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К РИ Т И К А

НО ГО ВЕ НЕО ТУ ЂИ ВЕ ДРУ ГО СТИ

Рај ко Пе тров Но го, Со нет и смрт, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2017

„Смрт. Ве чи та ми сао. При ја тељ из де тињ ства.
На су шна хра на мо јих да на и мо јих но ћи.

При та је на кли ца све сти у на шим за бо ра ви ма.
Је ди но стал но и ве чи то при су ство у на ма.”

Вла дан Де сни ца

Нај но ви ја књи га по е зи је Рај ка Пе тро ва Но га по све ће на је естет ском 
осми шља ва њу фе но ме на ту ђе и вла сти те смр ти. Ис трај но по ет ско про
ми шља ње усло вље но је гор ким и бол ним на но си ма ис ку ства, па у те мат
скомо тив ском асор ти ма ну Но го ве по е ти ке та ве ли ка умет нич ка те ма 
има по вла шће но ме сто. Кроз оп ти ку стал но при сут не или на до ла зе ће 
смр ти би ва ју са гле да ни и пре ло мље ни раз ли чи ти аспек ти жи во та, ка ко 
по је ди нач ног, та ко и ко лек тив ног, пе снич ки већ по при лич но по сво је ног 
и по у ну тра шње ног. Ме ђу тим, у збир ци пе са ма Со нет и смрт свест о 
смр ти по ста је стал но ти ња ју ћа уну тра шња те ско ба ко јој је ну жно по да
ри ти сми сао, не би ли се са гле дао, чак оправ дао и жи вот ни пут ко јем је 
смрт не ми нов но ис хо ди ште, прем да не и ко нач ни за вр ше так.

Но гов су бјект, ла ни пре по знат као про бле ма тич ни или па ра док сал
ни по бу ње ник, у нај но ви јим со не ти ма ис по ве да јед но дру га чи је ста ње, 
уне ко ли ко ути ша ни јим то ном, са бла гом скру ше но шћу, али не и све де
ни јим стил ским сред стви ма. На сту пио је пре о крет на кон по чет ног оча
ја ња и бе са („Сад смо ту где смо У ре ци че ка ју ћи / Ср ди ти стар ци без
на де жни у зло сти”). Оту да, у Но го вим нај но ви јим лир ским об ја ва ма 
ре зиг на ци ја по ста је пре о вла ђу ју ће рас по ло же ње, чи ме би ва про ши рен 
ра спон ау то ру има нент не по ет ске осе ћај но сти. По сту ли ра ње но вог ду
шев ноду хов ног ста ња су бјек та, су о че ног са не ми нов но шћу окон ча ња 
би о ло шке ег зи стен ци је, из и ску је ве шти ну у ода би ру пе снич ког по ступ ка, 
упо шља ва ње раз ли чи тих стил скоје зич ких об ли ка и њи хо во па жљи во 
до зи ра ње уну тар тек сту ал них и се ман тич ких це ли на. Реч је о стро го 
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ор га ни зо ва ној књи зи од три де сет и три си ме трич но рас по ре ђе не пе сме 
у три не и ме но ва на ци клу са. Пр ви и тре ћи ци клус чи ни два на ест пе са ма, 
а сре ди шњи се дам. Збир ку чи не и се ман тич ки пре на прег ну те про ло шка 
и епи ло шка пе сма: „Мо је је” и „За тво ри кап ке спу сти ре зе”. Оне има ју 
ис ту ре ну ме та по ет ску функ ци ју.

Но во сте че ни или из бо ре ни сто ич ки став, скру ше ност и по ми ре ње 
са спо зна тим, по сле ди ца је ду хов не са бра но сти и ду бљег кон тем пла тив
ног уви да у устрој ство све та. Као та кав, има ис це љу ју ће деј ство: „Је ли 
уте ха оном ко ји па ти / Да је све по клон што нас жи ве сна ђе // Да је нај бо ље 
она ко ка ко је / Мо гло је би ти и да нас не бу де (...) Ни си ти пр ви што ро
ђе њем па тиш / Ни ти си зад њи ко ји се про ву че / Су зном до ли ном до на 
вра та та ме” („Без сен ке”).

