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На кра ју тре ба ре ћи да са став ни део По ро дич нног му зе ја са чи ња ва 
и сту ди о зан, са др жа јан и ана ли ти чан по го вор Алек сан дре Же жељ Ко цић, 
под на сло вом „Про сто ри ин тим но сти у по е ма ма Дра га на Ла ки ће ви ћа”. 
Она је и ра ни је, у не ко ли ко на вра та, пи са ла о ау то ро вом књи жев ном 
ства ра ла штву, па је овом при ли ком до би ла и при ви ле го ван ста тус да 
ње но име сто ји на пред њој стра ни ко ри ца, а пред ста вље на је и кроз 
кра ћу бе ле шку на кра ју књи ге. 

Јо во РА ДОШ

КА НЕ РЕ ЦИ ВОЈ СВЕ ТО СТИ СА ВР ШЕН СТВА

Ри сто Ва си лев ски, Ср це кру га, Ар ка, Сме де ре во 2018

Одав но, уве ли ко огла шен вр сни пе сник у два је зи ка – срп ском и 
ма ке дон ском – Ри сто Ва си лев ски (1943) са да но вом књи гом, Ср це кру га, 
сво је по ет ске вен це сви ја под сим бо лич ки и пре ци зно гра ђе ни круг пре
са бра ног, жи вот но и фи ло зоф ски про ми шља ног ис ку ства. Је дин стве ни 
кров ни ве нац од се дам де сет пе са ма, ис пе ван у фор ми спе ци фич не хим
нич ке ин то на ци је и рит ма (не)кла сич них ода са ду а ли стич ким зна чењ
ским пред зна ком и са звуч јем, под вла чи ону су шту ли ни ју те мат ских и 
ду хов них пре о ку па ци ја све у куп ног пе снич ког учин ка, ни ма ло слу чај но. 

Ср це кру га, кључ на ме та фо ри ка ове по е зи је, ну ди број не и ра зно
вр сне асо ци ја ци је, по чев од по ет скофи ло зоф ске сен тен ци о зно сти до 
кул ту ро ло шког, ко смо ло шког, ет но ло шког, ге о ме триј ског и дру гих аспе
ка та ту ма че ња. Оно под у пи ре сна жно и па жљи во, све о бу хват но и по је
ди нач но иза бра ну мо тив ску вер ти ка лу, сми са о но уо бру че ну у се дам 
лир ских кру го ва. Ви со ким стил скоје зич ким и ре флек сив ним до ме ти ма 
сво јих сти хо ва пе сник Ри сто Ва си лев ски нас уве ра ва да је све то имао 
у ми са о ноемо тив ном ви до кру гу, али да су ег зи стен ци јал но про жи вље ни 
вре мен ски кру го ви у окви ру јед ног, оног са истим ср цем пул си ра ју ћим 
уну тар се бе, нај ва жни ји. И оту да она ду хов на све жи на све про жи ма ју ћа 
и све ра за ра ју ћа, ко ја чи ни бит кру жни це и ци клич ног по на вља ња у 
„вра ћа њу веч но истог”. 

