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у ди рект ној ко му ни ка ци ји са сри је дом људ ско сти: „Та ко је пре кри ве на 
укуп ност те тра ди ци је у ко јој су сви ње ни ви дљи ви об ли ци упра во оно 
што у да ном на во ду ни су – цје ли на ко ја из ви ре из нај ду бље сри је де људ
ско сти. Да би са др жа ји те тра ди ци је би ли схва ће ни, по треб но је у њи ма 
по зна ти њи хов те мељ – свје до че ње да не ма бо га до Бо га и свје до че ње да 
је Хвал Ње гов по сла ни” (222). До зи ђи ва ње и пре гра ђи ва ње те ме љи се на 
сту бо ви ма исла ма. Не ма раз у ме ва ња шу пе без раз у ме ва ња Бо га. Ан дрић, 
аг но стик, то ни је схва тао. Гле дао је шу пу и ни шта ни је раз у мео, јер ни је 
у њој ви део Бо га (130).

Бит ка за про шлост оби лу је и свим ва жни јим пра те ћим мо ти ви ма 
из истог ре пер то а ра, као што је Ње го ше ва ге но цид ност, срп ство Ме ше 
Се ли мо ви ћа и ве ли ки број дру гих кон тро вер зи ко је су хи пер тро фи ра ле 
то ком чи та вог тра ја ња при ка за ног Ан дри ће вог оспо ра ва ња. Ми лу ти но
ви ће ва књи га оту да је ма ла ен ци кло пе ди ја, уџ бе ник „ан ти ан дри ћев ства”, 
ко ји ће, осим пре до че не ин те лек ту ал не по у ке и за ба ве, пру жи ти ин фор
ма ци је о свим не до у ми ца ма ве за ним за на зна че ни про блем, рас про стра
ње ним и бри жно ње го ва ним у нај ра зли чи ти јим вр ста ма тек сто ва и јав них 
исту па. По ва жно сти те ме, ау то ро вој акри би ји и сна зи ње го ве ар гу мен
та ци је, вр сном ху мо ру и бри љант ном сти лу, Бит ка за про шлост иде у 
ред нај зна чај ни јих по ле мич ких књи га ис пи са них на срп ском је зи ку, 
не гдје из ме ђу Ча са ана то ми је Да ни ла Ки ша и Ду ха са мо по ри ца ња Ми ла 
Лом па ра; и она ће не сум њи во у пот пу но сти про ми је ни ти да љи ток рас
пра ве о Ан дри ћу и му сли ма ни ма, иа ко раз лог за рас пра ву на кон ње ви ше 
не по сто ји, уко ли ко га је ика да и би ло. 

Др Вла дан С. БАЈ ЧЕ ТА
на уч ни са рад ник

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
baj cet@yahoo.com

ЛИР СКА ПРЕД СТА ВА СВЕ ТА, ОВ ДЕ И ДА НАС

Гор да на Ђи лас, Сва ки да шњи хлеб, Удру же ње за очу ва ње ба шти не Ди јак, 
При бој 2018

Књи га пе са ма Сва ки да шњи хлеб Гор да не Ђи лас је сте ње на де се та 
пе снич ка књи га, што на ме ће оба ве зу да се тим по во дом пред ста ви чи
та во ње но пе сни штво. 

Чи та ју ћи књи ге Гор да не Ђи лас под се тио сам се Шо пен ха у е ро ве 
пре по ру ке да по е зи ју не тре ба да пи шу мла ди љу ди, већ ис кљу чи во они 
пе сни ци ко ји по се ду ју из ве сно жи вот но ис ку ство, тач ни је емо ци је, ко је 
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је и Бо длер сма трао по жељ ним и по треб ним, јер емо ци је про ду бљу ју и 
до жи вљај и за хват све та око нас. 