Смрт је за Но га из ве сност, пра ти лац жи во та и услов пре и спи ти ва
ња те ле о ло шке сна ге пи са ња. У то ме до ме ну ње го ве ау тор ске по е ти ке 
по сто ји ана ло ги ја са Хај де ге ро вим уви дом да се смрт раз от кри ва као 
нај вла сти ти ја нео д но шај на не над ма ши ва мо гућ ност, за хва љу ју ћи че му 
мо дер ни су бјект спо зна је и це ло куп но сво је по сто ја ње. Без те он тич ке 
мо гућ но сти, као веч не не до ку чи ве дру го сти, не ма ни Но го вог лир ског 
соп ства. Услед тог са зна ња до ла зи до уда ва ја ња пе снич ког гла са и соп
ства. Ње го во бив ство, естет ска ег зи стен ци ја ко ја ства ра и умет нич ки се 
ис по ља ва, раз го вет ни ја је тек у спо знај ном кон тек сту вла сти те смрт но
сти. По сре ди је спон та но на ста ла дру гост, ко ре спон дент на иза зо ву смр ти. 
Слут ња смр ти и осе ћај смрт но сти от кри ва вред ност жи вље ња, сми сао 
по сто ја ња са мог, па и у „за ле ђе ном шу пљем све ту” („За тво ри кап ке спу
сти ре зе”). Смрт је „тач на” и не по гре ши ва: њој тре ба отво ри ти вра та: 
„Не ће мо се ни по ма ћи на сто па ла где смо ста ли / До ов де смо кри ву да
ли одав де се иде пра во” („Ту жба ли ца успа ван ка”). Са тим по ра жа ва ју ћим 
спо зна њем мо ра да се но си крх ко лир ско соп ство. Ме ђу тим, у он тич ком 
оси па њу и гу бит ку рас по зна је се до би так ви шег са зна ња да смо при сут
ни, да нас је не гда, јед ном би ло. 

Да би илу стро вао при сност са фе но ме ном смр ти, це ло жи вот ну 
прет њу гу бит ка или не ста ја ња, Но го (ре)ак ти ви ра ме та фо ру ко шу љи ца 
сне га. Она је – као што је то ела бо ри рао и Јо ван Де лић у по го во ру збир ке 
„Со нет као о смр ти по ја ње” – по ве за на са ис ку ством смр за ва ња, осе ћа
њем пер ма нент не ег зи стен ци јал не зи мо мо ре: „От ко знам за се бе ти си 
по ред ме не”. Ме ђу тим, ње го во са зна ње је по ве за но са про ти ца њем вре
ме на, ста ре њем и те ле сним пре о бра же њи ма: „Ка ко ста рим вред но ра диш 
у три сме не / Ко га год по зо веш на ше име сри чеш”. Бли зи на смр ти на во ди 
на бол но пре и спи ти ва ње ми ну лог и тре нут ног ег зи стен ци јал ног ста ту
са („До пе ва ва ње епа”). Ме ђу тим, у смр ти сви су јед на ки. Смр за ва ње, 
као пре те ћи прин цип, у по е зи ји не ги ра за кон ли не ар ног вре ме на, упр кос 
на ред но сти „не у мит ном сле ду”, чи ја је фи ло соф ска кон се квен ца – веч но 
по на вља ње истог, стал но уми ра ње. Сто га, ако је смрт нај вла сти ти ја 
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мо гућ ност лир ског соп ства као ту бит ка, за хва љу ју ћи че му се од и гра ва 
са мо ра зу ме ва ње, он да и Но го во соп ство мо ра да ар ти ку ли ше то уми ру
ће Дру го ко је се ме та по е тич ки пи та о соп стве ном по сто ја њу у пе сми и 
о со не ту као мо гућ но сти естет ског ова пло ће ња не пре ста но при сут не 
смр ти. Но го во соп ство је пе снич ки са мо све сно јер је кон сти ту и са но као 
би ће-за -смрт и би ћепр и-смр ти. Та ко ау то по е тич ка ми сао ис хо ди из 
дра ма тич ног уви да да је смрт фе но мен жи во та и фе но мен пе сме о уми
ру ћем су бјек ту. 

