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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

О МЛА ДЕ НУ ЛЕ СКОВ ЦУ, ПЈЕ СНИ КУ

1. Пје сме и пре пје ви

Са све га јед ном ру ко ве ти од се дам на ест пје са ма, ис пје ва них 
у раз до бљу од де сет го ди на (1925–1935), Мла ден Ле ско вац, пре
вас ход но књи жев ни исто ри чар, сте као је ста тус пје сни ка. Тај ста тус 
су му при зна ва ли по себ но пје сни ци, а ме ђу њи ма је дан од нај бо
љих и на ма нај дра жих – пје сник, пре во ди лац и ту мач по е зи је Иван 
В. Ла лић, по то мак но во сад ских Ба ји ћа по мај ци. Као пре во ди лац 
нај бо ље мо дер не свјет ске по е зи је са ви ше свјет ских је зи ка, Ла лић 
је упра во био тај ко ји је мо гао да осје ти пје снич ки ква ли тет Ле сков
че вих пре пје ва, као и њи хов од нос пре ма Ле сков че вој ори ги нал ној 
по е зи ји.

Дру ги је, или мо жда пр ви, Бо шко Пе тро вић, ко ји је из пје сме 
„Под јед ном друк чи јом зве здом” из дво јио вр хун ски, ван вре мен ски 
стих ко ји је Ле ско вац из ра зи то вре мен ски фик си рао у јед но сво је 
да нас:

Да нас се све са бла сно љу ља.

То Ле сков че во да нас тра је и данда нас, а Бо шку Пе тро ви ћу 
при па да за слу га што је овај ван ред но ли јеп стих уо чио и из дво јио, 
и дао му по ча сно мје сто у свом ре мекдје лу.

Иван В. Ла лић је – као пје сник и пре во ди лац – увје рен да 
„по твр ду јед ног пе сни ка мо же мо да по тра жи мо и у ње го вим пре
пе ви ма, (...) јер пе снич ки пре вод (или пре пев) ди сци пли на је ко ја 
се не гу је рав но прав но, од но сно ком пле мен тар но соп стве ном пе
снич ком ства ра ла штву”, по зи ва ју ћи се на Но ва ли со во ста но ви ште 
да не ма су штин ске раз ли ке из ме ђу пје снич ког на по ра да ство ри 
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пје сму и пре во ди о че вог да је по но во ство ри – да је пре ство ри – у 
дру гом, у свом је зи ку, по го то ву ако је тај пре во ди лац исто вре ме
но и пје сник. „Пре во ди лац је, пре ма Но ва ли су, ’пе сник по е зи је’.”

Оту да сли је ди за кљу чак: „Ка да Мла ден Ле ско вац пре во ди 
дру ге пе сни ке (са ма ђар ског или фран цу ског је зи ка), он њи хо ве 
пе сме из но ва пи ше, на свом вр сном срп ском је зи ку”, те су Ле сков
че ви пје снич ки пре во ди дио „ње го вог укуп ног, не на ме тљи вог и 
озбиљ ног на по ра да се из ра зи као пе сник”. Ма ко ли ко ови Ла ли
ће ви ста во ви би ли на дви је во де, ма ко ли ко они от кри ва ли пје снич
ку пре во ди лач ку по е ти ку са мо га Ива на В. Ла ли ћа, они су не дво
сми сле но ви со ка оцје на Ле сков че ве пре во ди лач ке и пје снич ке 
умјет но сти.

У књи зи Пе сме, пре пе ви (Ма ти ца срп ска, 1989) об ја вље но је 
три на ест Ле ско ве чвих пре пје ва Ен дреа Ади ја, по шест Ми ха ља 
Ба би ча, Де жеа Ко сто ла њи ја и Јо же фа Па па, че ти ри Ле рин ца Са ба, 
и по је дан Кор не ла Сен те ле ки ја и Ла сла Га ла, са ма ђар ског је зи ка, 
а по јед на пје сма Алој зи ја Бер тра на, Ги јо ма Апо ли не ра, Ва ле ри ја 
Лер боа и јед ног не по зна тог пје сни ка са фран цу ског. 

Мла ден Ле ско вац је као „пе сник по е зи је”, од но сно као пре
во ди лац, по твр дио и се бе као пје сни ка, и ау тен тич ност сво га пје
ва ња.

Пре во ди су по ка за ли да је „пе сник по е зи је”, од но сно пре во
ди лац Мла ден Ле ско вац, „у по се ду из ве сних вер си фи ка тор ских 
спо соб но сти, ко је у соп стве ној по е зи ји ма хом не ко ри сти – а то 
сва ка ко чи ни све сно”, за па жа и су ди Иван В. Ла лић. Ка да то ка же, 
он има на уму да је Лек со вац ис пје вао нај ве ћи број сво јих пје са ма 
у ду гом, сло бод ном сти ху, али је уо чио рит мич ку бли скост из ме
ђу ра не Ле сков че ве пје сме „Пре ци” (1927) и „љуп ких осме ра ца” у 
ко ји ма је овај пје сник пре пје вао „По вест о Ока се ну и Ни ко ле ти”, 
иа ко је вре мен ска раз ли ка из ме ђу њих ско ро че ти ри де це ни је: то 
је пи са ла иста пје снич ка ру ка. 

