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ДНЕВ НИК „УКЛЕ ТОГ БЕД НИ КА” БЕЗ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ

 Ми ћа По по вић, Све ти Ан тун: Рат ни днев ник из за тво ра, Ге о по е ти ка, 
Бе о град 2016

Се дам де сет го ди на на кон пи са ња, у окви ру еди ци је „Ре тро пре ми
је ре” Ге по е ти ки ног из да ва штва, об ја вље но је де ло Ми о дра га Ми ће По
по ви ћа Све ти Ан тун: Рат ни днев ник из за тво ра. То ни је пр во књи жев но 
де ло чу ве ног по сле рат ног сли ка ра, и по ред књи га есе ја под на зи ви ма 
Су да ри и хар мо ни је (1954), У ате љеу пред ноћ (1962) и Ис хо ди ште сли ке 
(1983) Ми ћа По по вић об ја ви ће 1957. го ди не и ро ман Из лет. Док је ње
го во сли кар ско ства ра ла штво де це ни ја ма би ло и афир ми са но и оспо ра
ва но, ка ко у бал кан ским та ко и у свет ским окви ри ма, ње гов књи жев ни 
рад остао је мар ги на ли зо ван. Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, По по ви ћев 
бли зак при ја тељ, са се би свој стве ном иро ни јом још 1957. го ди не об ја шња
ва то мањ ком пр о фе си о нал но сти на ших кри ти ча ра: „Та, за бо га, то је 
пи сао сли кар, а не про фе си о нал ни пи сац.” Де це ни ја ма ка сни је, си ту а
ци ја оста је не про ме ње на. Ка ко у увод ној ре чи за пр во из да ње Рат ног 
днев ни ка из за тво ра ис ти че Јо ван По по вић, син Ми ће По по ви ћа, овај 
текст мо же се сма тра ти ње го вим пр вим спи са тељ ским по ку ша јем и ра
ђа њем јед ног ли те рар ног та лен та. 

Као по ли тич ки оп ту же ник Ми ћа По по вић до спе ва у за твор 1. де цем
бра 1945. го ди не, а сво је за пи се по чи ње дан ра ни је, са све шћу о не ја сној 
кри ви ци и не из ве сној бу дућ но сти. Раз лог ње го ве кри ви це чи та о ци ма 
оста је не ја сан до кра ја днев ни ка, те та ко ни за пис од 9. фе бру а ра 1946. 
го ди не не от кри ва због че га је По по вић ка жњен из ба ци ва њем из Пар ти је, 
а за тим и за тво рен. Днев ник та ко до би ја не што од каф ки јан ске ат мос фе
ре, ко ја се у то ку де ла ме ња и на раз ли чи те на чи не тран спо ну је у ствар
ност два де сет дво го ди шњег мла ди ћа. Дра ма тич ност од ли ку је тон ко јим 
По по вић за по чи ње днев ник, оча јан због за твор ских усло ва на ко је мо ра 
да се на вик не и ка зне ко ју ни је спо со бан да пред ви ди. Ипак, па те тич не 
ис ка зе ни је мо гу ће про на ћи чак ни на пр вим стра ни ца ма ње го вих днев
нич ких бе ле жа ка. На ме сто са мо са жа ље ња, Ми ћа По по вић у ве што об ли
ко ва ним ре че ни ца ма да је пор трет мла дог чо ве ка ко ји пре зи ре се бе ко ли
ко и окол но сти у ко ји ма се не срећ ном игром слу ча ја на шао: „До кле ћу 
мо ра ти да за ва ра вам сво је нај бли же, и да од њих кри јем бол но са зна ње: 
Ми о драг По по вић, то је је дан не срећ ник, укле ти бед ник, стал на и бљу
та ва тра ге ди ја.” По ста вља ње из ве сне дис тан це из ме ђу оно га ко ји па ти 
у хлад ној за твор ској со би и оно га ко ји о то ме пи ше при сут но је то ком 
це лог Рат ног днев ни ка. На тај на чин из бег ну та је па те ти ка, али и ство
ре на на пе тост у из ла га њу, где глас до би ја и Ми ћа По по вић ко ји, ре зиг ни
ран оним што ви ди, оча ја ва, али и онај ко ји је у истим усло ви ма чвр сто 
ре шен да оп ста не. „Одо ле ти но стал ги ји! Одо ле ти бо ло ви ма! Оздра ви ти 
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по сва ку це ну!”, за пи су је ау тор ре чи ко је зву че као ман тре, а ко је у кон
тек сту за твор ског ис ку ства от кри ва ју истин ску уну тра шњу дра му би ћа 
ко ме је од у зе та сло бо да. Да По по вић за др жа ва сло бо ду у ми шље њу 
по ка зу ју де ло ви днев ни ка у ко ји ма оно што му се до га ђа про ми шља са 
лу цид но шћу зре лог чо ве ка, али и спо соб но шћу да ро ви тог пи сца да сво је 
ми сли об ли ку је у књи жев но ус пе ле сли ке. Јед на од њих је сли ка не ви
дљи ве са бе сед ни це ко ја се по ја вљу је као ви зи ја у но ћи, очи ју хлад них, 
си вих и уко че них, без тре па ви ца и оч них ка па ка. Ми ћа По по вић раз го
ва ра са не са ни цом, се стром смр ти, о све му оно ме што ви ди и ту ма чи као 
не прав ду. То ни је ту жба ли ца уса мље ног мла ди ћа већ ди ја лог, не у си љен 
и не на ру шен не ве штим стил ским ин тер вен ци ја ма. Ње гов ток је при ро
дан, те сме на су штин ских пи та ња и иза зов них од го во ра де лу је ефект но на 
чи та о ца. Књи жев ни дар нај сна жни је је ипак ис по љен у бе ле шци ко ја 
„јед но став ној при ро ди мо же да ли чи на при по вет ку”, а ко ја но си на зив 
„Све ти Ан тун”. Ми ћа По по вић је по све ћу је Жи во ра ду Жи ки Стој ко ви ћу.

