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АН ТО ЛО ГИ ЈА УЖИЧ КОГ ПЕ СНИ ШТВА

Не бе ски кљу че ви – из бор из пе сни штва ужич ког кра ја од XI II до XXI ве ка, 
прир. Зо ран Је ре мић, На род на би бли о те ка Ужи це, Ужи це 2018

Не дав но иза шла књи га иза бра ног пе сни штва ужич ког кра ја под 
на сло вом Не бе ски кљу че ви (пре ма исто и ме ној пе сми Љу бо ми ра Си мо
ви ћа ко ја је узе та за мо то) пр ва је ан то ло ги ја оме ђе на овим про стор ним 
и вре мен ским об у хва том. Ако то ме до да мо осо би то при ље жни ис тра
жи вач ки нерв Зо ра на Је ре ми ћа, књи жев ни ка и но ви на ра по све ће ног 
ви ше де це ниј ском чи та њу, за тим из бо ру и вред но ва њу ства ра лач ког 
учин ка број них и ра зно род них по ет ских гла со ва у за ма шном лу ку од 
осам ве ко ва, до би ли смо за и ста рет ко уз бу дљи ву и зна чај ну књи гу. У по
тра зи за лир ским би се ри ма ужич ког ле по ре ког сви ца, књи га по твр ђу је 
да су у сти хо ви ма 165 пе сни ка, из ме ђу оста лог, та ко ви дљи ви они скри
ве ни „не бе ски кљу че ви”, не са мо ду ха је зи ка јед ног кра ја и на ро да већ 
и мно гих су штих пи та ња о лич ном, на ци о нал ном и уни вер зал ном би
ва њу и тра ја ња у про ла ску чо ве ка кроз вре ме зе маљ ско и ње го ве ме не. 

Сва ка ко, Је ре мић у свом до ста те мељ ном пред го во ру ну ди и бо га
ту фак то гра фи ју за ја сни ју кул ту ро ло шку сли ку књи жев не исто ри је 
Ужи ца и ши рег про сто ра (да на шњи Зла ти бор ски округ), наглашаваjући 
да је „овај из бор из ужич ког пе сни штва је дан од мо гу ћих из бо ра”, као 
и усрд на пре по ру ка „кри тич ком пре вред но ва њу за је дан ва жан кор пус 
срп ске по е зи је, ко ји прет по ста вља ра дост су сре та са пе снич ким све то
ви ма ко ји ће на ћи сво је ме сто и у дру гим ’ан то ло гиј ским’ чи та њи ма”. 
Та ко ђе, и Ви дан Ни ко лић, ре цен зент књи ге, ис ти чу ћи осо би тост кон цеп
та ове ан то ло ги је, за па жа да је у ужич ком кра ју „нај ду же тра ја ло еп ско 
до ба, са чи стим и соч ним ву ков ским на род ним је зи ком, да се по тре ба 
за пе ва њем ис по ља ва ла у еп ском и лир ском на род ном пе сни штву, и чини 
се, нај ка сни је се и осе ћа ла по тре ба за умет нич ком по е зи јом. За то је то 
пе сни штво јед ног под не бља са свим кри ста ли зо ва но од јед ном ’гру ну ло’ 
у срп ској књи жев но сти.” Од 55 за сту пље них ау то ра, иа ко су са мо три 
ро ђе на кра јем 19. а ства ра ла у 20. ве ку, умет нич ка лир ска пе сма је знат но 
на ра ста ла оби мом и ква ли те том тек у 20. ве ку (осо би то у дру гој по ло
ви ни), про ду же на ге не ра ци јом пе сни ка ко ји се ја вља ју на по чет ку овог. 