2. Ра не пје сме

Ра на пје сма „Пре ци” са ста вље на је од се дам раз ли чи тих стро
фа: че ти ри сед мо сти ха (сеп ти ме), јед не сек сти не, јед не ок та ве и 
јед не – тре ће по ре ду – стро фе од пет на ест сти хо ва. Лир ски су
бје кат је не рас ки ди во по ве зан са пре ци ма, па те прет ке – не и ме
но ва не и не и ден ти фи ко ва не – и њи хо ве тра го ве осје ћа на се би и 
око се бе. Чо вјек но си и на сво ме ли цу, и у фи зич ком из гле ду, и у 
успо ме на ма, и у ду ши и сје ћа њи ма, тра го ве сво јих пре да ка, там но, 
нео д ре ђе но и не ја сно, као слут њу:
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Не чи ји сам ти хи слу га,
не чи ја сам мут на сли ка,
не ка ста ра мр тва ру ка
чу ва ме не; бра ни ме не
не ка при ча; не ка ту га
моћ но но си успо ме не
ту ђих сно ва, ту ђих му ка.

Син так сич ка огра ни че ња крат ког сти ха мај стор ски су пре
ва зи ђе на ефект ним оп ко ра че њи ма, ко ја ис ти чу оба ди је ла сти хом 
пре сје че не син так сич ке цје ли не, па је то ис ти ца ње уто ли ко необич
ни је што су три оп ко ра че ња, пра ће на на бра ја њем, по ре ђа на јед но 
за дру гим. Пр во је у зна ку па ра док са и оту ђе ња: „не ка ста ра мр тва 
ру ка / чу ва ме не”. У дру гом је на гла ше на од брам бе на моћ при че: 
„бра ни ме не / не ка при ча”, а у тре ћем: „не ка ту га / моћ но но си успо
ме не / ту ђих сно ва, ту ђих му ка”. Ме лан хо ли ја сје ћа ња и успо ме на, 
па и успо ме на на ту ђе сно ве и му ке, про вла чи се кроз Ле сков че ве 
пје сме, да би нај сна жни је до шла до из ра за у пје сми „У спо мен 
Са му е ла Еле а за ра Ро ба”. Про стор, вје ро ват но по ро дич на ку ћа, 
пре пун је пре дач ког ис ку ства, тра го ва бив шег жи во та, пат ње, бо ло
ва ња и уми ра ња. Ту је не ко већ при пре мио смјер бу ду ћих пу те ва 
и циљ не по ста вље них пи та ња: не ко је ту већ био, не ко је умро и 
ње го вао успо ме не, не ко је при зи вао и усмје ра вао оно га ко ји пје ва. 
За то он осје ћа да га и сад не ко „не жно чу ва” и „ти хо пра ти”, ка да 
ви ше не ма „сво јих сно ва” ни ти „сво јих да на”; ка да се не мо же „у се 
скри ти”. Он „с бла гим ми ром” по сма тра „бо ло ва ња мр тва, дра га” 
сво јих пре да ка, на ла зе ћи у њи ма сву да се бе. Нај зад, он у по ен ти 
ви ди се бе да је „са мо при ча, са мо се на”. 

Та ко ђе ра на пје сма „Во лим ја де вој ке” (1928) ис пје ва на је у 
још кра ћем сти ху: три ок та ве и јед на сек сти на са ста вље не су од 
ше сто сло жних сти хо ва. На бра ја ње је основ ни стил ски по сту пак: 
на бра ја се шта све лир ски су бје кат во ли, и то на бра ја ње ис пу ња ва 
све три ок та ве, за кључ но са сти хо ви ма: „во лим ја цео свет / и све 
што ће про ћи”. Про ла зност и про ла зно су до стој ни љу ба ви; то се 
нај ви ше и во ли.

За вр шна сек сти на до но си пре о крет. По сли је ве ли ког на бра
ја ња пред ме та љу ба ви оче ки ва ло би се да је пје снич ки су бје кат 
об у зет до жи вља јем сре ће и ду шев не пу но ће. Умје сто то га до ла зе 
ме лан хо лич на са зна ња о се би и о сви је ту; о се би уса мље ном у том 
стра шном сви је ту, о ко јем уви јек ис кр сне не ко но во ту жно са зна ње:

Па ипак сам стал но сам
у бе ло ме све ту, 
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увек не што ту жно знам
о це ло ме све ту,
ни кад ни шта да са знам
о том стра шном све ту.

Ова за вр шна сек сти на је, уз то, ис пје ва на и са јед ном рит мич ком 
из мје ном у од но су на прет ход не ок та ве: у не пар ним сти хо ви ма 
на ла зи мо сед мо сло жне од сјеч ке са му шком ри мом и за тво ре ним 
сло гом, од но сно са су гла сни ком на кра ју, док су ше стер ци ре гу
лар ни, али се на њи хо вим кра је ви ма по на вља иста ри јеч у истом 
па де жу – све ту – чи ме се под вла чи дра ма тич ност од но са лир ски 
су бје кат – сви јет. Пар ни сти хо ви су не са мо син так сич ки па ра лел ни 
– три ло ка ти ва – већ су ва ри ја ци је на те му о све ту и раз ли ку ју се 
по атри бу ту, од но сно епи те ту (бе лом, це лом, стра шном све ту). 
Као да је пје сник про мје ном стро фе и не пар них сти хо ва, од но сно 
ва ри ра њем и по на вља њем у пар ним сти хо ви ма, на гла сио и ис та
као зна чењ скоин то на циј ски обрт у по ен ти. Ле ско вац је, оче вид но, 
ра но знао да на пра ви ефек тан лир ски пре о крет у по ен ти. 