Жи во рад Стој ко вић био је бли зак По по ви ћев при ја тељ, а ујед но и 
онај ко ји га уво ди у чу ве ну Си ми ну 9а, где се ра ђа и По по ви ће во при ја
тељ ство са Ми хи зом, као и са До бри цом Ћо си ћем. И је дан и дру ги бе ле
же у сво јим се ћа њи ма оду ше вље ње књи жев ним да ром Ми ће По по ви ћа. 
Ње го ву при по вет ку „Све ти Ан тун” Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз на зи ва 
„нај бо љим рат ним шти вом”, а Ћо сић по твр ђу је, на во де ћи при том ка ко 
се са та квим су дом сло жи ла и Иси до ра Се ку лић. Оста је не по зна то за што 
до да нас при по вет ка „Све ти Ан тун”, ко ја по свом ква ли те ту за и ста спа
да у ред нај бо љих рат них при по ве да ка, ни је до би ла за слу же ну па жњу 
кри ти ке. Пи са на јед но став но, она за др жа ва ин ти ми стич ки тон днев ни
ка, успе ва ју ћи да на мет не и низ озбиљ них фи ло зоф ских пи та ња ко ја По
по вић не из ри че пре тен ци о зно, али ни мла да лач ки по вр шно. Опис вој
нич ког жи во та, раз го во ри са дру го ви ма и љу бав ноерот ске сце не уо би
ча је ни су еле мен ти рат не про зе, али пи сац успе ва да учи ни фа бу лу 
ин те ре сант ни јом уно се ћи у њу сво је ко мен та ре, ка ко оне ко ји до би ја ју 
об лик сен тен це, та ко и ау то по е тич ке. Из не на ђу је при по ве дач ка са мо свест 
мла дог ау то ра. Он за пи су је сво је ре флек си је: „Али љу ди мо гу да се умо ре 
и друк чи је. Не ма ње... не, већ друк чи је. Јед но став но да се умо ре, па да 
се од мо ре, и за тим да се по но во за ле те у до жи вља ва ња и до га ђа је. Ја сам се 
це лог свог ве ка та ко ума рао.” По том, он оста вља ви дљи вом по тен ци јал
ну ин тер вен ци ју на тек сту, чи не ћи је та ко са став ним де лом при по вет ке 
ко ји је из дво јен са мо за гра да ма: „(Ов де би се за реч ’ума ра ти’ мо гли да 
на ђу од лич ни си но ни ми. Пре све га до бро би при ста јао гла гол ’до са ди
ти’ а он да и још бо ље ’би ти сит од жи во та’).” На овај, из ра зи то мо де ран 
на чин, Ми ћа По по вић ши ри се ман тич ко по ље свог тек ста. Он га ме ња 
у са мом ње го вом на ста ја њу, про ми шља пред чи та о ци ма (то јест, та да још 
увек, са мо чи та о цем), уно се ћи не са мо ко рек ци ју соп стве ног је зи ка и 
сти ла већ и сум њу у мо ћи из ра жај ног уоп ште. Псов ке, је ца ји и ти ши на 
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у на ра тив ној рав ни при по вет ке ни су до ми нант ни ји од ди ја ло га, али 
сва ка ко је су зна чај ни ји. Чак и ако По по вић не пре но си до слов но псов ке 
свог по зна ни ка и „гло ма зног сту ден та”, ка ко га на зи ва, те сит не упа ди
це по пу ња ва ју пра зни не оно га што је мно го су ро ви је од псов ки, а што 
је сву да око њих. Страх, хлад но ћа и глад му че бив ше сту ден те, и не 
по сто ји реч из њи хо вог не ка да шњег реч ни ка ко ја би мо гла ис ка за ти све 
оно што их у тим тре ну ци ма оп се да. Ти ши на се оту да пре тва ра у плач. 
Ми ћа По по вић пи ше: „А ви со ки, гло ма зни чо век до ме не је ца не у те шно. 
И ко ли ко он ви ше пла че, тим ви ше у ме ни ра сте не мир.” 