Кре нув ши тра гом нај ста ри јих за пи са оне по ет скоду хов но не пре
ки ну те го ру ће искре у по тра зи за „не бе ским кљу че ви ма”, при ре ђи вач 
не вред ну је до ме те пе сни штва и пе сни ке по књи жев ним по е ти ка ма и 
прав ци ма, стру ја ма и по е тич комо тив ским обра сци ма. Ни ти по њи хо вој 
по зна то сти и не по зна то сти, за сту пље но сти у прет ход ним ан то ло гиј ским 
из бо ри ма срп ског пе сни штва, већ хро но ло шки пра ти го ди не њи хо вих 
ро ђе ња, би ра ју ћи из пе сме и пре ма вла сти том осе ћа ју и естет ском кри
те ри ју му. 
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Ан то ло ги ју отва ра Не по зна ти Ми ле ше вац (пр ва по ло ви на XI II 
ве ка) две ма пе сма ма: „Слу жба усну ћу Све то га Са ве, пр ви ка нон све то ме, 
глас пр ви, пе сма осма” и „Дру ги ка нон све то ме, глас че твр ти, икос”, 
ре пре зен та тив но пред ста вља ју ћи сред њо ве ков ну пе снич ку тра ди ци ју 
у ужич ком кра ју, за че ту у чи стом са крал ном ли тур гиј ском об ли ку, ко ја, 
на ро чи то пре ко пре пи си вач ког кру га мо на ха ма на сти ра Ра че, пред ста
вља уга о ни ка мен те ме љац чи та вог ка сни јег књи жев ног по слан ства ка 
збир ном ме сту срп ског пе сни штва. Да та ква бо га та тра ди ци ја има свој 
ду бо ко по е тич ки али и етич ки сми сао, ко ји над ра ста вре ме и ка нон ске 
окви ре у ти хом до слу ху са ма ги страл ном ли ни јом усме не и фол клор не 
тра ди ци је, пра ви при мер да ју „оштро ви ди” сти хо ви пе сме „Ре чи про
роч ких ка зи ва ња” Ки при ја на Ра ча ни на (дру га по ло ви на 17. ве ка – по че
так 18. ве ка): „...ску пља мо као ка пи из на пу ње не безд не мо ра, / и у ову 
ма лу књи гу, / као у ма ли кла де нац са жи ма мо”. За пи си, пе сме и по сло
ви це ка лу ђе ра из пре пи си вач ких шко ла и у ма на сти ри ма из по же шког 
кра ја са чу ва ни су у Го до вич ком збор ни ку, где се из ове ру ко пи сне књи
ге ма лог фор ма та из два ја крат ка вин ска пе сма „Ви ват”, као је ди ни за
бе ле же ни траг ка лу ђер ске ана кре он ти ке. Из истог вре мен ског окви ра 
(крај 17. и по че так 18. ве ка) још је дан нео би чан Ужи ча нин, Ала у дин 
Са бит (1650–1712), слав ни тур ски пе сник и об но ви тељ ди ван ског пе сни
штва, у исти мах др жав ни и вер ски до сто јан стве ник осман ске вла сти, 
за сту пљен са две сво је пе сме, чи ни ову књи гу по ет ски и до ку мен тар но 
уз бу дљи во ми стич ним ме стом су сре та са да на шњим чи та о цем. Љу бав
на пе сма „Тво је усне у мо јој се ду ши”, и де скрип тив на „Као са бља де
ми ски ја зи ма ци ча”, све до че зна чај ну стил скоје зич ку ори ги нал ност 
пе сни ка, под ути ца јем сло вен ских на род них пе са ма и еле мен та хри
шћан ске ми стич не тра ди ци је, ко ји пре ва зи ла зи стан дар де епо хе у ко јој 
су на ста ли сти хо ви. 

Рас ко шна ле по та об ли ка усме ног на род ног ства ра ла штва у ужич
ком кра ју, не спор но, има ла је ду бок ути цај на дух је зи ка и уте ме ље ност 
„ма тер ње ме ло ди је”, ко ја ће се пу ним про цва том ин ди ви ду ал них пе
снич ких оства ре ња об зна ни ти тек у два де се том ве ку, и у ње го вој дру гој 
по ло ви ни на ро чи то упе ча тљи во вр ху ни ти. У сво ме пред го во ру Је ре мић 
ис ти че да ни је слу чај но што се „хо мер ско пи та ње” за ду го ре ша ва ло у 
за пад ним кра је ви ма Ср би је и да је Вук Сте фа но вић Ка ра џић пи шу ћи 
Ди ми три ју Да ви до ви ћу (1827) с раз ло гом ка зао: „Си ма је Ми лу ти но вић 
оти шао у Цр ну Го ру да ку пи пје сме; али ја ћу Го спо дар ском по мо ћу на 
ље то, ако Бог да здра вље, у на и ји Ужич кој и По же шкој ви ше и љеп ши 
ску пи ти пје са ма, не го он у сво јој Цр ној Го ри и Бо сни и Хе р це го ви ни.” 
Чи тав век ка сни је, по ре клом из овог кра ја слав ни про фе сор Сре тен Ма
рић, есе ји ста и „срп ски Мон тењ” (у ко ме се склад но спо ји ла „ер ска му
дрост” и евр оп ска уче ност) ис ти че да не зна има ли леп шег кра ја на 
све ту где се бо ље го во ри: „Шта је чо век ако не реч; ка ква му је реч ко ју 
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да је и ко ју при ма, та кав је он.” Ва жно ме сто у овом ан то ло гиј ском из бо ру 
ау тор ских оства ре ња при па ло је две ма из у зет ним на род ним пе сма ма, 
еп ској и лир ској, ве за ним за Ужи це исто риј ски бур ним до га ђа ји ма, а 
ко је пр ви пут бе ле жи Вук: „Узи ма ње Ужи ца” у че твр тој књи зи ју нач ких 
Срп ских на род них пје са ма (Беч, 1862), и лир ска „Пје сма ужич ка”, за бе
ле же на још у пр вој књи зи. У обе ма се исто ри ја и пе снич ка ин ге ни о зност 
пре пли ћу у ду ху нај бо ље усме не тра ди ци је. 

Овај крај имао је сре ћу да за пи си ва чи бу ду агил ни не са мо то ком 
XIX ве ка, под ути ца јем ро ман ти зма, ка да на ста ју и ин ди ви ду ал на пе
снич ка усме ре ња, већ и на по чет ку XX ве ка, до ка да је укуп но за пи са но 
и са чу ва но око 1700 лир ских на род них пе са ма. У исто вре ме има мо и пр ве 
зре ле пе сме ужич ког пе сни ка Ми ло ша Пе ро ви ћа (Пе сме, 1903. и 1909), 
у ко ји ма „пр ве пра ве де ка дент не сти хо ве што су се чу ли у срп ском пе сни
штву” при ме ћу је Вељ ко Ми ли ће вић. Са ни шта ма ње не спо ко ја, та да сти
же и из у зет на лир ска про за Ми лу ти на Уско ко ви ћа (Под жи во том, 1905. 
и Vi tae frag men ta, 1908), ко ја при па да по е тич ком ра ђа њу срп ске мо дер не.

За ни мљив је по да так ко ји пре до ча ва Је ре мић да у ме ђу рат ном пе
ри о ду пул си ра ак тив но књи жев ни жи вот у 27 не дељ них ли сто ва и ча со
пи са ко ји су из ла зи ли у Ужи цу до 1941. го ди не, и да је у њи ма об ја вље
но бли зу хи ља ду књи жев них при ло га. Об ја вље ни сти хо ви „на ста ја ли 
су пре вас ход но у па три от ском, иде о ло шком или пак у по ли тич ком дис
кур су, до ми ни ра ан ти рат на и со ци јал на те ма ти ка у ду ху ју го сло вен ства”, 
за кљу чу је при ре ђи вач у сво ме пред го во ру. Као свој из бор за тај пе ри од 
узи ма за па же ни је сти хо ве Са ве Ри ста но ви ћа пу не стреп ње уо чи Дру гог 
свет ског ра та, и сти хо ве Бла го ја Жив ко ви ћа, пе сни ка лир ског сен зи би
ли те та и кул ти ви са не ми сли, чи је се две пе сме на ла зе и у ан то ло ги ји 
ча со пи са Ми сао Си ме Пан ду ро ви ћа. По ред по ме ну тог Са ве Ри ста но ви ћа, 
из Ан то ло ги је лир ских пе са ма Здрав ка П. Ман ди ћа (из да ње ча со пи са 
Ју го сло вен ски ра свит), за па же но ме сто и у овој ан то ло ги ји при па да 
Мом чи лу Те ши ћу, Пе тру Си ми ћу и Здрав ку Га ги ћу. 

По сле Дру гог свет ског ра та, у књи жев ном ства ра ла штву Ужи ча на 
до ми нант но ме сто за у зи ма по е зи ја, ко ју об ја вљу ју та да ау то ри но ве ге
не ра ци је, ро ђе ни пет на е стак го ди на по сле зна чај ни јих ме ђу рат них пе
сни ка, где по ред ма њег али вред ног опу са Ми ће Ца ји ћа (1926–2016), 
зна чај ну пе снич ку ин ди ви ду ал ност за на ред не де це ни је пред ста вља 
сва ка ко Слав ко Ву ко са вље вић (1927–2004). Иа ко му је ро до љу би ва по е ма 
„Ка ди ња ча” до не ла ши ро ку па и „лек тир ну” по пу лар ност, са вре ме ни 
про у ча ва о ци ње го вог укуп ног де ла прет по ста ви ће ро до љу би вој по е зи
ји ре флек си је ин ти ми стич ке ли ри ке у на сто ја њу да „ис ку ства срп ске 
мо дер не сје ди ни са еле гич ним то но ви ма ме ђу рат не ли ри ке” (Пре драг 
Па ла ве стра). Ау тор ове ан то ло ги је с пу ним оправ да њем и ле пом ме ром 
са да са гле да ва из ма ње по зна тог угла пе сни ка Слав ка Ву ко са вље ви ћа, 
увр шћу ју ћи шест ње го вих из у зет них пе са ма, у ко ји ма га чи та о ци, мо жда 
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и пр ви пут, мо гу сре сти као не сми ре ног ти хог ли ри ка, осо би тог сти ла 
и ми са о но ду бљег по ри ну ћа у мо ти ве при ро де и људ ске про ла зно сти. У 
слич ним лир ским ре ги стри ма, ту је и ге не ра циј ски му бли зак пе сник 
Ми ли јан По по вић (1928–2011), ма ње по знат ши рој чи та лач кој јав но сти.

Че твр та и пе та де це ни ја про шлог ве ка ужич ког пе снич ког кру га 
по ста ће по вла шће но ме сто ро ђе ња, а по том у на ред ним и пло до твор ног 
ства ра ла штва ви ше пе снич ких фи гу ра из ра зи те стил скоје зич ке ори ги
нал но сти. Ме ђу њи ма, ме сто кла си ка у срп ској мо дер ној по е зи ји (и ши
ре) при па да Љу бо ми ру Си мо ви ћу (1935). Ње го ве пр ве пе снич ке књи ге 
(Сло вен ске еле ги је, 1958) већ на ве шта ва ју под ра зу ме ва ју ћу „рас пра ву о 
суд бин ском ме сту на ци о нал не исто ри је”, при ме ћу је Зо ран Је ре мић. Из
о бил но ко ри шће ње то по ни ми је ужег и ши рег под руч ја Ужи ца и за пад не 
Ср би је, до та да не при мет не на књи жев ној ма пи, по ста је има ги на тив ни 
и ме та фо рич ки про стор ње го вог све ко ли ког опу са, у зна ку оп ште и по
је ди нач не дра ме про жи ма ња ци ви ли за циј ског и на ци о нал ног, са вре ме ног 
и исто риј ског, естет ског и етич ког. У свом од го вор ном из бо ру Је ре мић 
је за то по све тио зна тан про стор Си мо ви ће вим пе са ма, пре у зи ма ју ћи их 
из ви ше пе снич ких збир ки. 

Та ко ђе, кра јем исте де це ни је, те по чет ком пе те и ше сте бу ја ужич ко 
пе сни штво, одав но пре ва зи ла зе ћи ло кал ни оквир и зна чај, про ди ре сна
жни је ка ма тич ном кор пу су на ше са вре ме не и све вре ме не по е зи је, ко ја 
да нас бе ре цве то ве раз ли чи тих по е тич ких и те мат ских на дах ну ћа ви ше 
ау то ра. Ме ђу њи ма је дан број је оних ства ра ла ца ко ји су се опро ба ли 
успе шно и у дру гим жан ро ви ма, као и мно гих ко ји оста ју под сен ком ви
дљи ви је пе снич ке раз гла ше но сти услед ра зних окол но сти, или пре ра не 
смр ти са не до вр ше ним опу сом. Пе сни ке раз ли чи тих ге не ра ци ја до са да 
ви со ко оце ње не и пре по зна тљи ве на до ма ћој (и стра ној) пе снич кој сце ни, 
мо же мо по но во сре сти под окри љем Не бе ских кљу че ва – овог пре сти жног 
бре ви ја ра ли ри ча ра од сред њег ве ка до да нас. У сти хо ви ма број них репре
зен та тив них пе са ма, уз већ по ме ну та име на њи хо вих ау то ра, за ни мљи во 
је по но во сре сти на овим стра ни ца ма и она по зна та и при зна та: Љу би во
је Ршу мо вић, Па ун Пе тро ни је вић, Миљ ко Ми тро вић, Дра ган Дра гој ло вић, 
Ми о драг Ста ни са вље вић, Ча слав Ђор ђе вић, Ра до мир Ан дрић, Ми ло ван 
Ви те зо вић, Ма ној ле Га ври ло вић, Ми ло сав Те шић, Ми лен ко Па јић, Ха џи 
Дра ган То до ро вић, Ми ли јан Де спо то вић, Све ти слав Ба са ра, Дра ган Јо
ва но вић Да ни лов, Зо ран Је ре мић, Пе тар Ма то вић и дру ги. 

Да ли је ова ан то ло ги ја, као од луч но „упа ље ни сви тац”, на шла кључ 
за бра ву ужич ког, и не са мо ужич ког пе сни штва, уз са свим до во љан иза
зов да и на да ље ис тра жу је мо, вред ну је мо, чи та мо и пи ше мо по е зи ју у 
овим тур бу лент но убр за ним вре ме ни ма, по ка за ће бу ду ће вре ме, ко је 
би ва не при стра сни су ди ја, и по у зда ни ји чи тач од тре нут ка те ку ћег. 

Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ




