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Е С Е Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ПЕТ ЛИР СКИХ КРУ ГО ВА ЂОР ЂА СЛА ДО ЈА

СА ЖЕ ТАК: Ово је при ли ка да се раз мо три ау тор ска ре тро
спек ти ва пје сни ка Ђор ђа Сла до ја. Сла до је је при ре дио ау тор ски 
из бор из сво је по е зи је, свр став ши пје сме у но вих пет ци клу са – 
„лир ских кру го ва” – пре ма те мат ском прин ци пу. Ти ме смо до би ли 
јед ну мо гућ ну сли ку нај бо љег Сла до је вог пје сни штва, иа ко су мно
ге до бре пје сме мо ра ле би ти из о ста вље не. 

При ро да ово га ра да од ре ђе на је струк ту ром књи ге: мо ра мо 
се пр во по за ба ви ти про ло шком пје смом, за тим ау то по е тич ким 
ци клу сом, по том Сла до је вим ви ђе њем XX ви је ка, па ци клу сом 
ре ли гиј скоме та фи зич ке по е зи је, он да ци клу сом о са мо ћи у из бје
гли штву и, на кра ју, ци клу сом о дје тињ ству и дје ча штву ко ји се 
по ка зао као из вор ме та фи зич ких ква ли те та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ау тор ски из бор, ре тро спек ти ва, де кон тек
сту а ли за ци ја, ре кон тек сту а ли за ци ја, ме лан хо ли ја, иро ни ја, ци клу си, 
ме та фи зич ки ква ли те ти. 

1.

Пред на ма је ли је па, та ко ре ћи бес пре кор на, ау тор ска пје снич ка 
ре тро спек ти ва Ђор ђа Сла до ја – ау тор ски из бор по е зи је од пр ве 
пје сни ко ве збир ке Днев ник не са ни це (1976) до за сад нај но ви је под 
на сло вом За нат ски дом (2019), ко ја се упра во по ја ви ла у из да њу 
но во сад ског из да ва ча Пра во слав на реч. Ма да су пје сме из те но ве 
збир ке чи та о ци ма не по зна те и но ве, пје сник је – да би оправ дао 
при ро ду ове еди ци је и под на слов Иза бра не и но ве пе сме – до дао 
пет са свим но вих пје са ма: „Не умем са бо го ви ма”, „Ра штан”, „Ски ца 
за спо ме ник Ми лун ки Са вић”, „Је сте би ло кне же ве ве че ре” и „Ту ја”.
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И ла ко је и те шко би ра ти и иза бра ти кад има те ода кле да би
ра те: Ђор ђо Сла до је има иза се бе ци је лу би бли о те ку од че тр на ест 
са мо стал них и ко хе рент них збир ки, не ра чу на ју ћи ту књи гу пје са
ма за дје цу и шест књи га иза бра них пје са ма. Ла ко је, јер су Сла до
је ве пје снич ке књи ге вред но сно ви со ко ујед на че не и бо га те; те шко 
је, јер ће сва ки из бор на гла си ти јед ну, а за не ма ри ти дру гу стра ну, 
или стра не, Сла до је вог пје сни штва. Из бор је код вред но сно ујед
на че ног пје сни ка уви јек ре дук ци ја: пје сник би, увје ре ни смо, већ 
да нас пра вио са свим дру гу и дру га чи ју књи гу, као што се и кри ти
чар пи та да ли је ис прав ни је пи са ти о оно ме што је из о ста вље но или 
о ово ме што је иза бра но. У овом слу ча ју пре суд но је по што ва ње 
пје сни ка и ње го ве ау тор ске во ље, ма кар она би ла ствар тре нут ка 
и при ли ке.

Пје сник је био пред још јед ном те шко ћом: Сла до је ве књи ге 
су, по пра ви лу, стро го и па жљи во ком по но ва не и уре ђе не; пје сме 
су па жљи во и сми са о но аде кват но рас по ре ђе не у ци клу се. Са да 
је то тре ба ло све на но во пре ра спо ре ђи ва ти и сла га ти, на но во гра
ди ти ме ђу соб но уса гла ше не сми са о не цје ли не и пје сме на но во 
здру жи ти и ску ћи ти. То је и за чи та о це, а на ро чи то за кри ти ча ре 
и бу ду ће ис тра жи ва че, за ни мљи во: пје сник је ау тор ским из бо ром 
им пли цит но по ну дио и јед ну мо гућ ну ин тер пре та ци ју сво га пје
сни штва, је дан ау тор ски ре тро спек тив ни по глед на све што је у 
сти ху до сад на пи сао.

Из бор ни ка да не мо же да за ми је ни из вор ност збир ки ни ти је 
га ран ци ја да је из бо ром об у хва ће но и са бра но све што је нај вред
ни је од јед ног пје сни ка. За то су из бо ри дра го цје ни и нео п ход ни 
код „ра су тих” пје сни ка ко ји има ју мно го „пље ве”, а са свим ри зич
ни код пје сни ка ви со ког стан дар да и стро го ком по но ва них збир ки. 
Овај кри ти чар ни ка да не би при хва тио да пра ви из бор из по е зи је 
Мом чи ла На ста си је ви ћа или Вас ка По пе, и уви јек се му чи с из
бо ри ма по е зи је. То је че сто те жак и по ма ло не при ро дан по сао. То 
зна чи, пр во, де кон тек сту а ли за ци ју пје са ма из збир ки и њи хо ву 
ре кон стек сту а ли за ци ју у из бор. Овај кри ти чар је увје рен, чак и си
гу ран у то, да у до бро ком по но ва ној збир ци пје сме до би ја ју и кон
тек сту ал ну ври јед ност, ко ја се гу би кад их иш чу па мо из кон тек ста. 
На при мјер, Сла до је ва књи га Да ле ко је Хи лан дар је лир ска пе то чин
ка са сна жним уну тар њим драм ским на бо јем, ко ји се не ми нов но 
гу би кад се из дво је „нај бо ље” пје сме. Нај бо ље је ту све, цје ли на.

То ни ка ко не зна чи да из бор, по го то ву ау тор ски из бор, не што 
не ис ти че и не от кри ва. Он је упра во због то га дра го цјен што от кри
ва. У том смје ру ће се кре та ти и на ше чи та ње, од но сно ин тер пре
та ци ја ове Сла до је ве књи ге. Пје сник склон гра ђе њу цје ло ви тих и 
па жљи во ком по но ва них збир ки, ка кав је Ђор ђо Сла до је, оста је 
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та кав и ка да пра ви ау тор ску ре тро спек ти ву. При род но је да књи
га под на сло вом Од ла га ње од ла ска има за свој про лог пје сму „Не 
да ју ми да одем”; вје ро ват но пје сму са нај ви ше сти хо ва у књи зи. 
Она се мо же сма тра ти и про грам ском пје смом, јер је у нај не по
сред ни јој зна чењ ској ве зи са на сло вом из бо ра. Оста ле пје сме су 
рас по ре ђе не у пет сми са о них цје ли на, чи ји су на сло ви: „У ка ра ве ку”, 
„Пред цр квом”, „Ме ђу ре чи ма”, „У са мо ћи” и „Иза го ра”. Сла до је 
опет гра ди сво је вр сну лир ску „пе то чин ку” с про ло гом, чи ји би се 
сре ди шњи – тре ћи – „ци клус”, „Ме ђу ре чи ма”, мо гао ра зу мје ти 
као ау то по е тич ки.

Ако је наш опис скло па и ком по зи ци је из бо ра та чан, он да се 
кри ти чар, по при ро ди ства ри, мо ра пр во по за ба ви ти на сло вом и 
про ло шком пје смом, па он да тре ћим, ау то по е тич ким „ци клу сом”, 
ка ко би смо не што од са ме по е зи је са зна ли о при ро ди ове књи ге и 
о Сла до је вој пје снич кој по е ти ци.

2.

Ђор ђо Сла до је је пје сник те шке гу сте ме лан хо ли је и ма ње 
или ви ше сна жне, го то во све при сут не иро ни је, ко ја до ла зи из ну
тра, из лич ног и ко лек тив ног ис ку ства, из до жи вља ја исто ри је и 
до жи вља ја сви је та уоп ште. По том спо ју ме лан хо ли је и иро ни је 
Сла до је је бли зак Ми ло шу Цр њан ском. Тај спој се слу ти из звуч
но ефект но скло пље ног на сло ва у ко јем се у дви је ри је чи исте 
син таг ме по на вља гла сов на гру па од ла и че ти ри пу та во кал а – 
школ ски при мјер бо га тог звуч ног по ду да ра ња, али те ра ци је и асо
нан це. Та кав на слов је мо гао скло пи ти не ко ко осје ћа бли зи ну 
од ла ска и суд ње га да на, те жак те рет жи во та и све га што је ви дио 
и до жи вио; ко зна за осје ћа ње му ке и по ра за; не ко ко ме је ми сао 
о од ла ску бли ска и че ста, на то пље на гу стом ме лан хо ли јом, али и 
не ко ко је свје стан не ких из у зет них жи вот них ври јед но сти и дра
го цје них ово зе маљ ских тре ну та ка због ко јих ври је ди од ла зак од
ло жи ти и по мје ри ти у све не из вје сни ју и хлад ни ју бу дућ ност; 
не ко ко ће се и са тим од ла ском, из вје сним и не ми нов ним, иро
нич но по и гра ти. Та ко већ Сла до јев на слов Од ла га ње од ла ска носи 
спој ме лан хо ли је и иро ни је, ру га ње сва ком ла жном оп ти ми зму и 
глу пој, на ив ној, по пра ви лу иде о ло ги зо ва ној пред ста ви о сви је тлој 
бу дућ но сти, у ко јој че ка не ми нов ни, ко нач ни од ла зак, ко ји би 
гре шни чо вјек не ка ко да од ло жи, ба рем као што се не кад од ла гао 
вој ни рок, или – као у исто и ме ној пје сми „Од ла га ње од ла ска” – са
мо вољ но од ла гао од ла зак на слу жбу, „у ред за над ни цу”, за дватри 
да на, „ду бо ка и све тла / као у Бо га ис про ше на”, да се же љан чо вјек 
на гле да нај бли же га и нај дра же га, че га се ни кад не мо же до вољ но 
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на гле да ти: „звје зда но га не ба / се стри них очи ју / и ли ца ма те ри ног”. 
То су те еле мен тар не, ин тим не и вјеч не ври јед но сти због ко јих 
ври је ди од ла га ти од ла зак и ко јих ће мо жељ ни оти ћи с ово га сви
је та. Та од ла га ња су бла го сло ве ни пре сту пи ко ји чи не нај пле ме ни
ти ји емо тив ни злат ни та лог на ших до жи вља ја и ко ји ће по ста ти 
ква сац доц ни јих лир ских ево ка ци ја и про бље са ка, као што је то 
слу чај у по е зи ји Ђор ђа Сла до ја. 