Упр кос то ме што је сви јет стра шан и не са зна тљив, што је 
чо вјек сам и што је оно ма ло што се са зна о сви је ту ту жно, Ле ско вац 
има љу ба ви за тај сви јет са свим ње го вим вар ка ма и про ла зно сти ма 
и сна ге за по хва лу бо жан ске тво ре ви не.

Пр ву пје сму Мла ден Ле ско вац је об ја вио у Ле то пи су Ма ти
це срп ске 1925. го ди не под ин ди ка тив ним на сло вом „Је се ње чу до”. 
За ово га пје сни ка сви јет је сте чу до, жи вот је сте чу до до стој но по
што ва ња и по хва ла, па је за чуд ност пје сме ре зул тат при ро де пред
ме та пје ва ња. „Је се ње чу до” је дво стро фич на, дво дјел на пје сма, 
ком по но ва на на прин ци пу кон тра ста. Ис пје ва на је у два на е стер
ци ма у три пр ва сти ха у стро фи, док је че твр ти оба пу та сед ме рац. 
Два на е стер ци ни је су си ме трич ни, це зу ра се го то во до след но кр ши, 
што чи ни да се ри там пје сме до жи вља ва као ино ва ци ја, по го то ву 
са сед мо сло жним од сјеч ком на кра ју стро фа. Упра во тај ква зи по лу
стих, као и са ма те ма је се ни, по ма ло под сје ћа на Во ји сла ва Или ћа.

У пр вој стро фи лир ски су бје кат се ја да да је „сав про гу тан”, 
да му ру ке „у бе су му клом, ћу те”, да је врх ње га „дах отро ван” и 
да му се очи му те.

Из дру ге стро фе се ја сно ви ди да је ста ње из пр ве стро фе 
про шлост; да при па да прет ход ном да ну, јер ће на гли и го то во из
не над ни до ла зак је се ни све про ми је ни ти:

Но то би ју че. Ју тр ос до је зди је сен:
ода свуд ли сјем ми ри сним за си па ме;
ја с про зо ра је гле дам згра нут, за не сен
зре ли ном ње не та ме.
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Зре ли на та ме ни ка ко ни је јед но знач на, али за слу жу је пје
сни ко ву по хва лу као спа со но сна до те мје ре да је лир ски су бје кат 
ван се бе од оду ше вље ња оним што ви ди – „згра нут, за не сен”.

Пр ве сво је пје сме Ле ско вац је ис пје вао у ри мо ва ном, ве за ном 
сти ху и у ре ла тив но ре гу лар ним стро фа ма. Ка сни је ће на пу сти ти 
и ве за ни стих, и пра вил не стро фе, и ри му, при кло нив ши се сло
бод ном, че сто ве о ма ду гом сти ху, рас по ре ђе ном у не са мјер љи ве 
и ра зно род не стро фо и де. 

3. Има ги ни ра ње зна ња

Вој во ђан ски пје сни ци и пи сци су че сто ин спи ри са ни обла
ци ма. Ду шан Ва си љев је био на сло вио сво ју зби р ку Обла ци; Бо шко 
Пе тро вић сво ју књи гу при по ви је да ка Ла га но про ми чу обла ци, па 
он да из бор из те књи ге и из зби р ке Раз го во ри о тај на ма – Обла ци, 
раз го во ри. Мла ден Ле ско вац има пје сму „Обла ци” из 1935. го ди не. 
Са увод ним ди сти хом и за вр шним тро сти хом, и са три де сет пет 
сти хо ва у сре ди шњем ди је лу, пје сма гра ди нео би чан лир ски пр стен. 
Увод ни ди стих на ја вљу је сре ди шњи дио пје сме, што по твр ђу је и 
дво тач ка иза дру го га сти ха, а том на ја вом од ре ђу је се од нос лир
ског су бјек та пре ма обла ци ма, од но сно пре ма оно ме што он по
сма тра и ви ди на не бу:

Ме не то сми ру је
и ис пу њу је ме на дом.

Тро стих на кра ју са мо за кљу чу је до жи вљај бла го си ља ју ћи 
обла ке:

Они ме је ди ни хра бре
и по ма жу да жи вим – 
не ка су бла го сло ве ни.

По че так и крај пје сме та ко се зна чењ ски по ве зу ју и уса гла
ша ва ју, са ста вља ју ћи пр стен око сре ди шње га ди је ла – ср ца пје сме.

А сре ди шњи дио до ча ра ва игру обла ка и њи хо во ди на мич но 
гра ђе ње и пре о бра жва ње фи гу ра ко је гле да, пре по зна је и чи та 
осје тљи ви, у исто ри ју и ми то ло ги ју упу ће ни лир ски су бје кат. Он 
ви ди на не бу оно што дру ги не ви ди. Ње го ва има ги на ци ја не пре
ста но ра ди хра ње на зна њем, асо ци ја ци ја ма и при зо ром на не бу 
ко ји се не пре ста но ми је ња. А та мо се ви ди ка ко „ма ле шно ја ње 
не ста је у че љу сти ма / ру та вог за ди вља лог По сеј до на”; ви де се са
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ти ри и ге ни ји, си ва Но ва ја зе мља, ко сма ти Мој си је, „сав у сја ју 
де спот Оли вер”, ко за ци ду гих ко па ља ка ко го не Пр на па, Сто јан 
Но ва ко вић ка ко др жи бје се ду на Акро по љу, „цр ве но бра ди гер ман
ски Тор са гво зде ним ру ка ви ца ма”, би је ле вој ске са за ста ва ма, 
нео би чан па стир „огр нут опа кли јом ка ко на па са ву не на ста да... 
Па се лир ски су бје кат пи та до кле ће не бе са из др жа ти те чу де сне 
су да ре исто ри је и ми то ло ги је, до га ђа је с не пред ви дљи вим рас пле
том, а већ при су ству је не бе сној ти бет ској ма ђи ји, или из ло жби 
пе ћин ских цр те жа, од но сно ха о су сло ва пре вр ну те и про су те асир
ске азбу ке, да би се за стра шу ју ћи при зор сце на из ра зних вре ме на, 
кул ту ра и на ро да сми рио сви је шћу да су то са мо обла ци, „бу да
ла сти бес по сле ни обла ци: / га ња их бр зи ве тар сум њи вим не бом...” 
Све је у овом сре ди шњем ди је лу дра ма тич но и ди на мич но, од 
ја ње та у По сеј до но вим че љу сти ма до „сум њи во га не ба”; све је 
асо ци ја тив но пре бо га то, ство ре но на кри ли ма нео б у зда не и раз
и гра не ма ште чо вје ка ве ли ког зна ња и ши ро ке кул ту ре, је дин стве но 
у на шој ли ри ци, за стра шу ју ће и уми ру ју ће; жи во то дај но, охра
бру ју ће и бла го сло ве но у по след њем сло ву. 