Не мир је, са свим ра зу мљи во, јед но од глав них обе леж ја ат мос фе ре 
у ко јој се По по вић и ње го ви рат ни дру го ви на ла зе. Ме ђу тим, па ра док сал
но, та кав осе ћај не пре ста је ни ка да је мла дић у спо кој ном окру же њу, уз 
ти хе же не ко је бри ну о ње му. Раз лог за то је што По по ви ћа ду бо ко по
га ђа бе да ко ја се на ла зи ис под по вр ши не тог скром ног и чи стог жи во та 
ко ји во де Хил да и ње на мај ка. Он осе ћа да је та ква бе да на лич је „сја ја” 
ко ји на до ла зи, а ко ји ни ка ко ни је до во љан да при кри је су штин ски тру ло 
дру штво: 

Шта ну де бор ци за „истин ске, пра ве сло бо де” Хил ди? Шта ну де ми
ли о ни ма Хил ди? Шта ће Хил ди сло бо да? Хил ди је по треб на но ва ха љи на. 
Она би хте ла да до би је бар то ли ко хра не, ко ли ко и онај ја за ви чар. Да 
ле чи сво је ра хи тич не но ге. Да има кла вир на ко ме би сви ра ла Шу бер та. 

Пи шче во пи та ње је ди рект но, а ње го во ре зо но ва ње на ме ће но ва 
пи та ња. Као та кво, сто ји при кра ју при по вет ке да осве тли при чу о Хил ди, 
али и да под стак не при чу о „ми ли о ни ма Хил ди” ко је у сво јој при по ве
ци не по ми ње. Оне су и та кве, не ви дљи ве, при сут не у тек сту, па ка да на 
ра стан ку са Хил дом мла дић по ми шља: „Све је из гле да ло глу по, без раз
ло жно, не спрет но, ру жно”, он ти ме об у хва та мно го ви ше од не ла год ног 
по здра ва са јед ном ра хи тич ном и си ро ма шном де вој ком. Иа ко без ве
ли ких ам би ци ја у пи са њу сво је пр ве при по вет ке, Ми ћа По по вић ипак 
успе ва да за хва ти ду бље у по сле рат ну ствар ност, и на слу ти оно што ће 
се де ша ва ти, а о че му ће ка сни је и пи са ти у свом за твор ском днев ни ку. 
При по вет ка „Све ти Ан тун” по ка зу је и пи шчев дар за опи се, као и осе ћај 
за успе шно ком би но ва ње за бав них епи зо да и су мор них сце на ра та. Ау тор 
укљу чу је у сво ју при по вет ку о ра ту и мла да лач ку пу те ност, му шку по
тре бу за над ме та њем, али и умет нич ку осе ћај ност. Он је ра њи ви мла дић 
ко ји же ли же ну, али и не у стра ши ви вој ник ко ји се не за у ста вља пред 
смр ћу. Сво је љу бав не не у спе хе до жи вља ва исто вре ме но са рат ним ра
на ма, при ма ју ћи и јед но и дру го са до сто јан стве но шћу зре лог чо ве ка. 
Ико на Све тог Ан ту на про вла чи се кроз при по вет ку као сим бол све га 
оно га што у до ди ру са стра хо та ма ра та не успе ва да са чу ва сво ју све тост. 
Оно не успе ва да из др жи при ти сак и сла ма се, по пут ка пе ле на ико ни. 