Про ло шка пје сма „Не да ју ми да одем” са др жи на бра ја ње, 
од но сно сво је вр сни ка та лог тих лир ских ври јед но сти ко је не до пу
шта ју од ла зак; због ко јих и од ко јих жи вот до би ја лир ску, емо тив
ну, трај ну по зла ту. Осам де сет два сти ха ове ду ге пје сме рас по ре
ђе на су у де вет стро фо и да не јед на ке ду жи не: по два од по се дам, 
осам де вет и је да не а ест, а је дан од два на ест сти хо ва. Пје сма је 
до сљед но ис пје ва на у сло бод ном сти ху, са ре фре ном по сли је сва ког 
стро фо и да, па се на слов ни стих – „Не да ју ми да одем” – по на вља 
као ре фе рен још де вет пу та, пре о бра жа ва ју ћи се у по ен ту.

На бра ја ње се пре о бра жа ва у сли ку бо гат ства и ра зно вр сно сти 
ово га и оно га сви је та, про шло сти и са да шњо сти, а по вре ме но и 
бу дућ но сти, ме ђу соб но про же тих и пре пле те них: ду ше умр лих 
шап ћу но ћу у тра ви и др ве ћу, очи упо ко је не мај ке си ја ју у пам ће њу 
и сје ћа њу и са оно га сви је та; пје сме и глас во ље не же не, чи ји ехо 
до ла зи „из оног да ле ког вр та”, за ри ин тим ни за јед нич ки про стор; 
ра дост Ти ја ни ног дјеч јег и дје во јач ког сми је ха до би ја ко смич ке 
раз мје ре, па од ње га „ла ста ви це / за бо ра ве се о бу / и ждра ло ви се 
по ме ту”.

Мај чи не очи су, за ци је ло, ве ли ка тај на, по го то ву очи упо ко
је не мај ке, ко је гле да ју из гро ба, с оно га сви је та. Имао је Ра до слав 
Бра тић, хер це го вач ки при по вје дач, план да на пи ше књи гу Очи 
мо је мај ке. Не вје ру је мо да је за ту Бра ти ће ву на мје ру знао Ђор ђо 
Сла до је, али је очи сво је мај ке, ево, опје вао. Уо ста лом све је у вези 
и сви смо у ве зи, ка зу је ова Сла до је ва пје сма. Има не што ја че и 
ду бље од нас што нас спа ја. 

За гроб ни сви јет умр лих ду ша по ве зан је са тра вом и др ве ћем, 
и шап ће кроз њих; дјеч ји сми јех је у тај ној ве зи с пти ца ма се ли ца ма, 
ла ста ма и ждра ло ви ма; су тон ска при ви ђе ња су не са мо рав но прав
на већ су и при ви ле го ва на у од но су на нај ствар ни ји до жи вљај. 
Уо ста лом, и при ви ђе ња су до жи вљај, и те ка кав, мо ћан и стра шан. 
Облак рас пет на не ви дљи вом кр сту из ме ђу Ху ма и Пре ња по у здан 
је знак Хри сто ве бли зи не и при сно сти. Мје сец као „дре мљив ту
мач / тај ни зе мље и во де” спа ја гор њи и до њи сви јет, не бо и зе мљу; 
зви је зде су се спу сти ле с не ба и на пу ни ле дјеч ју ша ку, па су се из
ми је ша ле с па ху ља ма сло ва и тре шња ма. Ду ван ски дим по ве зу је 
ге не ра ци је и свје то ве, а „Ње го вим да хом” шу ме књи ге, „ча роб ни 
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бре го ви ре чи”, и „сун цо кре ти и зво на” – све што је Дух Го спод њи 
осје нио. 

Сви јет за ви ча ја ожи вља ва у сли ка ма кул ту ре, па су „ку по ле 
сто го ва слам них / у ви зан тиј ском сти лу”, а „твр ђа ве мра ви ња ка / 
и за ра сле мо ги ле” из ра ња ју из на пу ште ног про сто ра дје тињ ства 
и мла до сти, за јед но са зву ци ма вра та на ца на дво ри шту ко је „за
лу пе тре ском и по том ду го цви ле”. У том зву ку цви ле жи лир ски 
су бје кат чу је пре кор на пу ште не ку ће и пре да ка. Из истог сви је та 
и вре ме на до ла зе: „ду га ждре бе ће гри ве / све тли це – ве ве ри це / 
под стре хом врап чи ји са бор / пче ли ње за ду жби не” из ван и око 
ку ће, а из ку ће – „кућ ни све тац на зи ду”, и из над ку ће, на кућ ном 
не бу – „Сун це у чу ду / за ста ло по над све та”. 

Том спле ту ври јед но сти и чу да при па да ју „ју ро ди ви и ни шчи 
/ без хле ба и ко на ка / ко ји не бе са др же и бе ду по зла ћу ју / ме се чи
ном и сме хом / ма да не ма ју ни ког / ни та мо ни ова мо / сем ве тра 
и обла ка”; они у маг но ве њу „на пу сте чу ке / та вор ску све тлост 
сво де”, пре о бра жа ва ју ћи кр ше ви ти, го ли хер це го вач ки пеј заж у 
бо го ја вљен ски. Не сје ћа мо се да је не ко ис пје вао та кву, а ка мо ли 
љеп шу стро фу о ни шчи ма и ју ро ди ви ма као што је то у овој пје
сми учи нио Сла до је. Ни шчи и ју ро ди ви су ка дри да за др же на 
овом сви је ту осје тљи ву пје снич ку ду шу, вјеч но наг ну ту над смр ћу 
и спрем ну на од ла зак.

Нај зад, ту су ни шчим и ју ро ди вим бли жњи – ислу же ни, бив
ши вој ни ци, ре до ви, не зна ни ју на ци, мно ги одав но упо ко је ни, 
без ма ло сви од ре да за бо ра вље ни, што сто је у сну на тај ној ко ти, 
ода кле пу ца по глед на Цер, Ко лу ба ру и Ма љен, „Ко со во кле то / и 
цр кве Ме то хи је” и на ста зе ко ји ма се мно ги ни кад ни је су вра ти ли. 
Дуг пре ма њи ма одр жа ва чо вје ка у жи во ту.

На кра ју на бра ја ња су јед на лу да на да и јед на сме шна по ми
сао. Лу да на да је син таг ма јед ног ве ли ког фи ло зо фа, пје сни ка 
тра гич ног осје ћа ња жи во та, јед ног од ри јет ких ве ли ких је зу и та 
ко ји је во лио Ср бе и искре но им се ди вио за исто риј ско чу до што 
су га по чи ни ли у Пр вом свјет ском ра ту. Пре вас ход но за то, али не 
са мо за то, из го ва ра мо име Ми гел де Уна му но с нај ве ћим по што
ва њем и осје ћа њем бли ско сти, па и ду га. Ду бо ко смо увје ре ни да 
Ђор ђо Сла до је ни је ни на крај па ме ти имао Уна му на ка да је пје вао 
ову пје сму ни ти је знао за ње го ву по ма ло ок си мо рон ску син таг му 
лу да на да. Лу да на да се – ве ли Уна му но – ја вља и бу ди кад чо вјек 
до так не сво је дно; ка да до кра ја осје ти сво ју смрт ност и тра гич но 
осје ћа ње жи во та. Из ње се ра ђа по бу на про тив смр ти и че жња за 
бе смрт но шћу. У Ђор ђа Сла до ја се на да не у га сна бу ди и рас плам
са ва у до ба ра су ла; „на да не у га сна – да ће мо ту жни ро де / у злат
не ску пи ти ку пе / све што се ра су”. А уз ту на ду је жи ва „и сме шна 
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по ми сао / да ће ти за тре ба ти / у од суд ном ча су / што са њао сам и 
пи сао”. А то вје ро ват но нај ви ше и нај сна жни је др жи јед ног пје
сни ка да не оде.

На дје лу је оп шта по ве за ност све га са сви ме, ми кро и ма кро 
сви је та и про сто ра, ко смич ког и лич ног, бив шег, са да шњег и бу
ду ћег, умр лих и жи вих, ду ша и би ља, исто ри је и са вре ме но сти, 
кул ту ре и сви је та дје тињ ства и за ви ча ја. Та све оп шта ве за све га 
са сви ме ни је ни сим бо ли стич ки та јан стве на, ни су ма тра и стич ки 
да ле ко мет на у сми слу спо ја уда ље них про сто ра, већ је ин тим на 
и при сна чак и ка да је ве за с ду бо ком про шло шћу, исто ри јом и 
кул ту ром. Та све по ве за ност гра ди сли ку бо гат ства сви је та и мре
жу ври јед но сти; сплет чу да ко ја не да ју лир ском су бјек ту да оде 
из тог чу де сног и бо га тог, а ни ма ло ла ког ни ла год ног сви је та. 
Пје сник је на по чет ку, у про ло гу, ис плео мре жу ври јед но сти ко ја 
га чу ва од свјет ских ужа са и не да му, упр кос све му, „да оде”. А 
то ли ко је раз ло га да се оде. 

3.