4. Ре флек сив ност

Ле сков че ва ли ри ка те жи ка це ре брал но сти и кон тем пла ци ји. 
Упр кос сви је сти о про ла зно сти жи во та, Ле ско вац тај жи вот сла ви 
и ве ли ча, из ме ђу оста лог и због те про ла зно сти. Во ли се оно што 
је про ла зно. У јед ном обра ћа њу Бо гу („При ча”, 1928) Ле ско вац 
осје ћа „да је жи вот / са мо при ча не ка ко ва” ко ју је Бог из ми слио, а 
да је чо вјек – пје сник сам – „тек по је ди ност за њу, / за луд ност ње не 
стра сти, / ри там њен / рав но ду шност / и њен слу чај ни мо тив”; та 
при ча има „ту жни смер” и не ми но ван крај. Упр кос то ме, лир ски 
су бје кат зна да ће при кра ју те при че ли чи ти „оди ста, на ма ло де те, 
/ ко је Ти се за хва љу је / на ван ред ној за ни мљи во сти / оно га што му 
се све / де си ло / и при чи ни ло, / и што га је то ли ко уз бу ди ло / ов де”. 

Ле сков че ва пје сма „Под јед ном друк чи јом зве здом” (1933) 
пре по зна је и опје ва „ра дост бе за зле но сти”. Ми о драг Па вло вић ће 
знат но ка сни је је дан ре пре зен та ти ван из бор из сво је по е зи је на сло
ви ти – Бе за злен ства. Упр кос људ ској про ла зно сти и крат ко трај
но сти, Ле ско вац осје ћа „ве чи ти, ди вов ски жи вот сву да на о ко ло”:

Јед но ста ван го вор,
јед но лик по крет јед но став них ства ри, 
вла ге, ва зду ха, не ја сног бру ја ња:
ра дост бе за зле но сти.



104

А он да до ла зе сти хо ви ко ји на го вје шта ва ју про мје ну епо хе и 
ко ји по ка зу ју ду жу ак ту ел ност и ви јек тра ја ња: про ла зи „ве чер ња, 
мир на пе сма ве ко ва” и чу је се то пот ка ко од је ку је – то „пу ту ју 
на ро ди с кра ја на крај, / тут њи збу ње но ко пи то”. До ве де но је у 
пи та ње оно што је зна чи ло „стал ност ме ђа”; то је би ло „не ка да, 
дав но”. А да нас је сви јет за љу љан:

Да нас се све са бла сно љу ља,
не пре по зна ју се ви ше ста ре ста зе,
без осмеј ка се го во ре озбиљ не, те шке ре чи
под јед ном друк чи јом зве здом.

Не вје ро ват на је моћ до бре, ду бо ке, про о сје ћа не лир ске ми сли 
да се ре ак ту а ли зу је по сли је без ма ло јед ног сто ље ћа. Не вје ро ват но 
је да се у гор кој пје сми из 1933. го ди не мо же и да нас про на ћи ду
бо ка исти на и не ма ња утје ха:

Ми се ни че га већ не бо ји мо.
Зе мља је је ди но бес крај на и веч на,
(...)
ми се већ ни че га не бо ји мо:
зе мља је на ша љу бав је ди на,
све јед но ако је пе сма гор ка.

Пје сник по ен ти ра по хва лом огром ном жи во ту и на дом у 
друк чи ју, то пли ју зви је зду:

Жи вот је огро ман
у на шем плод ном на руч ју ју тр ос,
зе мља је то пла ко лев ка
што љу ља ову про лећ ну ју тар њу вла гу
и љу ља це ли бес крај ни, ве чи ти свет,
све тао сав под јед ном друк чи јом, то пли јом зве здом.

Ле сков че ва ре флек сив на пје сма че сто је гор ка пје сма гор ке 
утје хе; от кри ће за сва ко га ко ни је па жљи во чи тао ове пје сме; по
нов на ра дост и вра ћа ње вје ре у да ле ко ви дост ли ри ке, за оно га ко 
их је чи тао.