Већ про ло шка пе сма „Ве ли ки пра сак”, ука за ће ка да и где је мо гу ћи 
по че так свих по че та ка, ко рен сна ге и не мо гућ ност од го во ра на чо ве ко ву 
упи та ност „о све му што се мо же зна ти”. О пр вот ним и крај њим свр ха ма 
вре ме на жи во та и би ва ња, са смр ћу као ко нач ном (не)за вр шни цом пу та
ње ду ше и вла сти тог Ја, ду ха и ма те ри је, сми сла и бе сми сла, све тог и 
про фа ног, пат ње и ра до сти, зла и ле по те све га: „Ка ква сна га об на вља ња, 
/ ка ква сна га по на вља ња, / ка кав сми сао, / ко је ни ко до кра ја не до ку чи!” 
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По тра га пе сни ка за ве ром у јед но то пло ср це све га као скри ве ном 
тач ком сми сла на су шна је ко ли ко и реч ко ја сво јом кр вљу ис пи су је кру
го ве на во ди вре ме на о свим бо жан ским и зе маљ ским ства ри ма. Јер, 
мо то књи ге и њен са др жај ка зу ју: „Ако не ма ко ме да се ве ру је, не ма у 
шта да се ве ру је.” Из два ја ју ћи из оби ља оне ства ри ко је су га се нај ду бље 
до та кле да их не тре ми це ис пи ту је, про о се ћа, пе сник их те мат ски оме
ђу је на сло ви ма ци клу са по ду дар них са бро јем да на ства ра ња све та: 
„Бож је ства ри”; „Оп шта ме ло ди ја”; „Ар те фак ти, по том ство”; „Све тло сне 
и там не тач ке”; „Пу то ва ње, сен ке”; „Све та пе сма”; „Ка са вр ше ном”. Ка
ко је књи га по че ла по себ ним про ло шким ци клу сом „Рас пр ска ва ње кру
га” и јед ном пе смом, та ко се и за вр ша ва епи ло шким ци клу сом „Свест о 
кру гу” и пе смом „Из ра ја”, а све то да би јед ном за вид ном емо тив ном 
енер ги јом и ми са о ном до след но шћу, ме ди та тив но раз ли ста не лир ске 
кру го ве Ср ца кру га пе сник це ло ви то об гр лио. 

Пр ви ци клус „Бож је ства ри” отва ра пе сма „(О)да вре ме ну”, у чи јем 
епи цен тру је вре ме као нај ста ри ји ен ти тет, тај на и пред у слов све му: 
„Вре ме је отац и мај ка Ство ри те љу / и са мо у вре ме ну све по сто ји”. Вре
ме ну пе сник при да је бо жан ско свој ство и ме сто, и пр ву оду: „Сви ма 
да је се бе / а са мо оста је не так ну то”. Ма да тра гич но крат ко и про ла зно, 
оно је и пр во ра зред ни ово зе маљ ски дар чо ве ку: „(О) да вре ме ну / ко је 
нам кроз вла сти ти про цеп / да шан су да у ње му на ђе мо сво је ме сто”. 
Ипак, Вре ме као услов пу но ће све га: „не зна шта је тач ка, / а све му оста
лом – осим се би – / ста вља тач ку на кра ју”, за кљу чу је ла пи дар но пе сник. 
Оту да, већ сле де ћу оду по све ћу је у сла ву „пра мај ке пу но ће” Пра зни ни, 
од све га вр тло же ћег у бес кра ју нај ва жни јој, јер да је ну жну рав но те жу 
дра ми и пу но ћи „све га што тра је”. 