По сли је про ло шке пје сме сли је ди пет но во фор ми ра них „ци
клу са”: „У ка ра ве ку”, у ко јем се ну ди ви зи ја цр ног, про шлог XX 
ви је ка и у ко јем је са бра но де вет на ест вр хун ских Сла до је вих пје
са ма; „Пред цр квом”, гдје је оку пље но ше сна ест пје са ма, услов но 
ре че но – ре ли гиј ског те мат ског усмје ре ња, „Ме ђу ре чи ма”, гдје се 
на ла зи је да на ест пје са ма по е тич ког усмје ре ња, „У са мо ћи” са се
дам на ест пје са ма ко је те ма ти зу ју рат ни по раз и из бје гли штво и 
„Иза го ра” са пет на ест пје са ма са за ви чај ном те ма ти ком. Књи га, 
да кле, има укуп но се дам де сет де вет пје са ма, што је за је дан из бор 
ре ла тив но ко рект на и скром на мје ра. За жа ље ње је што је из ван 
ово га из бо ра оста ло мно го вр хун ских пје са ма ко је је пје сник, више 
из скром но сти, а ма ње због кон цеп ци је из бо ра, из о ста вио.

На ше отва ра ње збир ке по че ће мо од тре ћег – по е тич ког – ци
клу са „Ме ђу ре чи ма” ка ко би смо од са ме по е зи је са зна ли по не што 
о пје сни ко вој лич ној по е ти ци. На по че так ци клу са ста вио је пје сму 
под на сло вом „Пе сме” – увод ну пје сму у књи зи Злат не олу пи не 
– ко ја ну ди ис ко шен пје сни ков по глед на соп стве ну пје снич ку и 
жи вот ну ево лу ци ју. Пје сма је тро дјел на, па опје ва три фа зе у пје
сни ко вом жи во ту и пје ва њу. 

Па ка ко се од ви јао тај пје сни ков „раз вој”? По ма ло на о па ко, 
као код до брог бро ја на ших пје сни ка. Ту се мно го чо вјек не пи та, 
већ од лу чу ју исто ри ја и суд би на. 

Пр ву пје сму, од но сно пр ве пје сме, ис пје вао је у при сном про
сто ру ро ди тељ ске ку ће: „У до му оче во ме / У сја ју пе тро леј ке / 
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Ко ју мај чи не ру ке / Још кат кад у сну па ле”. Тај сви јет по сто ји још 
са мо у сну и, по зла ћен, у успо ме на ма. Све је ту сво је, на ше, при
сно. При свој на за мје ни ца наш на ме тљи во се три пу та по на вља у 
дру гој стро фи, гдје се ја вља и да тив лич не за мје ни це ми – на ма. 
Та ко су наш и на ма кључ не ри је чи и кључ ни об ли ци у овој стро фи 
и оне по твр ђу ју при сност про сто ра у ко јем на ста ју те пр ве пје сме:

За ок ном наш је сни јег
Па дао на наш орах
На ја бу ке и тре шње
Ко је су на ма цва ле
На шом кру ном и сло вом. 

(Под ву као Ј. Д.)

Све је ту на ше, кућ но, то пло, за јед нич ко и при сно. Пје сник 
је у свом из вор ном сви је ту.

У дру гом ди је лу мрак је сми је нио при сни сјај мај чи не пе тро
леј ке. При том мрак има и до слов но и ме та фо рич но зна че ње: ри јеч 
је о жи во ту без освје тље ња, али и о мра ку исто ри је, мра ку вре ме
на, мра ку гра ђан ског ра та (ко ји се ни не по ми ње) и из бје гли штва у 
ко јем су и ста бла по ски та на и ко је је озна че но бу љу ком из бје гли ца. 
Ту ви ше ни шта ни је ни мо је, ни на ше, већ ко зна чи је, сва ка ко туђе. 
Кров ро ди тељ ског до ма за ми је нио је ко зна чи ји кров; не ки из бје
глич ки, при вре ме ни, при нуд ни, по ни жа ва ју ћи смје штај. Дру га 
пје сма – дру ге пје сме – на ста ју у обес ко ри је ње но сти, бес кућ ни
штву, из бје гли штву, под ки шомсач ма ром и „ко зна чи јим кро вом”. 
Та ко се, ето, раз ви ја ју исто ри ја и пје снич ка би о гра фи ја:

Дру гу сам пе сму
Сри цао у мра ку
Под ко зна чи јим кро вом –
Ва ни је ки шасач ма ра
У ду гим ра фа ли ма
Ли ла из враж јег ка бла
На бож ја ке и мач ке
На по ски та на ста бла
И бу љук из бе гли ца. 

Ни ко ту ни је ин ди ви ду а ли зо ван, ни ко ни је свој ни при сан. 
Ки ша је сач ма ра и ли ла је из враж јег ка бла. Иди лич но, при сно и 
на ше сми је ни ло је мрач но, ки шно, ко зна чи је, ту ђе; бож је је смије
ње но враж јим, а наш сни јег сми је ни ла је не при ја тељ ска, уби стве
на ки шасач ма ра, враж је при ро де и по ри је кла. Бу љук из бје гли ца 
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ди је ли суд би ну бож ја ка и ма ча ка. Бож ја ци су цио на род. Дру гу 
пје сму пје сник ни је ис пје вао при свје тло сти мај чи не пе тро леј ке 
– као што је то ону пр ву – већ ју је сри цао у мра ку, очи то муч но 
и не при лич но. Све је по ски та но, иш ча ше но, ис ко ри је ње но, из ло
же но ра фа ли ма ки ше сач ма ре и са мом ђа во лу, а не гдје се слу ти и 
не ки дру ги, ствар ни ра фал.

Тре ћи дио пје сме не до но си спас ни утје ху, већ га ше ње име
на и ли ца. Тех нич ки на пре дак – ком пју тер и ње гов екран – не 
дје лу је ни усре ћи тељ ски, ни спа со но сно: ге ни тив на ме та фо ра 
сте пе екра на су ге ри ше нео б у хва тљи вост и не са вла ди вост тог 
има ги нар ног, вир ту ел ног про сто ра и сви је та. Сни јег то га екра на 
је прах ле де ни, а не наш сни јег на на шем ора ху. Он не по твр ђу је 
лич ност ни при сност, већ оту ђу је и уби ја го ре од ме ћа ве – у ње му 
се га се на ша име на и ли ца:

А тре ћу ево ло вим
По сте па ма екра на
У чи јем сне гу
У пра ху ле де но ме
Га се се на ша
Име на
И ли ца. 

Та ко се, ето раз ви ја и мо дер ни зу је јед на пје снич ка би о гра фи ја. 
Та ко се оса мљу је пје сник Ђор ђо Сла до је у сте па ма екра на. 

На што то и че му? Шта ће мо и ко ме? – пи та се пје сник, јер 
зна да је је дан ста ри еги пат ски пи сац ре као да су све при че ис при
ча не, а сто ље ћи ма и ми ле ни ју ми ма то су по на вља ли пре у че ни 
фи ли стри и књи жев ни ци. С ким ће о то ме по при ча ти пје сник, ако 
не са ду го вје ким и ду го пам те ћим еп ским ле те ћим ме со жде ром и 
зго гла сни ком, усме ним твор цем ви ше том них срп ских хро ни ка – 
вра ном и га вра ном – ка ко то сто ји у пје сми „Ути ца ји”. За то увод
на пје сма у збир ку Си ла зак у са мо ћу по чи ње упра во тим пи та њем 
га вра ну: 

Шта ће мо и ко ме вра не и га вра не
Све су ве ли ке пе сме ис пе ва не?

Га вран му је, као ду го вје ка и ду го пам те ћа срп ска пти ца, због 
оних ви ше том них срп ских хро ни ка, нај бли жи од свих пти ца; сво
је вр сни двој ник по дје лу и ду би ни пам ће ња.

Ла ко вјер ни пје сник би ла ко по вје ро вао да се ви ше не ма шта 
ни о че му пје ва ти, али му не да ју пти це. Оне не ха ју за пре пу не 
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би бли о те ке пје снич ких са бра них дје ла, ни ти за по е ти ке ни њи хо
ву исто ри ју; не ха ју ни за ла жне, на би је ђе не, ни пра ве пје снич ке 
ве ли чи не. Оне про сто сво јим гла сом пје ва ју сво ју пје сму, као да 
је сва ка од њих пр ва на сви је ту про пје ва ла. И Бог са ми зна за што 
то и по ко јем за ко ну и иско ну чи не, али птич ји пјев не пре ста је. 
У том птич јем пје ву је, из гле да, ве ћа му дрост не го у сен тен ци 
про ста рог ано ним ног еги пат ског пи сца. Пје ва се из искон ске по
тре бе, из не ја сног и мут ног на го на за пје смом и пје ва њем и у том 
птич јем пје ву је не ки ду бљи и трај ни ји сми сао од пје снич ких су
је та и му дро ва ња.

Сла до је раз ви ја фи гу ру на бра ја ња кроз ци је лу пје сму „Шта 
ће мо и ко ме”. Пје ва ју сво ју пје сму сво јим гла сом и за свој ра чун, 
жу на и со ва, сла ву ји, чав ке и го лу бо ви, ћук и те треб, ку ка ви ца и 
зе ба, пи је тли и гу ске, дје тлић, ждрал и ла буд, гр ли ца и кре ја, 
врап ци, ше ва и дрозд. Птич ја по е ти ка при ро де моћ ни ја је од зло
гу ких про ри ца ња умор них по е та и по е ти ча ра ко ји грак ћу да су 
све пје сме ис пје ва не: 

По ју ждрал и ла буд кос гр ли ца кре ја
Да по сра ме пе смом Мар си ју Ор фе ја
Тра је врап чја гра ја ла ста вич ја ци ка
Из ван исто ри је сла ве по е ти ка
Што грак ћу да све су пе сме ис пе ва не
А чуј ка ко ше ва дрозд не зна да ста не.

Тај цвр кут, тај не у га си ви птич ји хор при ро де, да је пје снич ку 
на ду у сми сао ње го ве пје сме и пје ва ња. Док је тог птич јег пје ва, 
има на де за пје сни ка и за Оди се ја; има на де да ће се про на ћи пут 
до спа со но сне Ита ке:

По то ме цвр ку ту ци ли ку и га ку
Мо жда ће мо јед ном сти ћи на Ита ку.