Су о ча ва ње са смр ћу и осми шља ва ње смр ти по ет ски је на мет ко ји 
из и ску је ду хов ну по кре тљи вост, је зич ку ино ва тив ност, по себ не лир ске 
об ли ке и раз ви је ну пе снич ку са мо свест. Да би од го во рио на тај иза зов 
– под јед на ко ини ци ран спо ља шњим окол но сти ма (по ги би јом кућ ног 
љу бим ца, шар пе ја Љу би це) и кон тем пла ци јом – Но го гра ди по се бан 
пе снич ки ка луп са пре ци зним ме та по е тич ким упут ством. По том из ли
ва со не те у ко ји ма ће сми сло твор но об у хва ти ти оп се сив ни пе снич ки до
жи вљај. Ме ђу тим, пе сник ак це нат у по след њој књи зи же ли да ста ви на 
ме та по е тич ко обра зло же ње, те ма ти за ци јом и есте ти за ци јом са мог од
но са из ме ђу со не та и смр ти. 

Со нет је, као што је су ге ри са но у прет ход ним књи га ма, иден ти тет
ска пе сни ко ва озна ка. У мор фо ло шком до ме ну, реч је о пе сни ко вом ал тер 
егу, ујед но и стам бе ној је ди ни ци у све ту где, као чо век, по Хел дер ли ну, 
мо же ис кљу чи во пе снич ки ста но ва ти. У тој „ап са ни” (ср жној ме та фо ри 
на зна че ној у јед ној ра ни јој пе сми „Ње гош у Ве не ци ји”), ће ли ји ре зер
ви са ној за пре да но пе снич ко ти хо ва ње, до бро вољ ном или са мо и зну ђе ном 
бо ра ви шту, мо жда и ег зи стен ци јал ној сте шње но сти, нај лак ше је про ми
шља ти смрт, ту ђу и сво ју. Је дин стве ни рас кло пље ни со нет (у си ме трич
ном че тр на е стер цу, си ме трич ном тро хеј ском и аси ме трич ном два на е
стер цу, ше сна е стер цу, де се тер цу, осмер цу, сло бод ном сти ху итд.), од раз 
по себ ног је зич ког осе ћа ја – екви ва лент ног де ли кат ном осе ћа ју све та – 
мо же под не ти бре ме ве ли ких при ча, бол них те ма, па чак и те ме смр ти. 
Со нет по ста је ме ра опи са јед ног људ ског жи во та – „Два ка тре на два тер
це та Чи тав ро ман” – ње гов естет ски ре зи ме. Та ко је и смрт у не рас ки ди
вој спре зи са со не том. Со нет је фи зич ка про ја ва смр ти, ње но оте ло вље
ње у окви ри ма пе снич ке, као естет ске ег зи стен ци је: „Смрт је код ку ће 
у со не ту” и „крот ко пе ва из со не та” („Со нет и смрт”). Ипак, у Но го вом 
пе снич ком вр ту од нос из ме ђу смр ти и со не та ду бо ко је ди ја лек ти чан 
(„Ни пр ти не не ма ви ше док за ве јан луд уз ни че / Тај ним пи смом уре зу јеш 
у снег и лед крај од при че / А ме ћа ва бла го род на већ ри му је смрт и со нет”) 
за то што ње гов бри жни ба што ван бо лу је од он то ло шке не си гур но сти, 
ко ју про јек ту је ка ко на жи вот, та ко и на пе сму. 

Због то га мо ра би ти ре ви ди ра на из ја ва у пе сми „По ђи мо ку ћи” из 
лир ског спе ва Пре ко пе пе ла: „По ђи мо нај зад ку ћи / Вре ме је мре ти”. Кад 
се соп стве на смрт уи сти ну при бли жи ла, са мим тим и су о че ње са са мим 
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со бом, као ве чи то не до ку чи вом дру го шћу, тај људ ски по зив је мно го те же 
под не ти, па и ар ти ку ли са ти, ма кар у со не ту: „Ла ко је би ло ре ћи по ђи мо 
ку ћи”. Са гла сно при та је ном ан тро по ло шком пе си ми зму, на лик Про по вед
ни ко вом, Но го људ ску ег зи стен ци ју до жи вља ва као не пре ста но му че ње 
и пат њу, а по след ње ко ра ке као те шко ис ку ше ње: „Али док до ђеш ку ћи 
/ По му чи ћеш се бра тац И ти си чо век”. Пре ми шља ње због из ре че не за
по ве сти би ло је не ми нов но, јер ни је бре ме ни то не ста ја ње не го уми ра ње, 
као што ни је про блем при ми ти по слу ша ње, већ оја ча ти ве ру. Ду бо ко је 
скри вен пе сни ков страх да нас смрт не ће из ве сти из ап са не со не та на 
све тлост спо зна ња и сло бо де, а да со нет, с дру ге стра не, не ће естет ски 
над вла да ти ег зи стен ци јал ну ко нач ност чо ве ка, без об зи ра на жуд њу за 
са вр шен ством и сав на пор да се она об ја ви. Јер, та жуд ња оста је у окви
ри ма естет ског и етич ког по сто ја ња соп ства, не га ран ту ју ћи он то ло шку 
без бри жност и бе за зле ну, а на су шну, „ра дост по сто ја ња”.

За те му смр ти и гро ба, као ко нач ног уто чи шта, Но го, по е тич ки па
те ћи од хро нич не зи мо мо ре, у овој збир ци пе са ма ве зу је ме та фо ре сне га, 
ле да, зи ме. Исто вре ме но, он при зи ва и со лар ну сим бо ли ку и атри бу те 
све тло сти и то пло те. Они су, сход но тра ди ци о нал ним ана ло ги ја ма, ве
за ни за до сег ну ти сте пен (са мо)спо зна је, па има ју и ми стич ку ди мен зи
ју. А на со лар ни, као гно се о ло шки обе ћа ва ју ћи прин цип, на до ве зу је се 
иде ја пред веч не ти ши не. До не кле је при зив све тло сти у ве зи и са те ма
ти за ци јом од но са чо ве ка, се не и сен ке, па по ред од сли ка ва ња жуд ње за 
тран сцен дент ним, уче ству је и у тво ре њу етич ког по кри ћа или пре и спи
ти ва њу Но го вог осо бе ног пе снич ког ту бит ка. Ње га од ре ђу ју и уте ме љу ју 
ве зе са пре ци ма, са ми ну лим бли жњи ма – пре вас ход но оцем и мај ком – 
због чи јег од ла ска је соп ство смрт при сво ји ло као нео ту ђи во вла сни штво: 
„Мо је је све пре ме не”. Та ко је, услед на ра сле не из ве сно сти, ин тен зи ви
ран ди ја лог са оно стра ним („Ко ка же да су с не бом у пре ки ду све ве зе”), 
у ко јем, пре ма ин тим ној пе сни ко вој слут њи, пре би ва ју ње го ви нај ми ли ји. 
Оту да се у ве ли ке књи жев не те ме очин ства и мај чин ства, раз ра ђе не у 
пе сма ма „Све во де тво је и та ла си”, „На зад њој сто пи”, „Бла го ве сти”, „Не бо 
над злат ним бо ром”, „Су срет” или „Оче и Оче наш”, угра ђу је ме та фи зич
ки за нос, чи ме би мо гао би ти ле ги ти ми зо ван пе сни ков, бар при вид ни, 
сто и ци зам: „По ле те ће мо ла ки где нас че ка ју пре ци / Прем да ни ов де де ло 
ни је рђа во Ре ци”. Све ин тен зив ни је и емо тив но све на пе ти је иш че ки ва
ње по нов ног су сре та са њи ма, у ко јем „све раз ли ке ћу те”, по сре до ва ног 
хри шћан ским си же и ма, ме та фо ра ма и има ги на тив ним при зо ри ма („Ма ти 
је у пур пу ру не бе са има де вет // Над злат ним бо ром сјај ка”; „Ево сам го
ди ни цу ста ри ји и од те бе / Кад уско ро те срет нем из гле да ће мо бра ћа”), 
до не кле убла жа ва ег зи стен ци јал но дрх та ње уми ру ћег соп ства. Су срет са 
ми ну лим се ни ма ко је већ оби та ва ју у пе сни ко вом уму, и чи је при су ство 
не пре ста но осе ћа, од ви ја се у оно стра но сти, не би ли и соп ство лак ше под
не ло те жи ну свог он то ло шког ста ту са. За то је ин ди ка тив на ди стинк ци ја 



704

из ме ђу чо ве ка и сен ке, али и се ни и сен ке. Оне су пред ста вље не као ан ти
по ди. Се на има по зи тив ну (хри сти ја ни зо ва ну) ко но та ци ју, ра све тљу је 
за там ње ну се ман ти ку сен ке, ње ну ми стич ну стра ну, са не га тив ним етич
ким и он то ло шким пред зна ком. 

По глед у тран сцен ден ци ју, одр жа ва ње ве зе са не бом, у жи во ту лир
ског соп ства од ви јао се, ме ђу тим, у пи јан ству: „Ле по је с ону стра ну на
ги њао сам се че сто”. Пи јан ство је ста ње ка да соп ство иза ђе из се бе и на ђе 
се на пре ла зу све то ва: „Не знаш кад зе мљом хо диш а кад у не бо ле тиш”. 
Оту да је „че жња за ра ки јом”, су ге ри са на и у на сло ву пе сме с ко мич ним 
еле мен ти ма „Че жња за ра ки јом”, за пра во жуд ња за бо рав ком у оном про
сто ру, не до ступ ном тре зном, ра ци о нал ном чо ве ку. Исто вре ме но, ако се 
ра ки јом про чи шћу је ви дик, бо ље ра за за на ју обри си ег зи стен ци је и на
слу ћу је оно стра ност, он да је че жња за ње ним бла го твор ним свој стви ма 
и „ле стви ца на не бе си”, са мим тим и за бо рав на вла сти ту смрт ност.

Али свест о вла сти тој смрт но сти пот кре пљу је цен трал ни ци клус 
по све ћен уги ну лој ке ру ши Љу би ци. Ме та фо ра пса ја вља се нај пре у оквир
ним пе сма ма пр вог ци клу са „Ре ци” и „На ре ци”. У дру гом ци клу су 
од ви ја се раз ви ја ње ме та фо ре и по у ну тра шње ње пе снич ке сли ке пред
ста вље не са спо ља шње стра не, али са обр ну тим се ман тич ким ефек том. 
То је оно „псе то за љу ди ма што че зне”, „Си ро то док се шу ња у њи хо вој 
бли зи ни” („Ре ци”), од но сно, на кон пре ла ска, „Си ро то не шу ња се у њи
хо вој бли зи ни” („На ре ци”). Сли чан по сту пак сре ће мо, на при мер, у фил
му Је ле на Ан дре ја Звја гињ це ва, где се сим бо лич ке фи гу ре у про ло гу, 
ко је се по ступ но сме њу ју из о штра ва њем ка дро ва, тран спо ну ју у за плет 
и ре а ли зу ју у филм ској при чи.

Пе сник, без бо ја зни од евен ту ал ног па те тич ког ви шка, у лир ском 
си жеу на гла ша ва ме та фи зич ку ди мен зи ју смр ти свог кућ ног љу бим ца. 
Њен од ла зак, по ред то га што ге не ри ше не на да ни бол, исто вре ме но ини
ци ра осе ћај кри ви це и од го вор но сти због не на док на ди вог гу бит ка. Не
сна ђе но и не моћ но да пред у пре ди смрт дра гог би ћа, соп ство по сту ли ра 
фи ло соф ску пре ми су о не у мит но сти суд би не и еле мен та р ни аг но стич ки 
из го вор: „Ни сам те оста вио Не знам ко ми те оте”, јер не моћ но ство ре ње 
је оче ки ва ло људ ску ин тер вен ци ју, гест љу ба ви и по жр тво ва но сти. Он 
је, ме ђу тим, усле дио пост фе стум – со нет ном еле ги јом ко ја би естет ским 
до ме том на до ме сти ла из не ве ра ва ње по ве ре ња. За те че ном и оста вље ном 
пе сни ку пре о ста ла је ти ха по бу на: „Шта су сви људ ски гре си спрам Бож је 
гре о те”, ко ја је, као и сло бо да во ље, пред та квим фа ту мом не до стат на. 
Исто вре ме но, ова бли ска смрт по се ду је сим бо лич ки по тен ци јал. Од ла
ском ке ру ше соп ство ан ти ци пи ра вла сти ту ко нач ност као ту ђу, а нео ту
ђи ву дру гост: „С то ли ко јар ких се ни твој при сен са мном хо ди”. Ако је 
ке ру ша чу вар, мо жда и ар хе тип ски за штит ник од смр ти, ње ним не стан
ком, а на сту па ју ћим при сен ком, отва ра се бри са ни про стор у ко јем је 
соп ство не за шти ће но. То је са зна ње апо сте ри о ри: смрт ша р пе ја пред



705

ста вља ди рект ну ре а ли за ци ју ме та фо ре ко шу љи це смр ти. Но го оста вља 
отво рен про стор за раз ми шља ње да ли је бол због са зна ња о вла сти тој 
смрт но сти про јек то вао на бол због гу бит ка дра гог би ћа: „Глу ве сли ке 
мр тве књи ге Жив је са мо бол”. 

И по ред ис ку ства стра да ња, гу бит ка, оси па ња, ко је је из и ски ва ло 
упор ни, це ло жи вот ни по ку шај да је рас ту ма чи, смрт за Но го во лир ско 
соп ство оста је то не ра зу мљи во, ту ђе Дру го, ко је је ва зда осу ђен да пра ти 
из свог (пе снич ког) ис ку ства: „У ви си ни ле де но је У ду би ни сту де но је 
/ У да љи ни ни је мо је Из ту ђи не ту ђост по је” („Ту жба ли ца успа ван ка”). 
Оп сед ну тост Дру го шћу или страх од Дру го сти, без об зи ра на ње но по
ре кло (људ ско, де мон ско или бо жан ско) сво је фор мал но уто чи ште про
на ла зи у со не ту. За пе сни ка, па ра док сал но, ис по ста вља се да је упра во 
со нет нај при род ни ји пе снич ки об лик ти хе по ми ре но сти са узу си ма вре
ме на у пост со нет ном по е тич ком хо ри зон ту. Јер, то ни је тек пу ка фор ма, 
већ вред ност по се би, оте ло вље ње јед не уз ви ше не за ми сли естет ског 
пре и спи ти ва ња смрт но сти упра во он да ка да је па ку је или скла ди шти у 
скру пу ло зни пе снич ки рам ко ји, због бре ме ни то сти тра ди ци је, из и ску је 
тро стру ку од го вор ност – пре ма прет ход ни ци ма, са вре ме ни ци ма и соп
стве ном на дах ну ћу. Мах нит су бјект са мо кон тро лу ус по ста вља упра во 
у нај стро жем, нај све де ни јем, нај ри гид ни јем лир ском про сто ру, у ко јем 
очај, страх, огор че ње, по раз, гу би так снис хо ди или се пре о бра жа ва у 
ре зиг на ци ју као при мер но ста ње ве ру ју ћег по је дин ца ко јем се при род
ним сле дом – да кле, ста ро шћу, бли жи смрт. Та ти ха со нет но уо кви ре на 
ре зиг на ци ја упра во и ис хо ди естет ску вред ност це ло куп не збир ке. 
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оформ ље ног дип ти ха под на сло вом Пе снич ки ате ље. 2. И сти хо ви ма 
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но сти, до вр ху ње не опе смо тво ре ним гном ским бе ле зи ма, че сто у сфе ри 
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