Стал на пре о ку па ци ја пе сни ка Ва си лев ског тим ве ли ким веч ним 
те ма ма и пи та њи ма ни по што не за па да у оп штост и без лич ност по на
вља ња ре че ног, већ до но си пло до но сан под сти цај за до град њу, пре у ре
ђај и урон из но ва у ства ри ви ђе не вла сти тим ср цем и умом, ко је су 
про шле, тра ју и би ће. До каз ре зул та та та квог кре а тив ног тра га ња и 
по стиг ну ћа су број ни у овој књи зи, по пут пе сме „(О)да мај ци”. Дру штве
на уре ђе ност са вре ме ног све та, упр кос по хва ли жи во ту са мом, по Ва
си лев ском би мо гао би ти да ле ко мир ни је, то пли је и људ ски је ме сто без 
то ли ко зла, са мо да је уло га Ве ли ке мај ке при ства ра њу све та би ла до
ми нант ни је при су та: „Да ју је Бог имао / ко зна ка ко би свет из гле дао”, 
а та да „чак би и смрт / мо жда има ла дру го име”. Наш ми кро и ма кро 
ко смос би био леп ши, и „свест о на ма / би ла би ја сни ја / за там ње на ме
ста оку бли жа / уму угод ни ја”. У ова ко сме лим хи по те тич ким оп сер ва
ци ја ма пе снич ке има ги на ци је, пре по зна је мо лик ствар не те ле сноду
шев не мај ке и ње ну без у слов ну бри жну љу бав за сва сво ја че да. Има ли 
леп ше и уз ви ше ни је по хва ле мај ци пе снич ком реч ју, ко ја до ла зи из ср ца 
уз ди жу ћи је на пи је де стал ко ји јој и при па да. 
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За и ста, ши рок је ре ги стар раз ли чи тих ду хов них рас по ло же ња и 
по е тич ких ре флек си ја из Ср ца кру га, и пе сме тра же и по ди жу стал ну 
буд ност чи та о че ве па жње. Сет на скеп са кат кад у не ким сти хо ви ма пре
ђе у опо рост иро ни је кроз урав но те же ност фи ло зо фе ма, као от клон 
пе снич ког су бјек та спрам (о)пе ва ног. И за се че оштри цом ду бље у ово
вре ме ну ре ал ност, као у пе сма ма ци клу са „Пу то ва ње, сен ке”, на ро чи то 
у пе сма ма „(О)да сен ци”, за тим „(О)да пу шци” и „(О)да оп штој гроб ни ци”, 
а екс пли цит ни је на гла ше ни је у „(О)ди оп штој ве се ло сти”. Реч ве се лост 
ов де упу ћу је на кон крет но зло и по шаст ра то ва, до во де ћи у бли зи ну ове 
су прот но сти хо мо ни ми ју не што ар ха ич ни је ре чи „ве сел ник”, у зна че њу 
чо ве ка јад ног, ту жног, по ра же ног, не срећ ног... Овај па ра докс иде на по
ре до са ап сур ди ма вре ме на у ко ме „сва ко га да на / по се је се но ва бо лест 
/ и ле че је они / ко ји су је по се ја ли”. Ипак, на да не уми ре и Ва си лев ски 
при зи ва ону об но ву оне из вор не ве се ло сти, на кон ра то ва кад мир по
кри је за бо ра вом оп ште гроб ни це, и до ђе као бла го дет на „(О)да ве се ло сти 
/ ко ја пре по зна се бе / и пре тво ри се у пра ву ве се лост”. А нај зад, кад се 
круг чо ве ко вог пу та бли жи за тва ра њу, ба ласт про шло сти ма ми дух да 
се „пре ђе праг уна зад”, и на ђе сми рај ис це љу ју ћег озар ја у вла сти том 
кут ку са мо ће као но вом кон тем пла тив ном про сто ру: 

И баш та да
увек тре ба на ћи ку так
у ко ме се у са мо ћи
све пре са бе ре, 
сва ки да љи ко рак из ме ри,
све му да ме сто 
ко је за слу жу је.

Упра во та кво јед но бла го сло ве но ста ње са бор но сти ума и ср ца 
сла ви ан то ло гиј ска „(О)да кут ку са мо ће”, да би сле де ћи ци клус „Све та 
пе сма”, по ле чио „сва ку ра ну ду ха” ду а ли стич ким са гле да ва њем је дин
ства пре пле та су прот но сти: та ме и све тло сти, опа ке и пле ме ни те стра
не људ ског би ћа и жи во та, али и ле по те пе снич ког прег ну ћа ка до се гу 
са вр шен ства. О то ме го во ри из у зет на по свет на пе сма „(О)да пе сни ку 
Ни ки ти Ста не скуу”, ко ја би се мо гла по сре до ва но ту ма чи ти и као пр во
ра зре да на ау то по е тич ка ис ка зни ца: 

Ви ди две ру ке истог би ћа
ва ја ју са вр шен об лик
на са мом кра ју јед на га од њих окр њи 
да не би сла ва при па ла дру гој
да са вр шен ство мо жда 
не обез ли чи свет.
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Та кво по све ће нич ки ду бо ко про ми шља ње о вр ли ни и не до стат но
сти ства ра о ца и ства ра ла штва иде у при лог од бра ни уло ге и сми сла 
пе сни ка и пе сни штва, да нас и од у век: „(О)да пе сни ку / ко ји зна да то 
што ви ди / ни је до вољ но да сви про гле да ју / али, ипак, иде да ље – ко ра
ча и гла си се с не ба... ” За о кру же на сли ком по след ње стро фе са је згро
ви том по ен том, и ова пе сма Ва си лев ског по твр ђу је да је вр хун ска по е
зи ја са вре ме на и све вре ме на. 

