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ЗО РАН ЂЕ РИЋ

ПО Е ЗИ ЈА КАО МО ЛИ ТВА

Иван Не гри шо рац је до са да об ја вио 14 пе снич ких књи га 
(ме ђу њи ма су три у ко ји ма су иза бра не и но ве пе сме, баш као што 
је и ова по след ња, Из ло жба обла ка). Књи жев но кри тич ка ре цеп
ци ја ових књи га је за вид на, ба рем ка да је по е зи ја у пи та њу, има 
ви ше од 100 при ка за. Ме ђу њи ма је и пет мо јих. Пра тио сам по е
зи ју овог пе сни ка од са мог по чет ка, од 1981. го ди не. Пи сао сам о 
Не гри шор че вој пр вој пе снич кој књи зи, Тру ла ја бу ка, у сту дент ском 
књи жев ном ли сту То јест. На слов тек ста, „Тка ње или мо гућ но сти 
еро ти ке”, ука зу је на две, чи ни ло ми се та да, кључ не осо би не ње
го ве по е зи је – јед на је за о ку пље ност фор мом, ње на сло же ност и 
пре фи ње ност, оту да и „тка ње”; дру га је еро тич ност, ко ја је из би
ја ла на те мат ском пла ну. 

По том сам, де ве де се тих го ди на ХХ ве ка, пи сао о ње го вим 
књи га ма То пло, хлад но, Абра ка да бра и Ве зни ци. То су би ле књи ге 
ко ји ма је увер љи во за о кру жио сво ја по е тич ка ис тра жи ва ња: од 
кон ста тив ног до пер фор ма тив ног ис ка за, од кон кре ти стич ког ого
ља ва ња до се ман тич ког лиф тин га. Има у њи ма из ве сних кон цеп
ту а ли стич ких, сиг на ли стич ких ци та та и тра го ва ви зу ел не по е зи је, 
раз ли чи тих ин тер вен ци ја у, на, по ред тек ста, гра фич ких ис ти ца ња, 
упо ред них тек сто ва итд. У пи та њу је „чи ста ар ти ку ла ци ја” (Шарл 
Мо ра зе). Сми сао је те же до сту пан, не и нео п хо дан за пра ће ње 
уну ра шњих ар ти ку ла ци ја ко је нам се ма лопо ма ло отва ра ју и осва
ја ју нас сво јом кре а тив но шћу, сво јом „естет ском сен зи тив но шћу” 
(Ке рол Ц. Прат). Ве зни ци на ја вљу ју и но ва ин те ре со ва ња, за ду хов
не те ме и тра ди ци ју, ка да сти хо ви по ста ју не ка вр ста „ма те ри јал ног 
ен ти те та”, по се ду ју опи пљи вост (ка кво ћу) и тр о ди мен зи јал ност ко јој 
ви ше ни је нео п ход на не/вер бал на по шта па ли ца. По ста ју је зич ки 
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су ве ре ни, суп тил но ис пре де на, али чвр ста, по у зда на мре жа вер
бал них ко но та ци ја.

Усле ди ла је јед на ду жа па у за (ако из у зме мо књи гу При ло зи, 
у ко јој су иза бра не и но ве пе сме, из 2002. го ди не), од 12 го ди на. 
Та да се по ја ви ла књи га По тај ник (2007), за њом је усле дио Све тил
ник (2010). У збор ни ку Иван Не гри шо рац, пе сник (Кра ље во 2012) 
14 сту ди ја по све ће но је тим пе снич ким књи га ма, пре вас ход но, јер 
оне су, не сум њи во, кључ не у опу су овог пе сни ка. Оне су из у зет но 
обим не и као та кве ни су ти пич не пе снич ке збир ке, већ мно го ви ше, 
По тај ник има 107 стра на у пр вом, а 130 у дру гом, ис пра вље ном 
из да њу, а Све тил ник чак 249 стра ни ца! За њих је пе сник до био чи
тав низ нај зна чај ни јих на гра да, ме ђу њи ма Зма је ву на гра ду, На
гра ду СА НУ из фон да За ду жби не Бран ка Ћо пи ћа, На гра ду „Ра де 
Дра и нац”, Жич ку хри со ву љу и Гра ча нич ку по ве љу. 

Усле ди ла су Ка ме на чте ни ја (2013, 2014), са на гра да ма „Меша 
Се ли мо вић”, Пе чат вре ме на, Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке, 
Ве ли ка ба зја шка по ве ља и По ве ља Мо ра ве, по том из бор Чте ни ја 
(2015) и Ма тич ни млеч (2016). 

Све ово све до чи о ве ли кој пе снич кој енер ги ји, го то во о пе снич
кој еруп ци ји ко ја је, очи глед но, мо ра ла би ти пре по зна та и аде кват
но вред но ва на. 

Че ти ри де це ни је при су ства овог пе сни ка све до че о ње го вој 
пе снич кој сна зи и по е тич кој увер љи во сти, али и о ње го вим пе снич
ким од но сно по е тич ким пре о бра жа ји ма ко ји ни су са мо фор мал не 
при ро де, не го и су штин ске, су шта стве не. Из про сто ра нео а ван гар
де и пост мо дер ни зма, ка спе во ви ма по узо ру на оне сред њо ве ков не, 
ре ли ги о зне при ро де на јед ној, и по је ди ним нео/сим бо ли стич ким 
при ме ри ма на дру гој стра ни. 