Тре ба ли уоп ште скре та ти па жњу на при су ство ху мо ра и иро
ни је у овој Сла до је вој пје сми? Ако су пти це по е тич ки са мо свје
сни је и су пер и ор ни је од пје сни ка и по е ти ка, он да је не сум њив 
Сла до јев иро ни чан од нос пре ма пје сни ци ма и по е ти ка ма, по го
то во они ма ко ји твр де да је с пје смом и по е ти ком свр ше но, го то во. 
Ва ља, на кра ју ре ћи да је Сла до је ак ти ви рао, свје сно или не свје сно, 
ху мор ни и ко мич ни по тен ци јал пти ца, чи ме је бри љи рао ан тич ки 
ко ме ди о граф Ари сто фан. Ова пје сма као да при зи ва увод ну пје сму 
„Ути ца ји” из књи ге Ма на стир ски ба што ван, ду хо ви ту, му дру, 
иро нич ну као што је и ова о ко јој смо го во ри ли. Сла до је зна до бро 
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да је не мо гућ но би ти ап со лут но ори ги на лан пје сник: ето, он је пре
тр пио и при хва тио не из бје жан ути цај пти ца и птич јег по ја.

За што би ути ца ји би ли ре зер ви са ни са мо за пје сни ке прет
ход ни ке, за мр тве и жи ве кла си ке? Зар Го спод ни је ве ћи и моћ ни
ји пје сник и зар ње го ва Тво ре ви на не ути че на пје сни ка ба рем 
ко ли ко и дру ги пје сни ци? За то ова пје сма и је сте обра ћа ње Оцу 
ко ме се ис по ви је да сво ја „сла бост” и под ло жност ути ца ји ма:

Слаб сам ти мој Оче и све ути че на ме.

И ова пје сма је сво је вр стан ка та лог на бра ја ња. На бра ја ње је, 
очи то, оми љен Сла до јев пје снич ки по ту пак.

То Сла до је во све из на ве де ног сти ха об у хва та све ни вое и 
ре ги стре ствар но сти и ври јед но сти: од са мог Го спо да (пје сма по
чи ње пје сни ко вим при зна њем да је под ле гао ути ца ју Бож јих чу
де са) па до „гат ка ба бе Мил ке”; од сла ве Си на Бож је га па до сна 
убо гог се бра. Од на ро чи тог ути ца ја на пје сни ка је „у ви си на ма 
гор ка пре пир ка ме ђу све ти ма”. Од нос ме ђу све ти ма пје сник ви ди 
као „гром ку пре пир ку”, очи то иза зов ну и ути цај ну. Сам од нос 
пје сни ков пре ма Твор цу и Тво ре ви ни ни је јед но зна чан ни јед но
смје ран и за слу жу је по себ но ис тра жи ва ње. Ни од но си у ви со кој 
сфе ри све то сти ни је су – пре ма пје сни ку – у ви со ком скла ду већ у 
зна ку гром ке пре пир ке ме ђу све ти ма.

На пје сни ка ути чу „мо ли тва гор ских вре ла и ноћ ни пој из 
ја ме”, ту га што он – пје сник – не мо же да ле ти као пти ца, ки ша, 
ме ћа ва и дру ге при род не не по го де, враџ би не, страх од ву ка, жи во
пи сне ша ре мра за на про зор ском ок ну, у лед но зим ско ју тро, ша ра 
у пе пе лу, зву ци гу са ла, је ка цр кве ног зво на, звук бе ле ги је док се 
оштри ко са, мај чи не успа ван ке, пре ко ри кри ти ча ра, гат ке ба ба 
Мил ке, ба нат ски во зо ви и зов да љи не, ру ке ко је ма шу во зо ви ма, 
ку ћа на оса ми крај пу та у са ла шу. Ути чу не чи је очи и сми јех, тре
шња и храст, ја бу ка у цва ту, гло гов жбун у ињу, сун це са сво јом 
не бе ском ми ло сти њом и ра до зна ли мје сец, ждре бе ћа ра дост и 
коњ ска ту га, ја ре ћи за нос, пе ћин ски ехо ко ји се сва ком и сва чем 
ру га, та мјан и ви но, ви ше том не га вра но ве срп ске хро ни ке о по ло
ми ма, Ко со ву, се о ба ма, стра да њу. Ути че на пје сни ка на ци о нал ни 
мит са Ко со вом у ср цу и уза луд ни од ла сци на Ко со во „за Мар ком 
и Јан ком”, па Бад ње ве че ри са то пли ном ку ће. Ути чу сви јет дје
тињ ства, дјеч ји сно ви и днев не двој ни це, па мла дић ки на сту пи 
сти да и са ра јев ски ма мур лу ци. Ути че осје ћа ње пра зни не „ко је 
за ско чи ду шу из не на да звер ски” као из пре са хлог бу на ра Дун ђер
ских; ути че сви јет сје ћа ња и осје ћа ња. Ути че по е зи ја – ба ла де, еле
ги је, Ду чић, Шан тић, Јејтс, Цр њан ски, Рил ке и пеј за жи Во ји сла ва 
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Или ћа са хлад ним вје тром ко ји ја у че кроз њи хо ве сти хо ве. Ути че 
исто ри ја – Ви зан тин ци, и Гр ци, и Ру си, и све ре дом, и „кмет ско 
ра ђа ње с бе дом”, бу не и устан ци.

Све се по бро ји ти не мо же. Спи сак је отво рен, па је за вр шни 
ка трен иро нич на по ен та: 

Аз гре шни Ге ор ги је, збу њен ра сла бљен ди јак
Све при мах к ср цу и све му под ло жан би јах
Ши ром отва рам вра та – нек свет ути че у ме
У сла по ви ма све тлим и ре чи не ка шу ме.

Сум њи ва и ма ло под сти цај на при ча о ути ца ја ма пре о бра жа
ва се у пје сни ков про грам у чи јем је сре ди шту пу на отво ре ност 
пре ма сви је ту: осје тљи вост и при јем чи вост за све еле мен те ствар
но сти. Пје сник др жи отво ре на вра та да сви јет ула зи и ути че у свим 
сво јим ра зно вр сним ви до ви ма. Отво ре ност и осје тљи вост основ на 
су про грам ска на че ла и из вор „ути ца ја”.

Мје ре но Сла до је вим мје ри ли ма ути ца ја и ути ца ња, на пје сни
ка су ути ца ле пти це, биљ ке и жи во ти ње, ба рем ко ли ко и пје сни ци 
и по е ти ке. То ни ка ко не зна чи да пје снич ких ути ца ја не ма и да их 
ни је би ло. Њи хо во при су ство по твр ђу је и ова пје сма.

Сла до је ве три увод не пје сме – „Шта ће мо и ко ме”, „Ути ца ји” 
и „Пе сме” – у три ње го ве зна чај не збир ке – Си ла зак у са мо ћу (2015), 
Ма на стир ски ба што ван (2008) и Злат не олу пи не (2012) – по твр
ђу ју јед ну по е тич ку пра вил ност: Ђор ђо Сла до је вр ло па жљи во 
ком по ну је сво је пје снич ке књи ге ста вља ју ћи на по че так увод ну 
пје сму ко ја отва ра збир ку и има не сум њи во ау то по е тич ко зна че ње. 
Оне нам го во ре не што ва жно и о збир ци, и о пје сни ку, а на ро чи то 
о пје сни ко вом схва та њу по е зи је. За то су ове три пје сме би ле пред
мет по себ не па жње и на шле се на по чет ку ово га ра да – све су оне 
про ло шке пје сме у сво јим збир ка ма и има ју по вла шће но ау то пое
тич ко мје сто.

Дви је пје сме су на гла ше но ди ја ло шке: „Пут у Ли јев но” и „Је
сте би ло кне же ве ве че ре”. Пр ва асо ци ра на еп ску пје сму „Ста рац 
Ву ја дин”, али и на Ро ма ни ју Ста ри не Но ва ка, а дру га је по ле мич ки 
усмје ре на на ни шти те ље Ко сов ског за вје та. Сла до је се по твр ђу је 
као ба шти ник и сљед бе ник на ше епи ке и Ко сов ског за вје та. Уо ста
лом, опје вао је јед но га гу сла ра – сво га оца Спа со ја.

И кад си у уза ма, и кад те, као стар ца Ву ја ди на, во де у Ли јев
но, „твој страх пре ла зи у џе ла те”. Док је узник гле дао од о зго, са 
пла ни не до ље на дру мо ве „пред смрт ним оком те тре ба”, упра во 
је од то га те три је ба учио и ка ко се гле да и ка ко се ги не. Сла до јев 
чо вјек је и у од суд ном ча су у ве зи са при ро дом и она моћ но ути че 
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на ње га и у ње га. Гле да ју ћи до ље на дру мо ве, хај дуч ки про сти 
на ук учи оно што је нај бо ље знао Ста ри на Но вак: „На оп штем 
ме сту при че ка ти док до ђе зло дух да те ку ша”. 

Пје сни ко во је, и кад је у уза ма и на пу ту за Ли јев но, да бу де 
„у по та ји са му за ма / Би ра ти при дјев, ри мо ват рев но”. Из ме ђу му за 
и мла дих крч ма ри ца уки ну те су раз ли ке.

У пје сми „Је сте би ло Кне же ве ве че ре” на сло вом се оси гу ра
ва ју про јек то ва не сум ње у Ко сов ски за вјет и на њих се од го ва ра 
двје ма сек сти на ма и јед ним ди сти хом. Ко сов ски ју на ци – у пр вој 
сек сти ни –од ла зе у свје сну жр тву и по ги би ју „при че шће ни и за
кле ти”, а вра ћа ју се – у дру гој сек сти ни – као „Не бо но ше / За вет
ни ци ти хи све ти” у сва ку си ро ма шну кро ви ња ру и зе му ни цу, у 
ду шу људ ску „И у су зу бо журча шку”. По ен та је у за вр шном ди
сти ху: ко сов ски му че ни ци и све ти те љи вра ти ли су се и у пје сму, 
и оту да сви је тле:

И у пе сму на дну ко је
Још се ви ди ве че ра ти.