У сво јој про ме теј ски за пу ће ној ми си ји по ет ска реч све тли у тми ни 
као онај не у га сли пла ми чак ду ха ко ји гре је и одр жа ва свет. Она је по
ру ка и уз ви ше на по хва ла ко ју пе сник упу ћу је на адре су без адре сан та 
– „Све тој пе сми”. Оној ни кад не из го во ре ној, не на пи са ној и не до вр ше ној, 
ко ју мо же чу ти и осе ти ти не ко по себ но сен зи тив но чу ло је ди но у се би 
– не ре ци ву. Мо жда она оби та ва са мо „ме ђу ја вом и међ сном”, или као 
на ша вла сти та оп се на. А за Ва си лев ског, та са вр ше на без реч на пе сма је 
са крал на не у хва тљи ва маг ма: „флу ид / ко ји има на ше те ло и ду шу / и 
уми ре са сва ким од нас, / не оста вља ју ћи тра го ве / ни о се би ни о на ма.” 
Веч но за во дљи ва, упра во сво јом при сут ном од сут но шћу она „чу ва по
е зи ју / и не да да у њој / све бу де обе сми шље но”. По сма тра ју ћи пе снич ку 
књи гу Ср ца кру га у це ли ни, чи ни се да у овој пе сми/од и тре ба тра жи ти 
и цен трал ну тач ку укуп не фи ло зоф сколир ске ко смо ло ги је Ри ста Ва си
лев ског. 

У све ту но вог до ба, ко ји се у сво јим кр хо ти на ма све убр за ни је гло
ба ли зу ју ћи обе сми шљу је и уда ља ва од за ми шље не мо гућ но сти „ра ја”, 
Ва си лев ски још увек на ла зи ве ру у сми сао чо ве ко вог пу та и пу то ва ња 
по веч ној вре мен ској кру жни ци. По ла зе ћи од про шло сти ка још не из ве
сној бу дућ но сти ко јој не од у зи ма на ду: „(О)да бу ду ћем, / ко је је је ди на 
пра ва на да, / те мељ са да све му по сто је ћем” (пе сма „(О)да бу ду ћем”). А 
на кра ју, кад се над сва чи јим жи во том круг за тва ра, све се вра ћа по чет
ку па дом у де тињ ство – у ста рост. За ум ног и ду хов но сми ре ног пе сни
ка ка кав је Ри сто Ва си лев ски, де тињ ство је она биљ ка моћ ног чу да што 
до след но „спа ја лук по чет ка и кра ја” ра ђа ња и уми ра ња. „(О)да де тињ
ству” оту да с раз ло гом скла па сед ми круг књи ге, као по част не ви но сти 
деч јег ср ца у не ми ру та ла са ња ту ге про ла зно сти и ле по те тра ја ња. 

Са рет ком ве дри ном и ду хов ном енер ги јом на де, упр кос све му, 
сти хо ви ове књи зи иду „Ка са вр ше ном”. Ти ме и на ше чи та лач ко ди вље ње 
по е зи ји, и му дро сти опо ме не ње ног ау то ра – да је до бро све док са вр
шен ства не ма. А да га и не ком ви шом во љом Твор ца и на ме ром чо ве ка 
чак и бу де, мо жда би са мо до крај чи ло и ова ко не са вр шен, по су вра ће ни 
свет. И нас, љу де, у ње му.

Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ




