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ГО РИ ЦА РАД МИ ЛО ВИЋ

КО НА ЧИ ШТЕ ЈЕД НОГ ТРА ГА ЊА

Не бој ша Де ве так (1955–2017) је био срп ски пе сник. Они ма 
ко ји су се де таљ но и по све ће но ба ви ли ње го вим ства ра ла штвом, 
ова син таг ма мо гла би би ти са свим до вољ на да се раз у ме ства ра
ла штво и жи вот Не бој ше Де ве та ка, не раз дво ји во јед но од дру гог.

Да нас је пред на ма збо р ник ко ји је иза шао у част Зма је ве на
гра де до де ље не Не бој ши Де ве та ку у Ма ти ци срп ској 2008. го ди не 
за зби р ку пе са ма Уза луд тра же ћи. На са мом по чет ку збор ни ка 
на ла зе се две бе се де ко је су упри ли че не на дан ка да је овај пе сник 
до био на гра ду – бе се да Ђор ђа Сла до ја и бе се да Не бој ше Де ве та ка. 
Са мно го по е тич ног, али и при ја тељ ског раз у ме ва ња Ђор ђо Сла
до је пи ше и го во ри о по е зи ји Не бој ше Де ве та ка, пе сни ка ко ји се од 
са мог по чет ка пред ста вио као там ни глас сво је ства ра лач ке епо хе. 
Там ни, ме лан хо лич ни глас рат ног стра да ња срп ског на ро да, на
ро чи то за вре ме де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, при ме ти ли су 
и дру ги ау то ри ко ји су за сту пље ни у овом збор ни ку. Пр ви текст 
у збор ни ку, чи ји је ау тор Иван Не гри шо рац, за пра во је по тен ци
јал на мо но ра фи ја ту ма че ња сти хо ва овог пе сни ка. Не гри шо рац 
де таљ но раз ла же Де ве та ко ву по е зи ју и то чи ни са два аспек та – 
као те о ре ти чар и као пе сник. Са о се ћај но и по све ће но, Не гри шо рац 
пр во уо ча ва три фа зе пе сни ко вог ства ра ла штва: сло бо дан стих и 
тра га ње за ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним ис ку ством; ве за ни 
стих, со нет не фор ме и стра да ње на ро да ко јем пе сник при па да; и 
по том, по нов но вра ћа ње сло бод ном сти ху, али овог пу та у пот пу ној 
ин ди ви ду а ли за ци ји. Не гри шо рац фа зе пе сни ко вог ства ра ла штва 
ар гу мен ту је пре ко свих три на ест зби р ки пе са ма и при ме ћу је су
шти ну Де ве та ко ве по е зи је: пе сни ков раз вој, при вр же ност род
ном кра ју, пат њу за ко ре ни ма, те из јед на ча ва ње са при ро дом ко ја 
ме та фо рич ки пред ста вља пе сни ков спас од све та ко ји га ра за ра. 
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Ин ди ви ду а ли за ци ја ко јој Де ве так на кра ју у пот пу но сти при бе
га ва је сте ре зул тат фи зич ког уда ља ва ња од род не гру де, а је ди ни 
по вра так мо гућ је у се ћа њи ма. Оно што пре ста вља текст Ива на 
Не гри шор ца као по тен ци јал ну бу ду ћу мо но гра фи ју је сте и по зи
ва ње на дру ге тек сто ве. Та ко се, ме ђу оста ли ма, на во ди и текст Ан
ђел ка Ану ши ћа ко ји се та ко ђе на ла зи у овом збор ни ку. Ану шић, 
та ко ђе на ве о ма де та љан на чин, кроз сти хо ве ве ли ка на срп ске 
књи жев но сти, пи ше о свих три на ест збир ки по е зи је Не бој ше Де
ве та ка. У ту ма че њу ове по е зи је Ану шић при ме ћу је удва ја ње про
сто ра, вре ме на, на ци је и, на по слет ку, са мог пе сни ка у од но су на 
свет ко ји га окру жу је. Удва ја ње је зна ча јан еле ме нат и у тек сту Са ше 
Ра дој чи ћа, где се на гла ша ва не пре ста ни рад му за ко ји је не мо гу ће 
пре ки ну ти по сред ством не срећ них до га ђа ја ко ји су пе сни ка су сти
гли у жи во ту. Ра дој чић го во ри о пе сни ко вој пер спек ти ви по ли
тич ког жи во та, ко ји ни ка ко не сме би ти ин ди ви ду а лан, већ са мо 
и је ди но за јед нич ки. Пе сник је по сма трао стра да ње сво га на ро да 
од исто риј ског до ме та фи зич ког „Ја”, на кон че га до ла зи до по сте
пе ног уда ља ва ња од објек тив но сти и до сти за ња ин ди ви ду ал но сти. 
Не мо ћан да про ме ни свет око се бе ко ји му ви ше ни је при сан јер га 
је из не ве рио сво јим по ступ ци ма, пе сник по ку ша ва да се ћа њи ма 
ево ци ра све оно што га је не кад чи ни ло де лом јед не за јед ни це, јед
ног на ро да. Због ова квог на чи на ства ра ња Не бој ше Де ве та ка, Алек
сан дар Ла ко вић при ме ћу је да пе сник увек пи ше са мо јед ну пе сму. 
Та јед на пе сма је мно го ви ше, ка ко Ла ко вић на гла ша ва, од исто
ри је и со ци о ло ги је. Она је све до чан ство о про шлом и са да шњем 
вре ме ну, о за ви ча ју ко ји је по и сто ве ћен са лир ским су бјек том и о 
сви ма на ма пред ко ји ма се по е зи ја Не бој ше Де ве та ка на ла зи. Реч 
је о по е зи ји ко ја ар гу мен то ва но осу ђу је зло по чев ши од зла ко је 
пр во окру жу је пе сни ка, па све до оног зла са ко јим се ко лек тив но 
су сре ће мо. Је ди на мо гућ ност по но вог спа ја ња и бра ти мље ња мо
гу ћа је ка да је реч о љу ба ви, а љу бав у Де ве та ко вој по е зи ји по сто
ји из ме ђу ње га и ње го вих чи та ла ца. Да нас, Де ве так је ус пео да 
оства ри сво ју на ме ру и да кроз чи та о ца ис при ча при чу јед ног стра
да ња, али и јед не без у слов не љу ба ви. Мо ти ви љу ба ви и стра да ња 
ни су је ди ни за сту пље ни у по е зи ји Не бој ше Де ве та ка. Освр ћу ћи 
се на ети мо ло ги ју ре чи без дом ност, Зо ран Ђе рић ана ли зи ра мо тив 
про сто ра. Ђе рић при ме ћу је да се дом по и ма као це ла по е ти ка. Дом 
је, као цео жи вот за овог пе сни ка, од ре ђен при ло гом ТА МО, а све 
оно од че га дом по но во по ку ша ва да се ство ри де фи ни са но је при
ло гом ОВ ДЕ. На рав но, пе сник успе ва по вре ме но да се по вра ти се би, 
па та ко и до му, али сва ки пут ка да се отво ри та мо гућ ност, на ви ру 
се ћа ња и тре ну так се ра за ра. На по слет ку, по вра так је сте мо гућ, али, 
ка ко Ђе рић при ме ћу је, по вра так је на лик на смрт јер сим бо ли ше 
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пре ста нак пу то ва ња. Пу то ва ње ко је пред ста вља жи вот сим бо ли
ше се кроз низ мо ти ва ко је ана ли зи ра Не над Ста но је вић. Мо ти ви 
по пут пе шча ни ка и ре ке пред ста вља ју про ла зност ко ју је мо гу ће 
об но ви ти, али на кра ју нас, ипак, че ка ју веч на ти ши на и ка мен. 