На пре да ње из све то сав ске тра ди ци је осла ња се пје сма „Не
труле жне ја бу ке”. Пје сник би – као не ка кав ино вје рац што је чу вао 
кру шке и ја бу ке у ков че гу „у ко јем су мо шти Све то га Са ве / По
не ли на ло ма чу оне да ле ке зи ме” – „У шкри њи ми ро точ ној у све
тлом по ве сму” чу вао „ре чи за пе сму” у че жњи да оства ри два 
сво ја иде а ла, ви дљи ва из ње го ве по е зи је: ве зу са све то шћу и све то
са вљем, и ве зу са тра ди ци јом и по че лом. 

Ди ја ло шку при ро ду има и пје сма „Сви ће те ви јед ном пи са ти 
по е зи ју”, ко ја на сло вом алу ди ра на Бран ка Миљ ко ви ћа, али је 
ње на по ет ска ми сао са свим дру га чи ја. Пје сма се отва ра па ра док
сом: пје сни ци су ни шчи и жи ве псе ћи, у нај бо љем слу ча ју су не
бе ски ку лу ча ри, али ће, упр кос то ме, сви пре ћи на њи хо ву стра ну. 
Раз лог је оп шта људ ска пат ња из ко је чо вјек пре го ре ва: „Ка да у 
ду ши сти сне, а ја знам ка ко то сти шће / И ви ће те на ве тру ло ви ти 
ри му за ли шће”. Ка да се, по сли је убо ја и те шких по вре да, у ср цу 
поч ну да ро је пче ле оча ја, он да ће се и „ре чипи ја ви це при ви ја ти 
на убо је”. По е зи ја је из раз бо ла и оча ја, а то је дио људ ске суд би не. 
Па чак уз ви но и ру га ли це кња зу ва ља сми сли ти до стој ну по хва лу 
ви ну и што бо љу ру га ли цу. А то без по е зи је и пје сни ка не мо же. 
Нај зад, по е зи ја је на су шна по тре ба ду ше, и ти ме Сла до је по ен ти ра:

Ето пу не су ке се и би са ге и чре ва
Али ду ши је ма ло – она би и да пе ва.
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А да је по е зи ја на су шна по тре ба ду ше, по твр ђу је Сла до је пје
смом „Пе вач у ма гли”. Он је и „И слеп и оде ран ал пе ва не пре ста је”, 
а на спрам ње го ве пје сме све дру го је ка ко фо ни ја: „Све дру го ко 
да цви ли, шка му ће, кре шти и гра је”. Он и мо ра да пје ва за то што 
је „и слеп и оде ран”: пје ва из ра не и уну тра шње му ке. Сла до је опет 
по се же за на бра ја њем као опро ба ним и си гур ним стил ским сред
ством: пје ва под вје ша ли ма, пред тро ро гим ви је ћем, у за па ље ној 
цр кви, пред рас пе ћем у свим не бе ским при ли ка ма, на вје тру, киши, 
ма гли и ме ћа ви, пе пе лом ку пи не сла ви Си на и Оца, из ја ма гла сом 
жр та ва ко ји сти же до обла ка. Сла до је ства ра ар хе тип сли јеп ца 
му че ни ка ко ји је спо јио све срп ске пје снич ке гла со ве.

Ври јед ност да на мје ри се сти хом и пје смом: ако је дан ми ло
стан и чист, он је лак као цви јет ла на, пре гршт пје не и ди стих. Ди
стих – та ри зич на фор ма ко ја ла ко скли зне у ба нал ност – зна би ти 
мо дер но и зна лач ки упо шље на, ла ка као цви јет ла на. Сла до је, 
на рав но, во ли ди стих и че сто у ње му нај при род ни је за пје ва. 

По ме ну ће мо, на кра ју, Сла до је ву „Ту жба ли цу за из у мр лим 
за на ти ма”, ко ја је за пра во по хва ла за на ту и злат ним ру ка ма мај сто
ра. О то ме пје ва но ва Сла до је ва збир ка За нат ски дом. По хва ла 
за на ту је по хва ла вје шти ни, уми је ћу, умет но сти, па и пје снич кој 
умјет но сти. Тај за нат да нас не ма бог зна ка кав ста тус ни код пје
сни ка, ни код се стре ко јој се обра ћа, вај ка ју ћи се гдје и око че га 
гу би да не:

А ви ди се стро чи ме се ја ма јем.

Али то чи ме се ма је не за мје њи во је и дра го цје но кад је вр хун
ско. То је не за хвал ни за нат „не бе ског ку лу ча ра”.

4.

Ма да је ци клус „У Ка ра ве ку” на сло вом усмје рен на XX ви јек, 
Сла до је кре ће по из да ље – од Ста ро га и Но во га За вје та, у ко ји ма 
је опи са но мно штво ва жних до га ђа ја и лич но сти у ко ји ма се огле
да за стра шу ју ћа, уби лич ка при ро да чо вје ко ва, све до Хри сто вог 
рас пе ћа. Ако Све та Књи га о зло чи ни ма свје до чи и ако је чо вјек 
про ка зао, из дао и убио Бо га, и то на нај стра шни ји на чин, он да не 
тре ба да чу ди што је људ ска исто ри ја по нај ви ше исто ри ја зло чи на 
и ужа са. Сла до је ће ре ћи да „не уме с Бо го ви ма”, ни не бе ским, а 
на ро чи то не са зе маљ ским, осим ко ли ко то ли ко с јед ним је ди ним, 
Све моћ ним и Све ми ло сним Хри стом.

Сви јет и ви јек у ко јем смо жи вје ли и овај у ко јем жи ви мо Сла
до је ви ди као „срам ни ви ла јет”, „У ком се кр ве / Др жа ве и на ро ди 
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/ Око ни чи јих има ња / Ур ви на, цр кви на, пу сто ли на...” – Углав ном 
око ма те ри јал них до ба ра и због сти ца ња ве ли ког бо гат ства, гу бе ћи 
ду шу и мје сто пред Го спо дом. А због ду ше ни ко не ће „да ште ту је 
/ Ни лу лу ду ва на / Ни кан че ло ди ма”. Жи ви мо у срам ном и без
ду шном ви ла је ту, и ва ља нам се одр жа ти и оп ста ти. Оту да до ла зи 
осје ћа ње уза луд но сти и не из ље чи ве ту ге ко ја „са цр ни цом нам 
ли ца сла же”. На род је пре тво рен у збјег, а ри јеч је по ста ла огра
ни че на до уза луд но сти. Ври јед но сти су до ве де не у пи та ње или су 
ра зо ре не: пе ха ри и жба но ви не др же пи ће, су зар ник је пре пун, а 
пра зна пло ска, а у пје сми су „Опа ран ди стих про су та стро фа”. Све 
по су ђе је цик ну ло, по лу па но или шу пље, па се пје сник пи та „Ка ко 
ћу жи вим у че му мр твим / До не ти жу бор Ви ли ног вре ла”?

Оба вље но је усје ко ва ње хра ста – све ца ме ђу срп ским хра сто
ви ма – јер сме та на до знач ном „но вом пу ту”; јер пре ви ше зна. „Тај 
пре ви ше зна и ду го пам ти /Др жо је са бор и ди зо бу ну”; јер „И 
кне зо ви су то ме ра ди / Јер куд ће ако про го во ри”; јер се с њи ме, 
бо ја ти се, иш чу пао ко ри јен от по ра и устан ка; јер је по чи ње но 
све то гр ђе. Храст – уста нак не ста ну је ви ше у Ср би ји. 

Ко со во је – сре ди шња спр ска ври јед ност, исто риј ска и мит ска 
– при ти сну то, а Ср би из ње га по ти сну ти, па је „на ша ту га / Го ле
ма људ ска му ка / Над ко јом га вран нем је / А со ва ћут ка ћу ка”, а 
Сла до је из те ту ге пје ва ху мор но, иро нич но и не ма ње бол но у 
сла ву ко сов ских вра ба ца ко ји су по сто ја но оста ли на стра шном 
суд ном по љу, по што су „по бе гли ждра ли / и со ко ло ви си ви”, мр ке 
во ђе, са мо зва ни на би је ђе ни ју на ци и епи зо ди сти. Вра бац је са 
Сла до јем ушао у срп ску по е зи ју и уз ле тио из над све рје ђег си во
га со ко ла, уз го то во иш че злог кр сташ ор ла и све че шћег га вра на. 
У зна ку до ми на ци је врап ца је крај XX и XXI ви је ка, и срп ско 
ко сов ско ва зду хо плов ство.

Сла до је ду чи ћев ски кли че „Ave Ser bia”, али су му то но ви 
бли жи оча ју Ми ло ша Цр њан ског, па цви ли пре шав ши и убјег нув
ши пре ко Дри не: „Мај чи це ја те ипак / Ни сам за ми шљао та ко”. 
Ср би ја је би ла, је сте и бу дет Спа си тељ ка; пје сник јој је за хва лан 
на кро ву и хље бу, и одр жа ном жи во ту, но ипак цви ли за ње ним 
сја јем у ње го вој су зи: „Али ни кад не ћеш сја ти / Као у мо јој су зи”. 
Ср би ја је у Сла до је вој пје сми – као код Цр њан ског – де ми ти зо ва
на, „без не бе си”, и пре по ру чу је јој се ри ту ал но пра ње у Дри ни. 
Гор ко и бол но пје ва, го то во ци ви ли Сла до је, ка да пје ва о отаџ би
ни и за ви ча ју, али та ње го ва иро ни ја је све та од и до бо ла. По том 
спо ју бо ла и иро ни је са отаџ бин ским те ма ма, Сла до је је нај бли жи 
Ми ло шу Цр њан ском.

Ве ли ке на ци о нал не не сре ће и по тре си из те ме ља по тре су и 
пре тре су и на ше кул тур не те ме ље, и на шу исто риј ску вер ти ка лу, 
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од Све то га Са ве до Ми ло ра да Ек ме чи ћа. Пје сма „Плач Све тог 
Са ве” ис пје ва на је гла сом све ца ко ји ни сам не зна „ко рен не сре ће 
ове”. Он је сво јим Ср би ма збо рио о сло зи, а ви ди – „још се де ле”. 
Бра ћа и на из ми ре њу „у не дра скри ше но же”, али су и Ср би и њи хов 
све тац ро до на чел ник не раз дјел ни и у цр кви и у ро ву: „Ако у цр кву 
свра тиш чу ћеш ка ко пла чем / За де цом ко ја ме опет сла ве у ро ву”.