Ни је нам по зна то за што је Ле ско вац на сло вио пје сму „Па ли
но ди ја” – не зна мо шта је ко ри го вао и по но во опје вао са дру га чи
јом зна чењ ском усмје ре но шћу. Он са да – а то је 1934. го ди на – пје ва 
„мир ну, опо ру, гор ду пе сму / они ма ко ји од ла зе у не по зна то”. Он 
ће би ти са њи ма у љу ба ви и сно ви ма ка да им бу де нај те же; ка да 
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„сум њом и ја дом” бу ду тро ва на њи хо ва ср ца и хра ње не њи хо ве 
ду ше; ка да бу де бу ра нај ја ча”. Тим пут ни ци ма ко ји су „у гро зној 
ло мља ви ср ца и сно ва...”, ко ји су „је ди ни твр ди и не раз ру ши ви”, 
он да је пра во на ло мље ње и чу па ње из кор је на сва че га на овој зе
мљи што је за ло мље ње. Зе мљи је по треб но „ор луј ско око њи хо во 
за но ва ви ђе ња”. Пје сни ков нео по зив за хтјев је да „са мо у име 
жи во та нек бу де сва ко сло во”. Пје сник упо зо ра ва те ко ји од ла зе у 
ри зик и не по зна то на вар љи вост по бје да на зе мљи:

Не ка их ни кад не успа ва ју
ла жљи ве по бед не тру бе, – 
јер по бе де на зе мљи не ма,

а стих:

ве ко ви су не ја сни и мр год ни, пу ни под му кле прет ње

по твр дио је сво ју исти ни тост на овом тлу и овом на ро ду кроз вје ко ве 
и на ра шта је.

Ци је ла пје сни ко ва ту га и ци је ла ра дост је са оним, про кле тим 
и из дво је ним, ко ји се „упу ти сам кроз ме ћа ву”. Пје сник му же ли 
„пло до но сан, др ски не спо кој ни смер, / нек му је сан ви со ко над 
хо дом бив шим и над овим вре ме ном”.

Два су основ на пје сни ко ва за хтје ва од оних ко ји пло ве кроз 
бу ру или уса мље ни иду у ме ћа ву: да им у име жи во та бу де сва ко 
сло во и да им сан не бу де при зе ман, већ из над њи хо вог бив шег 
хо да и из над овог вре ме на. То су би ла и на че ла Мла де на Ле сков ца, 
пје сни ка ду бо ке и ду бо ко про о сје ћа не лир ске ми сли. 

5. Три пје сме о смр ти

Ле сков че ве три пје сме о смр ти су ме ђу нај љеп ши ма. Пр ва је 
– „Кад не ко већ умре” (1930) – не ма ли син так сич ки под виг: ис пје
ва на је сти хич ки, у јед ном да ху, као јед на ве ли ка сло же на ре че
ни ца, иа ко има три де сет два, по не кад вр ло ду га сти ха. На слов се 
по на вља као пр ви и, уз ма лу ва ри ја ци ју, и као по след њи стих. 
По том се ус по ста вља бли ска ве за са упо ко је ним, са ње го вим ства ри
ма и сје ћа њи ма на ње га, што све по сли је смр ти до би ја на зна ча ју, 
као и ње го во хлад но, во шта но ли це. Лир ски су бје кат го во ри у 
пр вом ли цу мно жи не – о на ма ко ји оста је мо и ко ји до жи вља ва мо 
ту ђу смрт, осје ћа ју ћи „да нас је, за на век, / на пу сти ло не што дра го, и 
ле по, и већ не у хва тљи во”. У ср це жи вих, ко ји су ис пра ти ли по кој ни
ка, усе ља ва се „онај стра шни по ноћ ни не мир / од не сна, гро зни це 
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и стра шне, моћ не по раз не из ве сно сти / да ће мо јед но га да на и ми, 
/ ле же ћи та ко скр ште них мр твих и бле дих ру ку, / са за мр ше ном 
ко сом и ру жно из бо ло ва ни / по не ти со бом (...) / тај ну жи во та и 
смр ти”. Жи ви ко ји ис пра ћа ју по кој ни ка осје ћа ју ин тен зи ван страх 
при су ства смр ти и не ве се лог пре о бра жа ја у мр тва ца до иден ти
фи ка ци је с ле шом. Та да, ка да је ду ши „ту жно и те скоб но”, спас је 
у „му драч ком ћу та њу” ко јим тре ба „за стр ти и укро ти ти / не ми ран, 
бун тов ни, по бед нич ки сан Жи вих”. 

Ле ско вац је ин тен зив ним ужи вља ва њем оства рио ду бок до
жи вљај ту ђе смр ти бли ског чо вје ка, с по треб ним пи је те том пре ма 
од ла зе ћем, али без па те тич не и круп не ре то ри ке. Пје сма о смр ти 
не по ни шта ва жи вот ни ње го ве ври јед но сти. На про тив, ис ти че их 
као „не мир ни, бун тов ни и по бед нич ки сан Жи вих” ко ји ва ља сти
ша ва ти пред ли цем смр ти. За мо то ове пје сме узет је вер сет из 
Ста рог за вје та, из пе си ми стич ке Књи ге про по вед ни ко ве, али онај 
вер сет ко ји ис ти че слат ко ћу жи во та, свје тло сти и сун ца: „Слат ка 
је све тлост, и до бро је очи ма гле да ти сун це”. Пје ва ју ћи вр ло при
сно о ту ђој смр ти, Ле ско вац ипак сла ви по бјед нич ки жи вот, чи ју 
ври јед ност ту ђа смрт ни ка ко не по ни шта ва, већ са мо ис ти че. 