На и ме, пр ве две књи ге Гор да не Ђи лас Пред огле да лом (1985) и 
Го спо ди не, го спо ди не (1989), ис пи са не су све де ним сти хом, усред сре ђе
ним на је зич ко ста би ли зо ва ње сли ке, слут ње, ста ња или кон ста та ци је 
на ко јој нај че шће по чи ва це ла пе сма (Ми хај ло Пан тић). За пра во, на тај 
се на чин ства ра или отва ра про стор и вре ме за за вр шну по ен ту у ви ду 
ме ди та ци ја. У окви ру са др жај не оче ки ва не дис пер зи је до ча ра ни су свет 
и те ско ба не сна ђе них, су прот ста вље них и опреч них, али и ду би на пам
ће ња и кроз ве чи те ми то ло шке и би блиј ске пој мо ве, и кроз ле ген де и 
исто риј ске ли ко ве, као и кроз фан та зма го рич не сно хва ти це.

Већ на ред на пе снич ка књи га, Цар ски врт (1996), до но си из ве сне 
про ме не, на ро чи то на пла ну пе снич ког по ступ ка, ко ји се огле да у кон
зи стент ним и све ду жим пе сма ма, на ра тив ним (Бо ја на Сто ја но вић Пан
то вић), са сво јим то ком и нео бич ним ак тив ним уче шћем пе сни ки њи ног 
гла са као ве штог пред вод ни ка и про вод ни ка пе са ма. Обе из дво је не осо
бе но сти, што је по себ но ва жно, оста ће и по ста ће спој нич ки атри бут бу
ду ћег пе сни ки њи ног хо да. 

Сле ди књи га Зве зда ју га (2002), у ко јој се пе сни ки ња са мо о дре ди
ла као пе сни ки ња лир ске де ри ва ци је или, друк чи је, а слич но, као пе сник 
овла да ног и осве шће ног ис ку ства (Ми хај ло Пан тић), се ћа ња и емо ци ја, 
што асо ци ја тив но удру жу је Шо пен ха у е ро ва и Бо дле ро ва про ми шља ња. 
А што се са др жа ја пе снич ког тек ста ти че, илу стра тив не су по је ди не 
ње не кључ не ре чи или кон тра сти, као што су сен ке, пра зни на, смрт, про
ла зност, из гу бље ност, уса мље ност, ко је ће пра ти ти чи тав њен пе снич ки 
опус. А пе снич ки глас, исто вре ме но је и ис по ве дан и екс пре си ван, ме лан
хо ли чан и ре флек си ван, уса мље нич ки и емо ти ван (Дра га на Бе ле сли јин). 
Та ко ђе, при су тан је и све ду бљи про цес са мо спо зна је (Ни ко лај Бе р ђа јев). 

Пе та књи га, Ус пут на ста ни ца (2005), је за пра во још је дан ко рак 
при бли жа ва ња ка три ја су пе снич ки вред них књи га – Учи тељ се ћа ња 
(2009), Се ћа ње ко је се ни је доgодило (2011) и Дру ге ства ри (2012). На и ме, 
што је пе сма по ста ја ла ду жа, и асо ци ја тив ност је би ва ла све уче ста ли ја 
и умре же ни ја, све оправ да ни ја и осми шље ни ја, а је зик све сло бод ни ји 
и ме ди та тив ни ји. Пе сни ки ња за чи ње пе сму би ло где и би ло кад, са мо
гућ но сти ма да љег укр шта ња и по ен ти ра ња, и до во ђе ња со по та пе сме у 
бли зак до дир са те ма ма про ла зно сти, уса мље но сти и дво стру ко сти све га 
око нас, увек ус по ста вља ју ћи из ве сну уве за ност и улан ча ност са по сто
је ћим, иа ко су пу ко ти не из ме ђу пе сни ки ње и ње не (не)ствар но сти све 
ве ће од но сно све екс пре сив ни је и емо тив ни је, што на ли ку је Фло бе ро вој 
за чуд но сти ве ли чи ном без да на из ме ђу љу ди по на о соб, као и из ме ђу 
је дин ке и пре вр тљи вог окру же ња. 

Књи ге Учи тељ се ћа ња и Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло са др же по
јам „се ћа ња”, због че га се сти че ути сак да су обе сти ша не, про ми шље не, 
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ме лан хо лич не, ор га ни зо ва не, али и пи са не са из ве сне и да нас нео че ки
ва не дис тан це, а што и је су. На и ме, као да су књи ге пи са не гле да ју ћи 
кроз про зор на свет ко ји (не)по сто ји или као да пе сни ки ња кроз за ма гље
но ста кло по сма тра са му се бе, као на при мер, у пе сми „Ли це” (из књи ге 
Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло) – „При љу бље но ли це из об ли чу је ста кло 
/ На ко је се осла ња. Хлад но ћа на час / При јат на пре ла зи у ле пљи во осе
ћа ње / Ту ге”, што је сли ка ко ја пред ста вља од раз основ не емо ци о нал не 
ин то на ци је чи та ве књи ге.