Из пер спек ти ве лир ског ју на ка ис пје ва на је и пје сма о Ње го шу 
– „Бо ли ли те”. Ње го ше ви са вре ме ни ци о ко ји ма бри жи – љу ти 
Цр но гор ци – до ди ја ва ју му сва ко днев но сва ко ја ким пи та њи ма, 
по не кад за љу ће ним чак и пре зи ром, али су ти те шки љу ди има ли 
ду шу, са ми лост и са о сје ћа ње, по ка зу ју ћи бри гу за Вла ди чи ну бо
лест и не во ље:

Час ви дим му че ни ке час ху ље и ко ми те
И бла ги ша пат чу јем – Вла ди ко бо ли ли те.

Вред но сно Вла ди чин суд до ла зи у за вр шној стро фи – ње го ви 
са вре ме ни ци су би ли ла фи, а шта су и ко су ови са да – на ши са вре
ме ни ци и бра ћа – не ја сно је и са мом Ње го шу:

То ипак бје ху ла фи ва зда спрем ни да ги ну
Јед на ко за Ко со во за дра чу и утри ну
А шта је ово са да шап ни ми Не бе сни че
Ку да је ово по шло ода кле све то ни че –
То што ми жвр ља по Ви јен цу и Лу чи
Ма сти лом од су рут ке од пљу вач ке и жу чи.

Сла до је не за га ђу је пје сму би јед ном по ли ти ком, али је вред
но сни суд ја сан и не ми ло ср дан, из ра жен ком би на ци о јом ме та фо ра 
и ме то ни ми ја.

И пје сма „Прин цип” ис пје ва на је гла сом лир ског ју на ка, и то 
као ис каз пред су ди јом од но сно пред вјеч но шћу. Сла до јев Прин
цип оста је при свом: „Ја бих се су ди јо опет жр тво во истом ци љу”.

Ум ни, ти хи, обра зо ва ни, осје тљи ви пје сник и пре во ди лац 
Иван В. Ла лић, син јед ног мла до бо сан ца, Сла до јев је лир ски ју нак. 
Кр хак, стар и сла бог здра вља, он је био уз свој на род и го во рио сти
хо ве на цр кве ним зга ри шти ма „С де ти њом на дом да ти још спа са 
има све те”. Пје сник ша па та је чуо и ша пат Јо ва на Да ма ски на, и 
са да још чу је и „ша пат о умо ре ним у Гли ни”, као и кри ке жр та ва 
он да шњих и са да шњих, али га ни шта ни је по љу ља ло у вје ри о 
ври јед но сти Ви зан ти је и на шег злат ног на сле ђа од ње, ни ти у љу
ба ви пре ма Бо го ро ди ци. Сто ча нин по оцу, Ла лић пи та пје снич ку 
са бра ћу: „Ко ли ко је одав де и где му до ђе Сто лац”, па на ста вља:
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Кр ше ћи па ли дрв це дрх ту ри ша ка пе га ва –
Та мо су мо ји би ли и бре сква и Бре га ва
И ви зан тиј ски пла ва не бе са над ка са бом –
Све је то сад да ле ко ме ни ста ром и сла бом. 

Иза бе за зле ног, ње жног, биљ ног зе ле ног на сло ва „Ра штан” 
кри је се омаж ве ли ком спр ском исто ри ча ру, ака де ми ку Ми ло ра ду 
Ек ме чи ћу, и те ма ге но ци да над Ср би ма у Дру гом свјет ском ра ту, 
ге но ци да ко ји је оби ље жио „Ка ра век”. Ек ме чић је ро дом из Пре
би ло ва ца, гдје је по стра да ло се дам де сет осам Ек ме чи ћа, па се 
алу ди ра на про фе со ро ву књи гу Ду го пу то ва ње из ме ђу кла ња и 
ора ња, док се „су зни ли сто ви ра шта на / И са бље пра зи лу ка” пре
о бра жа ва ју у сви је ће „за умо ре не Ек ме чи ће”.

Сла до је мај стор ски спа ја ме лан хо ли ју и иро ни ју, на ро чи то 
ка да пје ва о ју на ци ма и ју на ки ња ма о ко је се огри је ши ла гре шна 
отаџ би на, по ти снув ши их на иви цу за бо ра ва. Та ква је пје сма „Ски ца 
за спо ме ник Ми лун ки Са вић”, хе ро и ни из Пр вог свјет ског ра та. 
Спо ме ник би јој ва ља ло по ди ћи „Као на род но огле да ло” ис пред 
Кра љев ске бан ке – за бо ра вље не бан ке по лу за бо ра вље ног кра ља 
– гдје је по ра ту за ра ђи ва ла хљеб као чи ста чи ца, „Скри ва ју ћи од 
све ти не / И ра не и ор де ње”. Та кав је ци ни зам исто ри је. А дру го 
мје сто за спо ме ник мо гла би би ти „Ти то ва крч ма”, „гдје се та ко ђе 
/ Ста ра ла о хи ги је ни”, и гдје се но ћу ску пља ју ду хо ви умр лих и 
по ги ну лих са обје брат ске, и да нас за кр вље не стра не, да уз пи ће 
сла ве Отаџ би ну, Кра ља и Ти та. Сла до јев па три от ски ци ни зам до
сто јан је ци ни зма исто ри је и на шег исто риј ског за бо ра ва.

На кра ју ка ра ви је ка је – би је ла зи ма. О њој пје ва ју дви је пје
сме: „Гор ска слу жба” и „Зи ма на кра ју ве ка”. Пр ва је у зна ку на бра
ја ња на шта све сни јег па да и шта за тр па ва: „Без ми ло сти си па ве је 
не пре стан це / На ра се ли не ур ви не и клан це”. Па да и на сам лир ски 
су бјект: „За тр па ва ћут ке и ме не и ме не”. Па да и на лир ском су бјек ту 
дра ге „не у мр ле ми ле”, угро жа ва ју ћи жи вот, а он да се на бра ја ју фи
зич ке ме те ви ја ви це: ли сич ји траг, пре вој пре ко кућ ног пра га, крст 
од ле да, ку по ла сто га. При са мом кра ју пје сме на гла ша ва се да сни
јег „па да на пу сто срп ско”, „на из ди ге и жу пе”, па по ста је не ки оно
стра ни ме та фи зич ки сни јег про тив ко га гор ска слу жба не ма од го
во ра, већ са мо „кр пи миш је ру пе”. Сви јет оста је за тр пан и стег нут 
у зи ми, сни је гу и ле ду, што ће још из ра зи ти је би ти ис ка за но у пје сми 
„Зи ма на кра ју ве ка”. У њој се по твр ђу је на ша слут ња о ме та фи зич
кој при ро ди ле да и сни је га на кра ју „ка ра ве ка”. Дви је по вла шће не 
срп ске све те биљ ке, храст и ли па, биљ ке хра мо ви, ту гу ју и пла чу. 
Цр но пре ља на мо та ва „ко нац ве ка”, при че му ко нац зна чи и крај и 
нит за на мо та ва ње. Пр ви ци клус се за вр ша ва нај не о бич ни јом 
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сли ком мла дог Спа си те ља ко ју уоп ште зна мо – он пу же уз ле де ни
це. Ни ма ло ве се ла сли ка ни мла дог Бо га, ни чо вје ка. Сли ка ту ге, 
зи ме и ле да до ми ни ра ко смич ким про сто ром и чи не га оно стра ним.

5.

Дру ги ци клус но си на слов „Пред цр квом” и у зна ку је, услов но 
ре че но, ре ли гиј ске те ма ти ке. Пр ва пје сма је у овом ци клу су о свје
тло сти, али је до сљед но ис пје ва на у кла сич ним ту жба лич ким тро
члан ко ви тим сти хо ви ма (4 + 4 + 4), при че му су нај че шће два члан
ка (осме рац) по ве за на у јед ну цје ли ну, а сли је ди им тре ћи (че тве рац) 
као „при пјев”. Има се за чим на ри ца ти и ка да се пје ва о мла дој 
свје тло сти ко ја за тре пе ри и у на ма „Што је сја ла / У пе ћи ни над 
во да ма / Из ја са ла” – за озе блим бре за ма без брат ни ца ма, за не за
ци је ље ним зе маљ ским ра на ма, а на ро чи то за на шим пе то зар ним 
му че ни ци ма у „брат ским” ап са на ма, бив шим на шим ка сар на ма: 

Да не зе бу без опе ла
У ка сар ни
Му че ни ци на ши све тли
Пе то зар ни.

При кра ју ту жба ли ца по ста је ис це ли тељ на, ука зу ју ћи да „За
це љу ју зе мљи ра не / Снег и ци ча / У кро шња ма ху је псал ми / 
Сја ји Жи ча”. Да ли је то – вје ро ват но је сте – сјај Жи че до спио до 
сни је гом за ви ја них кро ша ња Хер це го ви не и ни је ли то опет све
тост сја јем хра ма про го во ри ла у при ро ди?

Јед но од нај љеп ших, нај ре ђих скра ће них по ре ђе ња је сте по
ре ђе ње жи шке (же ра ви це) и цви је та ка ћу на, ко ји про ви ру је ис под 
сни је га: 

У ку ћер ку др во де ље
Бож ја трун ка,
А из сме та жи шка жи ва
Цвет ка ћун ка. 

Упр кос свим мра ко ви ма ка ра ве ка, Сла до је пре по зна је у на ма 
ону зра ку ко ја је ти тра ла и сја ла над ко ли јев ком тек ро ђе но га Хри ста:

Здрх ту ри она зра ка
И у на ма
Што је сја ла над ко лев ком
У ја сла ма.
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До вољ но је да се пре по зна ка да бар јед ном за дрх ту ри и да 
нам по ка же, све му упр кос, људ ску хри сто ли кост и свје тло сни ме
та фи зич ки дар мла до га Бо га – тре пе ре ћи зрак – ко ји до спи је кроз 
ми ле ни ју ме. 

Члан ко ви тим ту жба лич ким сти хом, са не што дру га чи је ком
би но ва ним члан ци ма, ис пје ва на је „Љу бо сти ња”. Та ко су че тво
ро сло жни од сјеч ци до сљед но ком по но ва ни у је дан ше сна е сте рац 
(4 + 4 + 4 + 4). Ова пје сма је оства ре на игром то по ни ми ма, а Љу
бо сти ња се ја вља тек у по ен ти, као чу вар ду ше и из вор то пли не 
и то пло те:

Чим нас гре јеш до бра зе мљо шта ти ти ња –
Смр зла ду ња или ду ша и у ду ши Љу бо сти ња. 

Од дру гих цр ка ва те ма ти зу ју се Хи лан дар, Жи ча, пре ко сво
га ба што ва на, и На ша ста ра цр ква у Мо ста ру. Хи лан дар је да ле ки 
не до сти жни ду хов ни циљ за не ко га ко је „У сму ће ном ста ду ни 
јаг ње ни зве ре / По свој гу тљај на де и на пи так ве ре” је два кре нуо 
и у ло кал ну цр кву на ли тур ги ју, са пу ном сви је шћу о те жи ни гри
је ха, па оба ве зно тре ба на ве сти за вр шних шест сти хо ва: 

А за на ше гре хе не сре ће и му ке
Мај чи це Све та ма ло су три ру ке
И мо жда је бо ље да до тво га хра ма
По спас и ми лост ду ша до ђе са ма
Јер ја сам пре пун пе пе ла и га ра
И не смем та кав у сјај Хи лан да ра.

На ша ста ра цр ква у Мо ста ру по ди за на је у тур ском вак ту, па 
је мо ра ла до по ла би ти у зе мљу уко па на. У по ен ти се вер ти ка ла 
обр ће, па у за вр шном сти ху пје снич ки су бје кат чу је из да ле ке 
про шло сти ри је чи тур ске од лу ке, а на шу цр кву ви ди пот пу но 
опреч но тој од лу ци:

Још чу јем си ла зе ћи у ве дри ну да на
Из цр кве што је у не бо уко па на.

Пје сник не мо же из о ста ви ти ни „Цр кву на да ле ком бре гу”, 
ко јој по све ћу је исто и ме ну пје сму. Све са мља, жељ на љу ди, окру же
на хум ка ма, она се пје сни ку ја вља у сну, про бра же на у мај чин лик:

Ви дим је у сну бе лу у ма те ри ном ли ку
Шћу ћу ре ну и са му на да ле ком ћу ви ку. 
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За овај „ци клус” је при ро дан и оче ки ван и мо ли тве ни тон. Тај 
мо ли тве ни тон је жан ров ски оби ље жио не ко ли ке пје сме. Ка ра век 
је свео срп ски ка лен дар на цр ни утор ник „ко ји јед на ко тра је”, а то 
је у срп ском на ро ду не сре ћан дан – дан ко сов ског по ра за и по ло ма. 
Оту да и на слов пје сме „Сва ко днев ни утор ник”. Оту да и мо ли тва 
за Ко со во и „ту жне ко сов ске стар це”, ко ји су „уред но при ми ли све 
тво је удар це”, и за „ли ца њи хо вих же на / Што су у стра шном ча су 
у Хри ста по зајм ље на”. Мо ли тва под ра зу ми је ва на бра ја ње, па се 
пје сник мо ли „за деч ју ша ру на ог њи шту у лу гу”, за „Кр сти ну и 
Кр ста чу и цр ни кров од сла ме”, за „плод у гре шној ко зи / у смр злом 
бу се ну кли цу пе тла на јед ној но зи”. У том убо гом сви је ту не сре ће 
до га ђај је ко ји тре ба упи са ти зла то ти ском „и ка да ко кош у ми ру 
сне се ја је”. Мо ли тва се по ен ти ра за мол бом да се у ка лен да ру „и 
дру ги бе ле зи сја је / Уме сто цр но га утор ни ка ко ји јед на ко тра је”.

Мо ли твен је глас и жич ког ба што ва на ко ји мо ли за се бе и за 
биљ ке о ко ји ма бри не: за трав ке, раз ли чак, чо ко те, без и ме но ље ко
ви то би ље за убо је на ра не, хљеб ну му ку, али и за осма вра та на 
сед мо врат ној кру нид бе ној Жи чи ко ја би би ла не за осмог кра ља, 
већ за ни шче. 

Већ у иро нич но ин то ни ра ном на сло ву „Зим ска мо ли тва за 
Улог и свих се дам на ест ње го вих ста но ви ка” Сла до је спа ја ви со ки 
тон мо ли тве са иро ни јом, али мо ли тву не па ро ди ра; су ге ри ше се 
ви зи ја пу сте зе мље без ста нов ни ка: ку ће су ни чи је, се ла по ха ра на, 
а „Мор(иј)а ко ло во ди и Ку га Бе ла”. У крч му, ко ју лу ди ме хан џи ја 
ни кад не за тва ра, „свра ти тек Са бласт и Утва ра”. На рав но, и ова 
пје сма ко ри сти по сту пак на бра ја ња ко је се ни же кроз де вет ок та ва 
и два ди сти ха. 

Чак и пје сма, гдје се опје ва ма ли Бож ји пре дак, по ен ти ра се 
за мол бом за ри јеч: „И учи ни све мо гу ћи / Да се ду ша и реч ску ћи”. 

Жа нр по хва ле, и то по хва ле би љу, на ла зи мо у пје сми „Устао 
је Ла зар”. Би ље узор но да је сна гу сва ком уста ја њу сво јим не за др жи
вим ра стом пут не ба; оно је узор и под сти цај уста ја њу и вас кр се њу 
чо вје ко вом. По сли је на бра ја ња свих под ви га мра ва, пче ла, ла ста, 
ра хи тич ног кла са, сли је пог пу пољ ка, хро мо га хра ста, бу бе – тек 
уста је Ла зар, у по ен ти:

А од оног кла са
Сви су ни шчи си ти –
Устао је Ла зар
При диг ни се и ти.

Ме ђу ра зно вр сним лир ским вр ста ма на ла зи се и јед на „По
сла ни ца Хер це гов ци ма је два по зна тог ау то ра с кра ја XX ве ка”. 
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Нај у че ста ли ји гла гол ски об лик у овој пје сми је апе ла тив ни им пе
ра тив, про ве ден од по чет ка до кра ја. 

Пје сник пр во по зи ва Хер це гов це да сла ве Бож ја чу да, а он да 
их под сје ћа да не за бо ра ве ша пат сво јих стра дал них ја ма, „Из ко
јих ми ле се ни по ми ле но ћу на ма”. Пје сма је ка та лог не по ре ци вих 
ври јед но сти ко ји ма се сва ки Ср бин, по себ но Хер це го вац, са мје
ра ва са ја сним си сте мом ври јед но сти.

За кон текст ово га из бо ра нај зна чај ни ја су три мо мен та: од нос 
пре ма Ср би ји („Ср би ју сла ви на век и кад јој до вас ни је”), од нос 
пре ма сми је ху („Дре ши те ме ши не сме ха у овој до ли ни пла ча”) и 
пре ма ган ги као ло кал ној срп ској пје сми: у тој пје сми се за пле ла 
„Је ка пр во га ври ска и ари ја опе ла”. Но оно што уви јек чо вјек мо ра 
има ти на уму у срп ској зе мљи, је сте да но гом сто ји или на гро бу 
или у хра му. За то све тост зе мље ни је ни ка ква па те ти ка.

Пје сник Ђор ђо Сла до је из у зет но при сно и људ ски то пло до
жи вља ва Ро жде ство. Не ма ро ђе ња без су за и мај чи них по ро ђај них 
бо ло ва, „па до ли на ова у су зи сјак ти”, а Бо го мај ка се му чи као 
ка ква Хер це гов ка, па сти ри ца”: „У ја сла ма ти хо је чи Бо го ма ти”.

Ро ђе ње пра ти опа сност од џе ла та ко ји пра те бла го вје сни ка 
са ис то ка. Ро ђе њу Спа си те ља сли је ди по кољ ви тле јем ске дје це.

У тре ћем, за вр шном ка тре ну пје сник опет ва пи је за сво ју 
Хер це го ви ну у мра ку ка ра ве ка, пи та ју ћи се о суд би ни и из гле ду 
на жи вот но во ро ђе не дје це у рат ним и по рат ним при ли ка ма у 
Гац ку и Сто цу: 

А има ли иког на лик Спа си о цу
Док мр зне у ду ши и по све ту ме те
Да згре је у Гац ку уте ши у Сто цу –
Ако се и та мо гла сне не ко де те.

Пје сник је бла го да ран Го спо ду на да ро ви ма ње го ве ми ло сти 
и том пје смом – „Да ро ви тво је ми ло сти” – за о кру жу је овај „ци клус”. 
А ти да ро ви су нор мал ни и обич ни. Пје сник уми је да бу де за хва
лан на хље бу на су шном, сва ки да шњем: „На пу нио ми ср це и стро
фе и би са ге / Ушу шкао ме ме ђу бли жње ко у обла ке бла ге”, па шта 
чо вје ку ви ше тре ба у злом вре ме ну. Уз то га је осло бо дио не га тив
них осје ћа ња и про хтје ва: „Ли шио си ме зло бе, по хле пе и стра ха”

Већ по ло ви ном тре ћег, а на ро чи то у че твр том ка тре ну ово га 
со не та до ла зи до обр та – за хвал ност се пре тва ра у мо ли тву и за
мол бу упу ће ну Го спо ду:

Али ме не ли ша вај ни ка ја ња ни сти да
Ако не чу јем де те ко је у мра ку ри да
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Ако се не освр нем на Тво ју жи ву ра ну
На убо гог и бо ног и лу ду са мо хра ну
Не дај ми да се стврд нем или уз не сем по чем –
Без трун ке са ми ло сти не оста вљај ме Оче.