Овај пје сник је вр ло ин тен зив но до жи вио до ла зак смр ти из 
Књи ге про ро ка Је ре ми је и ста вио је у мо то сво је пје сме „Ве че ром 
кад чи там још сво ју ђач ку би бли ју” (1932): „Смрт до ла зи кроз 
про зо ре”, а по том је по сво јио и угра дио у два емо тив но мо жда 
нај ин тен зив ни ја сво ја сти ха у овој пје сми: „Ула зи смрт кроз про
зо ре и она ће мо ју мај ку на ћи / и си ћи ће у гро зне по но ре ру ка 
ко је је ме не де те том во ди ла”. Мо ра ла је ова пје сма дир ну ти Ива на 
В. Ла ли ћа ко ме су бли ске и ова те ма, и би блиј ске сли ке, па пје сник 
Бив шег де ча ка ни је мо гао да је не за па зи. Чи та ње ђач ке би бли је 
бу ди у чи та о цу пје сни ку ве о ма ду бок до жи вљај смр ти мај ке и 
стра ха од те смр ти, при че му се пре пли ћу и ми је ша ју – као код 
Ти на Ује ви ћа ра ни је или Рај ка Но га доц ни је – сли ке мај ке и сли ке 
Бо го мај ке. Тај страх од мај чи не смр ти и ду би на до жи вља ја по ди жу 
ври јед ност мај ке и ње но га жи во та, и дра го цје ност сва ко га тре на 
с њом про ве де ног у по сли ћи ма уо би ча је ним и днев ним на ни во 
из у зет ног и бо жан стве ног. Пје ва ње о смр ти по пра ви лу ис ти че 
ври јед ност жи во та и сва ко га тре нут ка про ве де ног са дра гим би ћем 
на овом сви је ту. У то ме је Ле сков чев па ра докс пје ва ња о смр ти.

Али сва ка ко је јед на од нај бо љих Ле сков че вих пје са ма „У 
спо мен Са му е ла Еле а за ра Ро ба” (1932), о смр ти ста рог и уса мље
ног Је вре ји на ко ји ни је имао ни ко га „ко би пи тао за ње го ве бол не 
но ге и као ку ку та отров не не у спе хе”, због че га се у ње го ву суд би ну 
пје сник још ин тен зив ни је ужи вља ва. Пје сник осје ћа да је стар че ва 
исто ри ја „за мр ше на и као пе лен гор ка”; да је до шао из пре кра сног, 
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пр ља вог пред гра ђа Вар ша ве, пу ног „је вреј ске си ро ти ње и зим ског 
сун ца; / одан де је по шао пре пе де сет го ди на / да ме на овај жи вот 
опо ме не”; да до ве де пје сни ка до са зна ња „да сва ко би ва плен јед не 
смр ти, / и да кра ја не ма са мо ћи на шој, / и ја ду и бек ству”. Пје сник 
свје до чи као оче ви дац, ко ји је че ти ри пу та днев но про ла зио крај 
стар че вог ду ћа на, ка ко је „ње го ва мо дра квр га ва ру ка ми ло ва ла (...) 
ру жно пер је јед ног ћо ра вог па па га ја”, је ди но бли ско би ће у глу вој 
са мо ћи, „док је, са свим не склад но са овом љу ба вљу, / у очи ма стар
че вим би ло твр до и хлад но не што као ди ја мант; а знам да та кве 
ства ри не до ла зе слу чај но”. Тај хлад ни сјај ди ја ман та у очи ма 
от кри вао је „ис ку сног пат ни ка” ко ји уми ре, а на ње го вом ду ћа ну 
оста ју за ко ва на вра та и цр ве ни су ди јин пе чат као угру шак кр ви. 
Ова пје сма по твр ђу је Ле сков ца као пје сни ка ко ји из у зет но ду бо ко 
и при сно до жи вља ва ту ђу не сре ћу и смр ти, ту ђу гор ку суд би ну, 
ужи вља ва ју ћи се у њих до иден ти фи ка ци је, па ће при кра ју пје сме 
на зва ти Са му е ла Еле а за ра Ро ба при ја те љем и гор дим бра том:

У мо јој ули ци,
у ма лом ду ћа ну што за у да ра на пе тро ле ум и сир ће
за ко ва на су вра та, цр ве ни пе чат су ди јин сто ји ту као крв:
уми ре у ње му да на шњи це ли дан ста ри Је вре јин,
при ја тељ мој на див ној овој зе мљи где још увек има
сил но мно го љу ба ви и пре те ћих чу да,
брат мој гор ди, Са му ел Еле а зар Роб.

Мла ден Ле ско вац се из пје сме у пје сму по твр ђу је као пје сник 
ду бо ког ужи вља ва ња, сна жних осје ћа ња и ве ли ке жи вот не му дро
сти; ко ји нас – и по сли је нај по тре сни јих пје са ма – под сје ћа да „на 
овој див ној зе мљи (...) још увек има сил но мно го љу ба ви и пре те
ћих чу да”, а да нас ту ђа смрт уви јек ис ку ша ва и ста вља на про бу 
ко ли ко смо љу ди. 

6. „Фан та стич на при ча”

Има Мла ден Ле ско вац јед ну пје сму, за вр шну, се дам на е сту у 
књи зи Пе сме, пре пе ви – „Исто ри ја, пра зни на” (1935) – ко ја има 
свој ства са же те фан та стич не лир ске при че, ка кве ће, де це ни ја ма 
ка сни је – гле, чу да! – пи са ти бу ду ћи Ле сков чев љу ти опо нент, 
Ми ло рад Па вић. Жи вот пи сце до во ди у раз лич не, по не кад не же
ље не и не при јат не по зи ци је и од но се; вјеч ност их сми ру је и по ка
зу је бли жи ма но што су они ми сли ли да је су. Та пје сма има и 
сво га ју на ка тра гич не исто риј ске суд би не и ми си је – кне за Ми ха и ла 
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Обре но ви ћа – и фан та стич ни си же, и по ен ту – све оно од че га 
крат ка, лир ска фан та стич на при ча жи ви.