Је ле на Ма ри ће вић у свом тек сту под се ћа на пе сни ко ве ре чи 
ко је на гла ша ва ју да ни ка ко не мо же да по сто ји сим па ти ја за оне 
пе сни ке, од но сно пи сце, ко ји се у злим вре ме ни ма по вла че у изо
ла ци ју. У то ку свог пу то ва ња Де ве так нам је оста вио со не те. Као 
и Ђе рић, Је ле на Ма ри ће вић се по за ба ви ла ети мо ло ги јом ре чи. 
So net to – си тан звук, ми ло звуч је, зво ња ли ца оста ју као зво на за 
опе ла свим стра да ли ма. По след њи део тек ста Је ле не Ма ри ће вић 
сим бо лич но је на зван „Ма ти чин млеч”, где се ау тор ка освр ће на 
зна чај Ма ти це срп ске, ка ко за пе сни ков та ко и за наш жи вот. По
на вља ње мо ти ва пче ле, са ћа као ку ће, мле ча као ле ко ви тог се ћа ња 
се као веч но тра ја ње срп ства по на вља упра во кроз ову уста но ву 
ко ја, ка ко ау тор ка на гла ша ва, „и сим бо лич ки и кон крет но оку пља 
на род у сва ком по гле ду и син те ти ше мед кул ту ре са цве то ва нај
ра зли чи ти јег срп ског ра сти ња”.

На по слет ку, ве ру је мо да би и пе сник Не бој ша Де ве так упра
во у ова квом опи су ус пео да осе ти при па да ње и тра ди ци ју, а овај 
збор ник оста је у ама нет да сим бо ли зу је се ћа ње, ко нач но од ре ди ште 
пе сни ка чи је уза луд но тра га ње на по кон мо же на ћи свој ко нач ни 
дом.*

* Реч на про мо ци ји збо р ни ка По е зи ја Не бој ше Де ве та ка (уред. Иван Не
гри шо рац и Ђор ђе Де спић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017) у Ма ти ци срп ској, 
13. но вем бра 2018. го ди не.