519

Ипак, као што се и за бо ра вље ни Све ти Ан тун вра ћа у се ћа ње мла дом 
По по ви ћу он да ка да му је нај по треб ни ји, та ко се и из гу бље на све тост 
по ку ша ва по но во об но ви ти. Ми ћа По по вић не ис ка зу је на ив ност, па се 
та ко ни не за ва ра ва да ће об но ва би ти бр за и ла ка, али у сво јој при по ве
ци, као и у днев ни ку, из ра жа ва чвр сту ве ру у ње ну мо гућ ност. 

У ана ли зи ра но из да ње днев ни ка су, сем при по вет ке, ин кор по ри
ра ни и цр те жи ко ји су на ста ли у истом пе ри о ду ка да је на стао и текст. 
Ка ко у увод ној ре чи пи ше, „та квих ра до ва ни је пре о ста ло мно го, па се 
под ра зу ме ва да цр те жи у књи зи слу же нај ви ше као илу стра ци ја вре ме на 
и сли кар ских по че та ка Ми ће По по ви ћа”. Ови ли ков ни при ло зи упра во 
су ски це јед ног вре мен ског раз до бља у ко ме је По по вић по ку ша вао да 
про на ђе се бе као умет ни ка и као чо ве ка, тра же ћи на чин да од ре ди сво
је гра ни це он да ка да су све око ње га по ме ре не и не ја сне. Оту да се и у 
ње го вим цр те жи ма, као и у ње го вом днев ни ку, огле да уз не ми ре ност не 
са мо јед ног чо ве ка већ и це лог јед ног до ба. По след њи цр теж, на са мом 
кра ју збир ке – же на ко ја, гри зу ћи нок те, чи та све ску или књи гу – нај ве
ро ват ни је је сли ка мај ке ко ја чи та По по ви ћев днев ник. Али исто вре ме но, 
то је сли ка сва ке за бри ну те мај ке или же не ко ја чи ни исто, чи та ју ћи ре чи 
сво јих вој ни ка, за тво ре ни ка, осу ђе ни ка. Ми ћа По по вић од оп ту же ног 
не по ста је осу ђе ник. Ипак, у сво јој про зи и цр те жи ма по ка зу је ду бо ко 
са о се ћа ње са они ма ко ји ни су има ли сре ће по пут ње га. Иа ко је По по ви
ћев ре ли гиј ски по глед дат у днев ни ку тек у на зна ка ма, хри шћан ско осе
ћа ње све та је до ми нант но. Он осе ћа са ми лост пре ма за тво ре ни ци ма ко је 
и не по зна је, пре ма дру го ви ма и пре ма чу ва ри ма. Ка ко у ње му не мо гу да 
оп ста ну освет нич ки по ри ви ни мр жња, Ми ћа По по вић са деч јом искре
но шћу по ку ша ва да раз у ме свог не при ја те ља и да му опро сти. Иа ко су 
не ки од нај леп ших за пи са у днев ни ку они у ко ји ма су при ка за ни раз о
ча ра ње и ре зиг на ци ја, сна жна ве ра Ми ће По по ви ћа до би ја ли те рар но 
ус пе ли об лик и чу ва на тај на чин сво ју моћ да де лу је на чи та о це. 