При су ство по ме ну те дис тан це са ма пе сни ки ња ис по вед но при зна је, 
што се мо же про ту ма чи ти и као па ра диг ма ње ног ста ва пре ма све ту, пре
ма окру же њу ко је се не баш вр то гла во ме ња и пре тва ра, пре ма ствар но сти 
ко ја то одав но ни је, пре ма дру гом де лу се бе са ко јим се ви ше не мо же 
ус по ста ви ти ко му ни ка ци ја ко ја, пре све га, под ра зу ме ва раз у ме ва ње.

Да кле, ва жно је ре ћи да је пе сни ки ња „одво је на од днев них вр то гла
ви ца и бу ке”, од „све та по ста вље ног на гла вач ке”, али да зна чај не дис тан
це ко ја оли ча ва бит ну уда ље ност, ипак, не ма, јер пе сни ки њи не ди ја ло ге 
и ис по ве сти, ис пи са не у пр вом и тре ћем ли цу, ис пу ња ва ју „не на ме тљи ви 
му дри ко мен та ри”, што је уо чи ла Ли ди ја Му сте да на гић, али и искре на 
осе ћа ња, ко ја су и су штин ско обе леж је ове пе снич ке књи ге.

У овим две ма књи га ма има ли смо при ли ку да спо зна мо још јед ну 
ка рак те ри сти ку по е зи је Гор да не Ђи лас. На и ме, иа ко је при вид но при
ви ле го ван ам би јент пе сме, ње на ти ха ме лан хо лич носет на пре бо је ност, 
осми шље ни кон тра сти са пре ва гом мра ка, за тим, тек сра ме жљи ви на го
ве шта ји мо гу ћих то ко ва пе сме, ипак у ве ћи ни пе са ма, из ње не по за ди не, 
из ње них ра мо ва и ду би не аква ре ла, спо ра дич но из ла зи на ви де ло љу бав 
чо ве ка и же не ко ја обе ле жа ва чи та ву књи гу као се ман тич ки сто жер, ко ја 
је и ње но пр во и за вр шно сло во, ње на со ха су шти не, ње но упор но из во
ри ште, ко је је као Пр во омо гу ћи ло и ство ри ло сав тај Дру ги свет уса мље
но сти, оту ђе ња, спо зна је бе зна чај но сти, за луд но сти, ефе мер но сти, стра ха 
и хлад но ће, „без вољ но сти и апа ти је”. Тај од нос Пр вог и Дру гог, же не и 
чо ве ка, оса ме и окру же ња, жи во та и жи во та ре ња, ком про ми са и сло бо
де из бо ра, би ти и не би ти, илу стру ју за вр шни сти хо ви пе сме „Те ско ба”, 
из књи ге Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло: „Та ко не ми ло срд но пре пу ште на 
/ Са ма се би / На спрам ствар но сти / те бе”.

И у пе снич кој књи зи Дру ге ства ри уо ча ва се до сле дан на ста вак 
већ озна че них књи жев них атри бу та и по сту па ка, да ју ћи све ви ше про
сто ра нео бич ној мо ћи на слу ћи ва ња („Са мо у слут њи по ста је мо део оног 
/ Са чи ме же ли мо да се спо ји мо”), као по себ ном ства ра лач ком ква ли те
ту, не ли ша ва ју ћи се кон так та са ре а ли те том ко ји и је сте и ни је, али и 
те же ћи све ду бљој ин тро спек ци ји и лич ној пер спек ти ви, уз све зна чај
ни је на сла ге емо ци о нал ног кроз пе сни ки њин осо бе ни свет се ћа ња („Да 
ли си тај ко ји се се ћа / Или си онај ко ји је за у век остао / Та мо где ти се 
то до го ди ло”) и че ка ња („Од тог бу ђе ња / И зе бем, окру же на та мом / 
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Из ме ђу два све та и че кам”). У по ме ну тој књи зи уо ча ва мо и по ми ња не 
гра нич не и руб не ко но та ци је, ко је су под ло жне по тен ци јал ним „пре о бра
жа ји ма”, што до вољ но илу стру је и по ја ва сим бо ла мо ста ко ји у ствар но сти 
(не)по сто ји, као и сим бол не ви дљи во сти. И да ље је епи цен трал но по ста
вље на уса мље ност као па ра диг ма сло бо де, што и је сте ва же ћа кон ста
та ци ја за уса мље ност пе сни ки ње Гор да не Ђи лас, чи ју оправ да ност пре
по зна је мо у Шо пен ха у е ро вој про ми сли: „Би ти свој мо же са мо онај ко је 
сам. Чо век је сло бо дан са мо кад је сам. Ко не иза бе ре са мо ћу, ни је иза
брао ни сло бо ду.” 