Да ли је то по вра так у про шлост, пре и спи ти ва ње на ше тра ди
ци је, или је из би ло на по вр ши ну оно што је де це ни ја ма по ти ски
ва но, на лик на пи са ње по пер га мен ту. Ка да је пер га мент до кра ја 
остру ган, па лимп сест је по стао основ ни текст. Та ко и ја, са да, 
по сле то ли ко го ди на, пре по зна јем по е зи ју Ива на Не гри шор ца као 
сво је вр сне па лимп се сте. Ни су то ти пич ни па лимп се сти, ма да ис под 
њих из би ја ју дру ги тек сто ви, ка ко ду хов ног, ре ли ги о зног ка рак
те ра, та ко и све тов ног. 

У јед ном од ин тер вјуа из 2017. го ди не Иван Не гри шо рац је 
ре као:

Пе сма на ста је у тре ну ци ма пу не искре но сти ко ју ду гу је мо 
са ми се би, а ду гу је мо и Го спо ду Бо гу. То су тре ну ци ка да се по е
зи ја, бар за ме не, из јед на ча ва са не ком вр стом мо ли тве, са не ком 
вр стом нај ин тим ни јег раз го во ра о те ма ма ко је ме по тре са ју из те
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ме ља. По е зи ја је за ме не увек има ла та кав ду бин ски сми сао, ка ко 
у вре ме ка да сам по чи њао да пи шем та ко и да нас. 

Пре не го што сам и про чи тао ову тврд њу, на сло вио сам свој 
текст о Из ло жби обла ка „По е зи ја као мо ли тва”. На то ме под ста
кла са ма пе сни ко ва ор га ни за ци ја ове књи ге. На по чет ку књи ге је 
„увод на мо ли тва”, пе сма „Мо ли тва за ра дост пе снич ког лу ди ла”. 
На кра ју књи ге је „за вр шна мо ли тва”, пе сма „Про све тли ме, Бо же!”. 
По струк ту ри, оне под се ћа ју на сва ко днев не мо ли тве – мо ли тву на 
по чет ку ра да и мо ли тву на кра ју ра да, а мо же и обр ну то, јер су обе 
за хвал ност Бо гу на да ру, „за ра дост пе снич ког лу ди ла”, за про све
тље ње или оба сја ње. 

Цр кве не књи ге уче да је мо ли тва по бо жан раз го вор са Бо гом, 
кроз ко ју из ли ва мо осе ћа ња на ше ду ше, про сла вља ју ћи та ко Бож је 
са вр шен ство и за хва љу ју ћи се не из мер ној до бро ти Бож јој. Све ти 
Оци го во ре да је мо ли тва ма ти свих до брих де ла, чу вар ка чи сто
те те ла, си гур на огра да од свих лу кав ста ва и не при ја те ља. 

„Бо гу се мо ли мо и про сла вља мо Га на раз не на чи не. Не кад 
се мо ли мо у ду ши сво јој ти хо и не чуј но, а не кад гла сно и ре чи то 
као у вре ме за јед нич ких бо го слу же ња, не ка да на шу мо ли тву упот
пу њу је мо кле ча њем, ме та ни са њем, кла ња њем итд.” 

Пе снич ка мо ли тва је, нај че шће, ти ха и не чуј на. Гла сна је и 
ре чи та је ди но на пе снич ким на сту пи ма и про мо ци ја ма књи ге. 
За то се пе снич ке мо ли тве и упот пу ња ва ју на чи та њи ма и ту ма че
њи ма пе снич ких књи га. 

На дру гом јед ном ме сту, у по ме ну том ин тер вјуу, Не гри шо рац 
твр ди:

Ако по сто ји та ква по е зи ја ко ја је сте не пре ста но мо ли тве на, 
он да је то оно што ја ства рам. Ма ко ли ко то у не ким фа за ма и не 
из гле да ло као мо ли тва, про сто је то не ка вр ста нај ин тим ни јег раз
го во ра са са мим со бом и са Го спо дом.

Не ма раз ло га да му не ве ру је мо. Не са мо у пе сма ма ко је и у 
на сло ви ма, од но сно под на сло ви ма има ју од ред ни це по пут „ака
тист”, „кон дак”, „икос”, „мо ли тва” већ и у „Ве зни ци ма” и њи хо вим 
пе сма ма, по пут „Ра дуј се!”, „Ро ман ти ча ри! Ах, ро ман ти ча ри!”, 
„Да нас сам са дио ру же!” и дру гим у ци клу су „Стра дал ни да ни”. 

И у на сло ву овог из бо ра, Из ло жба обла ка, на ја вљен је мо ли
тве ни по тен ци јал. Гу сти, про зрач ни и не у хва тљи ви облак, у Ста
ром за ве ту је бо жан ска ми сте ри ја. Ди да хеу, пр ви не ка нон ски до
ку мент хри шћан ства, твр ди ка ко Христ до ла зи на обла ку. Облак 
је, да кле, део про ро чан ства. Ка зна бож ја, и то је облак. Облак се 
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по ја вљу је то ком пре о бра же ња и Хри сто вог ус пе ња. Пу сти ња, у 
ко јој се по ја вљу је, на ја вљу је ра дост из ла ска, а Го спод у ви ду обла ка 
пу ни наш дом. Има, на рав но, и дру гих зна че ња. Овај из бор све до чи 
о то ме.*

* Реч на про мо ци ји књи ге иза бра них и но вих пе са ма Ива на Не гри шор ца 
Из ло жба обла ка (Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви Сад 2017), на сце ни „Пе ра До бри
но вић” у Срп ском на род ном по зо ри шту, у Но вом Са ду, 3. апри ла 2019. го ди не.