До сто јан стве ни кнез Ми ха и ло, ко ји ту роб но сје ди на ту ча ном 
ко њу на не у год ној ви си ни, освр нуо се не по вјер љи во „јед не ми ри
сне лет ње но ћи”, а он да се опре зно и бе шум но ис крао из се дла, 
спу стио с ка ме ни тог по сто ља, спа ко вао у џеп пу ков нич ке до ла ме 
ма му зе, да га њи хов зве кет не из да и да се лак ше кре ће, па не вје штим 
ко ра ком утр ну лог ко ња ни ка уз бу ђен кре нуо у ис тра жи вач ку ноћ
ну пу сто ло ви ну по цен тру Бе о гра да, „му чен са мо ње му зна ном / 
сво јом исти ном о се би”. 

Пр во се при крао „му са вом про зо ру / ма ле ка фа не пре ко По
зо ри шта”, гдје, као и не кад, „бди ју уз ра ки ју / глум ци, слав ни спи
са те љи и мла ди / без и ме ни пе сни ци”. Он да је при шао гру пи коц
ка ра, ко ји, за не се ни сво јом игром крај це ри це, ни не при ми је ти ше 
ни кне за ни ње го ву људ ску ра до зна лост. По том је за стао пред Исто
риј ским се ми на ром ка пе танМи ши ног зда ња, вре ба ју ћи оту да 
„не што са мо ње му по треб но, / дав но оче ки ва но / а спа со но сно, раз
ре ша ва ју ће”, па не на шав ши оно што је тра жио и оче ки вао од исто
ри је и исто ри ча ра, упу тио се „као сло мљен, / уби јен још јед ном”, 
спо рим и па жљи вим ко ра ком ко ман дан та пре ма Ка ле мег да ну. Ту 
се већ ма ло освје жио и окри је пио: „удах ну жед ним гру ди ма / раз
га ље не са ба нат ских / рав ни ца, гу сте ми ри се, / и та му са не до ку
чи вог не ба / за ди ха не кри ла те но ћи”. Је ди но је са те при са је ди ње не 
вој во ђан ске ши ри не до шло окре пље ње, ко је му је омо гу ћи ло да 
се, „од јед ном твр ђи и по ми ре ни ји, / го рак, као за жи во та, / ска ме
њен у вла дар ској ма ски, / вра ти свом све ча ном ату / уву че те шку 
чи зму у ба крач ли ју, / и чвр стом ру ком све сном / ду жно сти, сте же 
ме тал не / узде, још мла ке од ју че ра шњег / сун ца”.

Био је то те жак кне жев по ноћ ни су срет с исто ри јом као с 
пра зни ном, с раз о ча ра њем оним што је оче ки вао а ни је до био од 
Исто риј ског ин сти ту та, од че га оста ју сти сну те усне и ска ме ње ност 
у вла дар ској ма ски, али – све му упр кос – при хва та ње сво је ду жно
сти и по вра так на ко ња и у се дло, с још то плим узда ма у ру ка ма.

Ко зна ко ли ко би раз ло га имао Мла ден Ле ско вац да сти сне 
сво је усне кад би по чем ушао да нас у све ча ну са лу Ма ти це срп ске, 
али смо си гур ни да не би од у стао ни од јед ног сво га ми си о нар ског 
по сла у Ма ти ци и ви ди мо га ка ко вјеч но сје ди у пред сјед нич кој 
сто ли ци сво је Ма ти це, као кнез Ми ха и ло на свом ату, по ма ло го
рак и за чу ђен да се не ко сму ца кроз ње го ве сти хо ве и у њи ма 
про на ла зи још жи ву ва тру и про о сје ћа ну му др ост, па још га др ско 
до во ди у ве зу и књи жев но срод ство с Ми ло ра дом Па ви ћем. Е, то 
му се не би ни ка ко до па ло, а на ма је баш до то га ве о ма ста ло, јер 
је овим уви дом, ипак, Ле ско вац пје сник на до бит ку. 
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7. По хва ла Но вом Са ду

Но во сад ски пи сци: Мла ден Ле ско вац, Бо шко Пе тро вић и 
Алек сан дар Ти шма мно го су во ле ли свој град, сва ки на свој на чин. 
И сва ки га је на свој на чин ви дио, до жи вио, опи сао и опје вао, али 
ни је дан јед но стра но. Сва ки је из ну тра осје ћао и гро зно на лич је 
Но вог Са да – „све на ше смрад не бу џа ке” и „зап ти ве не бу џа ке и 
ба ру шти не”, али и стид не тре нут ке исто ри је. То ни је ума њи ва ло 
љу бав пре ма сво ме гра ду и ње го вим вр хун ским на ци о нал ним и 
уни вер зал ним ври јед но сти ма. Ле ско вац чак на то ме ин си сти ра 
– да во ли свој град баш за то што не мо же да за бо ра ви оно што је 
у ње му би ло стид но и би јед но: 

По сто ји за ме не час
ка да те во лим баш за то
што ни за тре ну так не мо гу да за бо ра вим
све што је ов де би ло стид но и бед но.

Но ви Сад бу ди у Ле сков цу кул тур не, уни вер зал не, на ци о нал не, 
али при је све га лич не, ин тим не асо ци ја ци је. Ње гов град га асо ци ра 
пр во на ан ти ку и хек са ме тре, на же љу да опје ва не ког ве ли ког, а 
не по сто је ћег ју на ка:

Ка да ову да про ђем,
ко ра чам по но си ти је и смер ни је, 
ми слим у хек сам те ри ма,
нај чи сти јим атич ким на реч јем,
же лим да опе вам не ког ве ли ког ју на ка;
ње га за пра во не ма,
али као да је ње гов дух при су ство вао ов де,
за стао на рас кр шћу Ми ле ти ће ва со ка ка...

По нос и смјер ност иду уко рак с пје сни ком но во сад ском кал
др мом с асо ци ја ци ја ма на ан тич ку епи ку, хек са ме тре и не по сто
је ћег ју на ка ко га би ва ља ло опје ва ти. На ан ти ку асо ци ра чак и оно 
„што је ов де би ло стид но и бед но”, јер то „стид но и бед но” исто
вре ме но је и „гор ко као Ови ди је ва по след ња ноћ у Ри му”. Осје ћа
ње лич не, до ма ће и на ци о нал не исто риј ске гор чи не по ре ди се са 
гор чи ном по след ње но ћи у Ри му вели ког рим ског еле ги ча ра. Овај 
кла сич ни уни вер за ли зам да је, по на шем осје ћа њу, нео че ки ван и 
не вје ро ватан спој, и озби љан лир ски учи нак. 

А тај спој је мо гућ, и ве о ма је увјер љив, сје ћа њем на ђач ке 
да не и на ђач ке лек ци је, у ко ји ма је гор ка Ови ди је ва по сљед ња 



ноћ у Ри му об ја шње на „див но, исто риј ски и син так сич ки”. Упра
во пре ко тих лек ци ја, пре ко ње го ва ња кла сич них је зи ка и зна ња, 
ус по ста вље на је, ево, при сна ве за и са ан тич ким, грч ким хек са ме
три ма на нај чи сти јем атич ком на реч ју, и са Ови ди јем. Те ста ре 
ђач ке лек ци је „скан ди ра ли су и за во ле ли ов де” и Ле ско вац и хи ља
де љу ди при је ње га. Ан ти ка и ње не ви со ке кул тур не ври јед но сти 
дио су ду хов ног по сје да, па чак и асо ци ја тив ног по ља срп ске дје це.

А то ов де је ста ра срп ска кал др ма, Но ви Сад, град пје сни ка 
и на у че ња ка; град пје сни ко ве љу ба ви, при пад но сти и при вр же
но сти. Ге не ра ци је ве ли ких љу ди по ни кле су ов де – 

на овој ста рој срп ској кал др ми
ода кле су пе сни ци и на у че ња ци
не све сни вла да ли чи та вим јед ним не ви ним све том
па о ра, ду ћан џи ја, бр бљи ва ца и бр ка тих го спо да ра,
па ис тро ше ни ле га ли у на ша два ма ле на гро бља,
да бу ду без и ме но под нож је бу дућ но сти.

Гро бља пре да ка, по го то ву пе сни ка и на у че ња ка, по ста ју без
и ме но под нож је бу дућ но сти; не рас ки ди ва, трај на и оба ве зу ју ћа 
ве за са по том ством. 

Нај љеп ше је што је сва ова ин те лек ту ал на осје ћај ност, овај 
при сан до жи вљај ан ти ке на но во сад ској кал др ми, и ве зе са упо
ко је ним пје сни ци ма и на уч ни ци ма, сав овај ду бо ки и сло же ни 
лир ски до жи вљај кул ту ре и тра ди ци је – што је све то да то као низ 
асо ци ја ци ја на ђач ке да не у Но вом Са ду, и што је све то, као код 
Пру ста, про бу ђе но за бо ра вље ним уку сом ђач ких по га чи ца:

Про ла зе ћи ули цом Зма ја Јо ва но ви ћа,
осе тим за бо ра вље ни укус ђач ких по га чи ца;
на мах је пре да мном це ла мла дост
мо ја и мо јих вр шња ка,
као и још не ко ли ко ко ле на уна зад
све до оних
ко ји ма је Ла за Ко стић пре да вао ов де
бо та ни ку и гим на сти ку,
и још мно го, мно го ду бље у про шлост.

Ето ка ко про бу ђе ни, при вре ме но за бо ра вље ни укус ђач ких 
по га чи ца мо же да од ве де до Ла зе Ко сти ћа и Зма ја Јо ва но ви ћа, па 
он да до Ови ди ја и грч ких хек са ме та ра на но во сад ској кал др ми, и 
до срп ских пје сни ка и на у че ња ка ко ји ле же на два ма но во сад ским 
гро бљи ма као „без и ме но под нож је бу дућ но сти”. 
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Мла ден Ле ско вац је већ 1935. го ди не оста вио Но вом Са ду 
по хвал ну пје сму трај не ври јед но сти и ри јет ке ин те лек ту ал не осје
ћај но сти. При дру жу је мо се тој по хва ли ово ме гра ду упра во овим 
за пи сом, пи са ним у част и сла ву Мла де на Ле сков ца у ње го вој 
Ма ти ци срп ској, на но во сад ској кал др ми, а по во дом до дје ле на гра
де с ње го вим име ном Мар ку Не ди ћу, мом Бор ко ви ћу.*

* Реч из го во ре на при ли ком уру че ња На гра де „Мла ден Ле ско вац” Мар ку 
Не ди ћу, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, 31. ок то бра 2018. го ди не.