Из ове три ја де књи ге ис ти чу као лир ско и про ми шље но пле ти во 
и на ред не две књи ге пе са ма Гор да не Ђи лас. Њи хов ква ли тет пре по зна ли 
су и чла но ви жи ри ја књи жев них на гра да (Учи тељ се ћа ња – Пе чат ва ро ши 
срем ско кар ло вач ке, Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло – „Ми ли ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња”, Се вер, уда љен звук – „Ра де Дра и нац”).

У лир ском тка њу књи ге Се вер, уда љен звук (2015) сво је со по те – 
че сти це појм љи вог, сва ко днев ног жи во та, пе сни ки ња успе ва да „кроз 
Реч пре ра сте на ше ово зе маљ ске гра ни це, и да из но ва до так не ко смич ку 
упи та ност ко ја је за чо ве ка, од ње го вог по ста ња, би ла кон стант на, оп се
сив на за го нет ка” (Јо ван ка Ву ка но вић). Као и до би нар ног од но са при су
ство/од су ство, мо гу ће/ствар но, про шло/не до го ђе но, за пам ће но/не ствар но, 
што и чи ни од ли ку све сно сти чо ве ко ве двој но сти. И не са мо чо ве ко ве. 
По себ на је пред ста ва би ћа љу ба ви, ко ја је не ви дљи ва, иа ко ни је рет кост. 
Ко ја је оствар љи ва, али јој се не мо гу до ку чи ти гра ни це и мо гућ но сти. 
Ко ја је, још јед ном по твр ђу је пе сни ки ња, и нај ве ћи сте пен сло бо де, али 
и осло ба ђа ње од са мо ће и пра зни не, одо ма ће не у на шим усло ви ма, али 
и са на зна ка ма при су ства сло бо де и у њи ма. 

Сим бол „се ве ра” се, ина че, пре но си у увод ну пе сму дво дел не књи ге 
Сва ки да шњи хлеб, на гла ша ва ју ћи ње ну до след ност до са да шњем пе снич
ком по ступ ку, што је ау тор по го во ра Јо ван Пеј чић про гла сио „од ра жа
ва њем ме та фи зич ке на ра ви умет нич ке кре а ци је”, ко ји је уз то зна чењ ски 
ви ше сло јан и на ро чи то обо га ћен игри вим ме ди та ци ја ма, што је бе лег и 
нај но ви је пе снич ке књи ге Гор да не Ђи лас. 

Да кле, на ста вак за чет них мо ти ва, у пр вом де лу књи ге осло вље ном 
„О вр ту и ње го вим вр тла ри ма”, и њи хов сти ша ни обрт са про ду же ним 
ехом, про ду жа ва се ка ду хов ним и над ре ал ним вред но сти ма. У ди ја ло гу, 
че шће са биљ ним и ре ђе са жи во тињ ским спе ци ја ма, пе сни ки ња ус по
ста вља кон такт са дру гим сфе ра ма чо ве ко вог по сто ја ња и упи ра ња да се 
до стиг ну ви ше вред но сти, на ро чи то ме та фи зич ке. У том од но су, биљ не 
вр сте ожи вља ва ју, у пу ном сми слу жи во та. Пер со ни фи ка ци ја, по себ но, 
омо гу ћа ва да љи зна чењ ски раз ме штај или пре ме штај са др жај ног упо ри
шта. Пе сма „Ка пи од ру же” пред ста вља ожи во тво ре ње цве та са на бо јем 
сим бо ла, ко ји се не раз ли ку је пре ви ше од чо ве ка и ње го ве ко би („Ру жа 
је нај о се тљи ви ји део све та / Њен цвет и бо дље све до че о веч ном ра ту 



535

до бра и зла / Из ме ђу ње них ла ти ца из ми чу на да ња и ра дост”). У ис тој 
пе сми су и пе сни ки њи не сен тен це ко је се од но се и на чо ве ка и на ру жу: 
„Пу сти све да оде јер све што од ла зи / Вра ћа се не ком дру гом... Јер до ла
зи са мо оно што тре ба да до ђе // Има ства ри ко је се не сме ју ди ра ти / И 
љу ди ко ји се не сме ју ми ло ва ти”.

И у овом де лу књи ге тра ју ста ња и емо ци је као што су се ћа ња, са
мо ћа, страх и же ља да се де се про ме не, уз стал но од сто ја ње (чи тај – раз
мак) – „И од се бе и од све та”. По себ но су убе дљи ве сли ко ви те асо ци ја
ци је пти ца са од ла сци ма, ко је пред ста вља ју сте пе ни шта. И ка пи ки ше 
све до че из гу бље ност, пра зни ну, али и из ме не оних ко јих ни су све сни 
да се пре о бра жа ва ју, чак и ка да се ну жно зна да по сле про ме на, иа ко 
нео че ки ва них или слу чај них, ве ли ких или ма лих, ни ка да ви ше не ће 
би ти као пре про ме на, што се од но си и на све нас – пе сни ке и чи та о це 
(„Тек ће нео че ки ва не ка пи ки ше / Од ко јих ће се не ка на ћи и на ли цу / 
Из гу бље ног ше та ча / Ли чи ти на пре о бра жај по сле ко јег ни шта ви ше / 
Не ће би ти исто // Та ко и ми у јед ном тре ну би ва мо до так ну ти / А да то 
ни ка да не са зна мо” – пе сма „Слут ња во де”). 

На ова кав се на чин стал ног је два при мет ног кре та ња, и пе сме и 
пе сни ки ње, чи та лац осе ћа у стал ном двој ству све га и сва че га (не са мо 
два све та – уну тра шњег и спољ њег), и у нео че ки ва ним, над ре ал ним и 
ду хов ним ни во и ма и сло је ви ма, ко ји успе ва ју да оства ре ста лан и кон
ти ну и ран ди ја лог и из ме ђу свих пе са ма и емо ци ја ко је пе сник не же ли 
и не мо же ви ше да са кри је, чи не ћи сво је пе сме све отво ре ни јим. И све 
за во дљи ви јим, бла го да ре ћи уче ста лим зна чењ ским обр ти ма, сли ка ма, 
емо ци ја ма и сен тен ца ма. По себ ност је што пе сни ки ња осе ћа да из ме ђу 
тих све то ва не ма ја сних гра ни ца. Те шко је по је дин цу да се ори јен ти ше 
у ко јем се од њих на ла зи и/или про на ла зи. 

Дру ги део књи ге, осло вљен као и са ма књи га – „Сва ки да шњи хлеб” 
– до но си нео бич но згу снут свет емо ци ја. Пе сма „Кад ср це умре” прав да 
Бо дле ро ва про ми шља ња („Кад умре ср це све што ви диш по ста је при вид 
и та шти на”). За тим, са др жај пе снич ког тек ста чи не жи вот као он то ло
шка ка те го ри ја (у сми слу Ари сто те ло вог ши рег ту ма че ња он то ло ги је у 
окви ру ме та фи зи ке), као и од ра ни је при сут на би ћа љу ба ви из пе сни ки
њи ног окру же ња, и на ро чи то са ме пе сме, у ко јој пе сни ки ња пе ва о се би. 

У ова квим окол но сти ма ме ди та ци је су ефект ни је, по себ но у све 
ду жим пе сма ма (на при мер, „Та пе сма бе ше це ла исто ри ја”, „Кад ср це 
умре”, „Бри жној ме ни, мај ко све та”, „Спо мен пу то ва ња”), ко ји пе сни ки
њи ном пе сни штву пру жа ју дру ге мо гућ но сти ка да је у пи та њу ис пи си
ва ње, од но сно из ли ва ње соп ства на па пир. 

За рад аде кват не пред ста ве пе сни ки њи них ме ди та ци ја, емо тив них 
и ис по вед них, до стат но је из дво ји ти по је ди не сен тен це на те му пе сме и 
од но са пе сме и пе сни ки ње: „по зна је ме от кад по сто ји” (пе сма „Спо мен 
пу то ва ња”), „Из ме ђу ме не и ње се као / Не ви дљи ва ко пре на сме стио 
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жи вот”, „Она је си гур но му дри ја од жи во та / Ње га умем да пре ва рим, а 
њу не / Она зна ко сам ја” (пе сма „Та пе сма бе ше це ла исто ри ја”), „Она 
не сти ша ва веч ну по бу ну у ме ни, / От пор и не при ста ја ње... Пе сма се 
до зи ва не чим мно го ви шим / По не кад и са ма до ђе // Пе сма до ла зи у не
ким да ни ма / Сва ко ме од нас, тре ба је пре по зна ти // Да ле ко од ср ца 
би вам сва ки пут / Ка да њо ме по ку ша вам / Не што да са кри јем” (пе сма 
„Да ле ко од ср ца”). 

До след но одр жа ње на ра тив ног ис ка за, уоч љи вог у већ ци ти ра ним 
сти хо ви ма, по год но је за уче ста ли је ме ди та ци је, ко је, ра раз ли ку од ра
ни јих књи га, ни су са мо по ен те пе сме већ и ње на уче ста лост – не ко ли ко 
ме ди та ци ја уну тар јед не пе сме, што је њен по се бан ква ли тет, али и њен 
још је дан зна чењ ски тран сфер у дру га зна чењ ска и са др жај на од ре ђе ња, 
ко ја од ра жа ва ју пе сни ки њи но не сна ла же ње у окви ру јед ног од по ну ђе
них и мо гу ћих све то ва. 

И на кра ју, још јед ном да под се ти мо на спој ни цу Шо пен ха у е ро вих 
и Бо дле ро вих про ми шља ња кроз из ве сне усло вље но сти и ре ла тив но сти, 
од по је дин ца до по је дин ца, на при мер у пе сми „Не бра ње ни про стор”, у 
ко јој нам пе сни ки ња ну ди јед ну од ње них тај ни са гле да ва ња све та и 
жи во та: „Чи ни се да је до вољ но што зна мо / Да по сто ји, али на за ча ра ним 
ства ри ма / Не по чи ва свет / Ко нач но, он је дат са мо на ма / А ако га дру ги 
не ви ди / За ње га не по сто ји”.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ЕСЕ ЈИ У ОД БРА НУ ПРА ВА НА ПРА ВО

Вла ди мир Ле по са вић, Ухва ће ни у вр ше њу сво јих пра ва, Ма ти ца срп ска 
– Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри – Ја сен, Под го ри ца – Бе о град 2017

Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, у са рад њи са из
да вач ком ку ћом Ја сен, про шле, 2017. го ди не, об ја ви ла је за цр но гор ске 
при ли ке ри јет ку књи гу, ко ју је, по све му су де ћи, на пи сао ри је дак ау тор. 
На и ме, књи гу под по ма ло са ти рич ним на сло вом Ухва ће ни у вр ше њу сво
јих пра ва, ко ја пред ста вља „те мат ску збир ку есе ја”, на пи сао је Вла ди мир 
Ле по са вић, док тор прав них на у ка. 

На не што ви ше од дви је сто ти не стра ни ца Вла ди мир Ле по са вић је 
отво рио за прав ни ке ве ли ки број пи та ња и не до у ми ца (по себ но оних 
ко ја се ти чу људ ских пра ва – од ко јих је је дан, зна тан дио, ре као бих, био 
пре вас ход но у прав ној док ти ри ни и прак си пре по знат као при род но пра
во чо вје ка), до у мио и кон кре ти зо вао еле мен те оп ште де тер ми на ци је – 
„људ ска пра ва”, зна лач ки за шао у по зи тив на устав но прав на пи та ња и 