Чи ње ни ца да за пи си Ми ће По по ви ћа не оста ју на ни воу ту жба ли це 
и јед но лич ног ла мен ти ра ња над вла сти том суд би ном, већ да се По по вић, 
ско ро све вре ме то ком пи са ња, ак тив но од лу чу је на оп ти ми зам и ду хов
ни ви та ли зам, чи ни ње го во де ло ди на мич ни јим и ква ли тет ни јим. Пи сац 
успе ва да пре ва зи ђе сво ју ин ди ви ду ал ну му ку и ство ри де ло уни вер зал
не вред но сти. Оно је ак ту ел но и да нас, иа ко не до вољ но при зна то и го
то во не по зна то ши рој чи та лач кој пу бли ци. Та ква је, уо ста лом, суд би на 
и дру гих По по ви ће вих књи жев них де ла. Ми ћа По по вић у ин тер вју и ма 
про гла ша ва се бе за пи сцаама те ра, за не ко га ко не уме да „од мак не од 
ау то би о граф ског ста ва”. Он то у свом днев ни ку, под ра зу ме ва се, и не 
чи ни, али ни у сво јој при по ве ци „Све ти Ан тун”. То не зна чи да По по вић 
ни је до вољ но вешт да сво је ис ку ство про пу сти кроз фи ло зоф ске и књи
жев не фил те ре, а за тим га и уоп шти, та ко да оно има вред ност и за дру ге. 
Чак и ка да је пот пу но у „ау то би о граф ском ста ву”, он про ми шља се бе и 
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свет око се бе са за вид ном лу цид но шћу и по све ће но шћу, успе ва ју ћи да 
бу де и го рак, и озби љан, и ду хо вит. Уз на ду да ће у на ред ном пе ри о ду 
књи жев ни рад Ми ће По по ви ћа до би ти за слу же ну па жњу, Све ти Ан тун: 
Рат ни днев ник из за тво ра оста је до бар под сти цај за ре ак ту а ли за ци ју и 
ре ви та ли за ци ју ње го вог де ла. 

Са ња ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ

ДРАМ СКИ ГО ВОР О ВРЕ МЕ НУ И СВЕ ТУ

Гор да на То до рић, Алек сан дар По по вић – драм ски го вор о вре ме ну и све ту 
(по е ти ка пост мо дер ни зма у дра ма ма Алек сан дра По по ви ћа), Сте ри ји но по зор је, 
Но ви Сад 2017

На уч на сту ди ја Гор да не То до рић Алек сан дар По по вић – драм ски 
го вор о вре ме ну и све ту (по е ти ка пост мо дер ни зма у дра ма ма Алек сан
дра По по ви ћа) пред ста вља све о бу хват ну ана ли зу и на уч ну оце ну јед ног 
од нај зна чај ни јих драм ских пи са ца у срп ској књи жев но сти. Драм ски 
опус Алек сан дра По по ви ћа има ве ли ки зна чај за срп ску књи жев ну али 
и кул тур ну тра ди ци ју, и у овој књи зи пред ста вљен је де таљ но и пре глед
но, на ар гу мен то ван и си сте ма ти чан на чин, што сва ка ко је сте зна ча јан 
до при нос срп ској на у ци о књи жев но сти. Ства ра лач ки по сту пак Алек сан
дра По по ви ћа из у ча ван је оцр та ва њем при мар них про блем ских рав ни 
ко ји ма се ау тор ка ба ви, у те жњи да ис так не и де фи ни ше пост мо дер ни
стич ке тен ден ци је уну тар пи шче вог драм ског опу са. Та ква вр ста усло
вље но сти на гла ше на је већ у пр вом по гла вљу, „При ступ или за што по
ве зи ва ти Алек сан дра По по ви ћа са пост мо дер ни змом?”, где се ова кав 
те мат ски оквир по ка зу је као по е тич ка ну жност. Ау тор ки на те мељ на 
ин тер пре та ци ја ни је усло вље на ис кљу чи во дра ма тур шком при ро дом 
већ пр вен стве но струк ту ром драм ског тки ва, ка рак те ри ма, основ ним 
мо ти ви ма и пост мо дер ни стич ким на ра ти ви ма. Овај ис тра жи вач ки по ду
хват Гор да не То до рић по чи ва на ана ли зи драм ских де ла на ста лих у пе
ри о ду од 1964. го ди не (ка да је пр ви пут игра на фар са Љу бин ко и Де сан ка) 
до 1996. го ди не (ка да је пре ми јер но од и гра на По по ви ће ва по след ња дра
ма БашБу нар). По пут сту ди је Лу дус и ло го те зис Алек сан дра По по ви ћа, 
ко ја пред ста вља прет ход ну фа зу ис тра жи ва ња драм ског тки ва овог пи
сца, у но вој сту ди ји Гор да не То до рић при ме тан је под сти цај ко ји до ла зи 
од дру гих ди сци пли на, као што су по зо ри шна умет ност, фи ло зо фи ја, 
је зик и тра ди ци о нал на кул ту ра. 

На слу ћу ју ћи да су у овим драм ским тек сто ви ма Алек сан дра По по
ви ћа са др жа не ни ти јед ног ви шег сте пе на пост мо дер ни стич ке ства ра лач ке 




