сли ку ра та као он то ло шке бор бе из ме ђу 
до бра и зла.

Дуг пут ка све тло сти кроз са мо са гле да ва ње и су о ча ва ње са злом 
у све ту до во ди нај зад до по гла вљамо ли тве, по след њег у збир ци, под 
на сло вом „Све тлост ко ја ме зна”. Ту ни је реч о не ка квом хро но ло шком 
раз во ју, што је очи то већ и по то ме што по је ди не пе сме из овог по гла вља 
де ли раз ли ка од два де сет и ви ше го ди на. Тај раз вој је пре уну тра шњи, 
он то ло шки; по тре ба за све тло шћу при сут на је код пе сни ка од са мих 
по че та ка, је ди но што се вре ме ном она про чи шћа ва ла и осло ба ђа ла оне 
сен ке де мон ског ко ју опа жа мо у прет ход ним по гла вљи ма. У овом по
гла вљу су сре ће мо се са нео че ки ва но сна жним ре чи ма по ка ја ња и спо
зна је соп стве не ни штав но сти (као у пе сми „Ба тр гам се, Го спо де, и да не 
Тво је ар чим”), али и са иде јом ко ја се про вла чи кроз це лу збир ку: да 
бо жан ска све тлост не уки да прет ход не ко ра ке, да не бри ше стра да ња и 
опа сно сти из ко јих на ста је, већ да их ис ку пљу је. Пе сник мо ли Бо га да 
му се по ка же у тми на ма, да га у ду би не по ве де кроз ожиљ ке, не ми мо 
њих. Чо ве ко ва пат ња, ње гов бо ра вак у овом ку жном су те ре ну мо гу, да
кле, да има ју сми сла, што је из ра зи то хри шћан ски по глед на овај свет. 
И нај зад, сти хо ви овог по гла вља от кри ва ју са зре лу ве ру осло бо ђе ну 
сум ње: од „не де љи ве во де” из пр вог по гла вља сти гло се до то га да пе
сник за ва пи: „Ца ре над вој ска ма, ко ји си ра ста вио мо ре”.

Сли чан раз вој од хро ни ча ра де мон ског све та до мо ли тве ног пе сни
ка на ла зи мо, раз у ме се, и код Но ви це Та ди ћа. Ме ђу тим, кад се по вла че 
па ра ле ле с Та ди ћем, тре ба има ти у ви ду ње го ву по себ ну по зи ци ју у 
на шој књи жев но сти. Не ма ни ка кве сум ње да је про рок Ог ње не ко ко ши 
био не ка вр ста ау тен тич ног ју ро ди вог у са вре ме ној срп ској по е зи ји, пе
сник са свим уро њен у сво ју уну тра шњост из ко је, мо жда, ни је ни же лео 
да иза ђе у ову и ова кву ствар ност. У Ба би ће вој по е зи ји, с дру ге стра не, 
ја опа жам сво је вр стан ди ја лог из ме ђу уну тра шњег и спо ља шњег чо ве ка, 
те шко по стиг ну ту и на пе ту рав но те жу у ко јој се го то во ни јед ног тре нут
ка крај но сти ма не до зво ља ва да са свим пре вла да ју. Ба бић је бу дан, па жљив 
по сма трач и са мо га се бе и оно га око се бе. У том по до ста не ла год ном 
од но су из ме ђу уну тра шњег и спо ља шњег чо ве ка, ко ји су у не пре ста ном 
ди ја ло гу, пре го ва ра њу, скла па њу ком про ми са и ме ђу соб ном ком про ми
то ва њу, па и отво ре ном су ко бу, ја ви дим сре ди шњу нит Ба би ће ве по е
зи је. Као да се из ду бо ке по за ди не ја вља Се не ка, ко га је кроз жи вот 
коп ка ло и оп те ре ћи ва ло упра во пи та ње тог од но са: ка ко са чу ва ти ду шу 
у „те сна цу ле де них ли ца”, на тој „фар ми гу ја”, у „вој сци по га ној”? Ка ко 
са чу ва ти ду шу и не не ста ти са мо ме се би, а ипак оста ти ак ти ван у све ту, 
не по ву ћи се у от шел нич ку оса му ка кву пре по ру чу је Се ра фим Са ров ски, 
а пе сник га ци ти ра? И да ли је то уоп ште мо гу ће?
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Ве ру јем да се и у да на шње вре ме сме ре ћи да ау тен тич на по е зи ја 
не на ста је из гла ве, па не чак увек ни из ср ца, већ по нај ви ше из сто ма ка, 
из оног при мор ди јал ног и го то во си ро вог до жи вља ја све та ко ји пе сник 
из ли ва из се бе уз што ма ње ра ци о нал не ин тер вен ци је. Још од Хо ме ра и 
Хе си о да, ста ри Гр ци су ве ро ва ли да пе сни ци, на осно ву оног не чег не
из ре ци вог што но се у се би, сто је бли же дру гој стра ни, гра ни ци иза 
ко је пре би ва ју бо го ви и де мо ни. Код Ри мља на је по сто ја ла јед на реч, 
va tes, ко ја је ујед но озна ча ва ла и пе сни ка и про ро ка. Пи шу ћи из ср ца и 
сто ма ка, пе сник мо жда не про ро ку је у би блиј ском сми слу те ре чи, али 
ипак за хва та ду бо ко, слу ти, све до чи оним нај бо љим, нај чи сти јим де лом 
сво га би ћа. Мно ге пе сме у збир ци Ду шка Ба би ћа но се ту сна гу, а о про
роч кој ди мен зи ји по е зи је он и отво ре но го во ри: „Све што се у те бе сли ло 
/ и у ду ши, но ћу, го ри – / у јед ној се Ри ми зби ло”, ка же он. Или, још не по
сред ни је: „И че каш на лет пли ме / Да се отво ри сле пи вид, / да ду ша 
око ве ски не / и прх ну кри ла те ри ме.” Нај зад, по себ но бих у том сми слу 
ука зао на пе сму „Лу да на тр гу, 1988”, ко ја се мо же чи та ти као про роч ка 
у нај до слов ни јем сми слу те ре чи (те је мо жда упра во за то, прет по ста
вљам на кнад но, као вид по твр де, пе сник умет нуо и го ди ну у на слов): 
на пи са на 1988. го ди не, у сам освит пан де мо ни ју ма ко ји се сру чио на ове 
про сто ре по чет ком де ве де се тих, она с не ве ро ват ном ја сно ћом и пла
стич но шћу на ја вљу је на до ла зе ћу по шаст ду ха и ду ше. И ето нам га, бар 
у тој пе сми, va tes, пе сникпро рок.

И на кра ју: ово је јед на хра бра књи га. Искре на, ау то ре флек сив на 
по е зи ја увек је хра бра јер под ра зу ме ва ого ља ва ње, из ла га ње оног уну
тра шњег чо ве ка су ро вом, сум њи ча вом, че сто ци нич ном оку спо ља шњег 
све та. У слу ча ју Ду шка Ба би ћа, тре ба ре ћи, то из ла га ње још је из ра же
ни је јер он, осим што је пе сник, оба вља и јав ну ду жност ди рек то ра 
Фи ло ло шке гим на зи је у Бе о гра ду, ра сад ни ка мно гих срп ских пи са ца и 
пе сни ка. Тим се ње го ве ре чи ме ре с ви ше па жње и кри тич ке оштри не. 
Ти ме су и ње го ва хра брост, али и ње гов за лог у овој збир ци ве ћи јер, 
осим што пред све том ого ља ва свог уну тра шњег чо ве ка, он се би ја сно 
по ста вља нај ви ши мо гу ћи циљ ко ме се мо же те жи ти: ме та ни ју, пре у мље
ње, ко је се, као што зна мо од апо сто ла Па вла, мо же по сти ћи са мо ако 
но ви чо век за ме ни ста рог. А те жи за да так од то га не по сто ји под ка пом 
не бе ском.
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