Са вез са со бом и са Го спо дом је пот пу но ус по ста вљен. Са 
оста ли ма ће лак ше, чак и кад је при вид но те же.

6.

Вје ро ват но пр ва стро фа пје сме „За гле дан у пла вет” нај о го ље
ни је и нај ја сни је из ра жа ва осје ћа ње у рат ном из бје гли штву:

Сам ко бра бо њак на це ди лу све та
Ту у бе ли ни не ви дљи вог сме та
Ћу тим на клу пи и у пла вет зу рим
Гре је јар ко сун це па од чег дрх ту рим. 

Осје ћа ње уса мље но сти про же то је осје ћа њем бе зна чај но сти 
и су ви шно сти до са мо у ни же ња. Лир ски ју нак, све ден на цр ну 
фле ку у бје ли ни не ви дљи вог сме та, ћу ти и дрх ту ри од са мо ће, 
из гу бље но сти и уну тра шње је зе, зу ре ћи у пла вет око се бе. Ве ли
ки по што ва лац при ро де, ко ји је учио жи вот ни на ук од би ља, ко ња 
и пти ца, ни је на у чио лек ци ју од бре ста и ду да и остао је обес ко
ри је њен ма гдје да га је жи вот ба цио – „сам до век и сву да”. О тој 
љу тој, без на де жној, из гна нич кој са мо ћи пје ва че твр ти „ци клус” 
ове књи ге, „ци клус” те шке ту ге и гу сте ме лан хо ли је.

Лир ски ју нак не зна ни шта пред у зе ти, „ни ку да оти ћи / А то 
је нај те же – ка жу Па штро ви ћи”. Ње му је по тре бан за точ ник, не као 
не кад – у еп ско ври је ме – да га за ми је ни на мег да ну, већ да умје сто 
ње га оде по хљеб и мли је ко, са ђе у ка фа ну, „да се про бу ди па да 
ово гле да”, што ни је за гле да ње и што очи и ду ша не мо гу да под
не су. Сви јет по рат ног ра су ла и из бје гли штва не под но шљив је и за 
гле да ње, а ка мо ли за жи вот. А на сви јет се гле да – сје ћа се пје сник 
Ми ла на Ра ки ћа и ње го ве избе ино стра них де ла – из ме мљи ве избе 
не сми сле них де ла, па ро ди ра Сла до је Ра ки ћа, до да ју ћи гор чи не, 
со ли и ци ни зма на Ра ки ћев стих – а на ту избу се не срећ ном, са вре
ме ном ци нич ном пје сни ку „све тла Отаџ би на све ла”. 

Из ла зак из те ме мљи ве избе у шет њу по ред ноћ не ри је ке не 
до но си сми ре ње ни „ко ми ну уте хе”, већ овје ра ва са зна ње да је ше
тач „Про то чен до ко сти ју са мо ћом Сен тан дре је”, а ва ља ло би ба рем 
не ким сти хом згри ја ти „ду ше што у Ду на ву ча ју”.
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Нај о бим ни ја и нај стра шни ја Сла до је ва пје сма је вје ро ват но 
„Пре ко Дри не”. На пре ла ску пре ко те ри је ке де сио се не ки не ви
дљи ви, а нај ве ћи ме та фи зич ки гу би так. Не ко ко је ци је лог жи во та 
гле дао пре ко Дри не у сво ју ма ти цу, ви де ћи „из Бо сне као из се пе
та” – асо ци ра Сла до је на Ан дри ћа – Ма ли Звор ник као Је ру са лим, 
а Ср би ју као „зе мљу обе ћа ну”, на мо сту је већ за жа лио „За не чим 
што на век оте че низ Дри ну”. По сли је ис ку ста ва „у ма гли зе мље 
обе ћа не”, лир ски су бје кат се све че шће у сну вра ћа на зад и све 
че шће му се ја вља она „цр на пру га” ве ли ког ве зи ра Мех медпа ше 
Со ко ло ви ћа ко ја пре си је ца гру ди и ду шу. Али оно што је оти шло 
низ Дри ну, ви ше се не вра ћа.

У из бје гли штву је пје сник сте као не ко ту жно има ње: ме мљи во 
и вла жно пот кро вље са кро вом и стре хом, што му је та да по ста ло 
дом и ку ћа, па он да на бра ја сво ју имо ви ну, по крет ну и не по крет ну, 
али фик тив ну: има кр жљав шу ма рак, „у шу мар ку Ро ме”, јед ну ста
зу, на ста зи мут ну ба ри цу пу ну кро ко ди ла, зви је зду во ди љу, ли хва
ра бер бе ри на, сли је пог звје здо ча ца, др жа ву у ро ва шу, го лу бо ве на 
сим су, по че сто лу ди вје тар, бла ге су то не и по глед на Фру шку, „бож
ја ка са фру лом”, „про дав ца бла го ве сти”, ислу же ног жби ра, ћу ка 
у ср цу, зми ју бе ло у шку, цр кву, ка фа ну и „сит ну си не ку ру” – све 
у све му бо гат и ци ни чан по сје дов ни лист чо вје ка ко ји не по сје ду је 
ни шта, а ко ји је сво јим ин вен та ром у мир не упло вио во де, па без
над но по ен ти ра:

Али и мир ном во дом чо вјек не чуј но оде
Од сут но сме ше ћи се са Ха ро но вог чу на –
Или у оп шти слив ник као сли зак са пу на. 

То су сви је тле пер спек ти ве „бо га тог” вла сни ка „има ња”. Вар
ке су и дом и спа се ње. Вар ке су и го лу бо ви као пти це ми ра и бла
го вје сни ци. Из бје гли штво је из гнан ство чак и кад се ми сли да се 
иде ку ћи и ма ти ци у за гр љај. Пје сник је из гна ни Ови ди је и у до
мо ви ни, ка да је у из бје гли штву, па оту да ови нај гор чи, нај по ра
зни ји, али моћ ни сти хо ви:

Из гле да да сам до спео у То ме
А по шао сам те би до ме слат ки до ме. 

Шет ња по ред ри је ке не до но си сми ре ње ни „ко ми ну уте хе”, већ 
овје ра ва са зна ња да је ше тач „Про то чен до ко сти ју са мо ћом Сен тан
дре је”; да „из ла зи адин на да ро гу”; „Пуст као књи жев но ве че у Црвен
ки”. А у пот кро вље, „но ви дом”, до ле пр ша ли су у нај бли же су сјед
ство го лу бо ви – да но вом ста нов ни ку ога де љу бав пре ма пти ца ма:
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На вра те да ми се и они усе ру
У сан и жи вот у стих и у ве ру. 

Гдје и у че му да на ђе утје ху уса мље ни чо вјек? У би љу и љу
ба ви, гдје ју је на ла зио и Ми лош Цр њан ски. Би ље, и кад је нај сит
ни је, кад је зр но и сје ме, по ка зу је сво ју по сто ја ност и твр ду вје ру: 
„ни јед но се зр но не од ри че Хри ста”, а сва ка биљ ка уста је и ни че 
на Бож ји знак, па се пре о бра жа ва Ви шњи ћев стих: „Уста ра ја ко 
из зе мље тра ва” у Сла до јев: „Уста ла је тра ва кроз ко сти из ра је”, 
ко јим се по ка зу је бес крај на над моћ тра ве у сво јој му дро сти об на
вља ња над чо вје ком пу ним илу зи ја да тра вом вла да и го спо да ри. 
Чу до про љећ ног об на вља ња за хва ти ће и пје сни ка: од ње го вог 
гор ког да ха про кли ја ће још гор чи пе лин. Ипак је утје шна ова веза 
са би љем, уто ли ко ви ше што тра је и на оном сви је ту: „А не ко од 
мо јих са оно га све та / По ма же да се глог до ко па цве та”. Као да је 
овом до жи вља ју би ља бли зак и Ми ло ван Да ној лић.

За то лир ски су бје кат и са ди би ље да би сте као храм и дру штво. 
При ми ла се ли па не бе сни ца та мо гдје дру го др во ни је мо гао, и у 
зе мљи и у ду ши лир ског су бјек та, и до ни је ла со бом сво ју ста ру сло
вен ску ми то ло ги ју; она је и цр ква, и ку ћа, и ми ла се ја, а кад се уз 
њу по са де и при ме дватри бо ра, „Ето го ре / Ро ма ни је / И из го ре 
/ Раз го во ра”. Мит ско др во при зи ва мит ску пла ни ну, а два ми та 
– цио спа со но сни ко смос. 

Да би се оте ла и одр жа ла јед на ту ја тре ба да је за во ли и љу
ба вљу за шти ти је дан пје снич ки пар, а да се он да у тај план ства ра
ња уми је ша ју и ко смич ке си ле: да је зе мља при ми, не бе са при зо ву, 
сун це по ми лу је. А он да се у њу на се ља ва њој има нен тан сви јет. 
Али и ту ја је огра ни че на утје ха, па Сла до је ме лан хо лич но по ен
ти ра пје сму: „Она обла ке гра би / А ме не зе мљи ца цр на / Ко не у
те шно де те / Све чвр шће при ви ја / На гру ди ма те рин ске”.

Има Ђор ђо Сла до је и сво је спа со но сно слов це љуб ве. Го во ри
ли смо сво је вре ме но о не на ме тљи вом при су ству љу ба ви у Сла до
је вој по е зи ји, што је у овој књи зи на ро чи то те ма ти зо ва но у двје ма 
пје сма ма: „Пи смо те би”, са по све том „За Ем су ру”, и „Зим ска љу
бав”. „Пи смо те би” је ис пје ва но у дис ти си ма, а „Зим ска љу бав” је 
со нет. Дис ти си су, на рав но, пар но ри мо ва ни и има их укуп но је
да на ест. Ре ла тив но ма ли број љу бав них пје са ма пје сник об ја шња
ва сво јом сти дљи во шћу („А ја сам уза ма сти да у чвор гор до сти 
све зан / Пра штај љу ба ви мо ја што дру ги го вор не знам”). А тај 
пје сни ков го вор је за та јен и ме та фо ри чан; го вор „на ком трав ке 
под сне гом ћу те / У по нор ни це име ном тво јим за гр ну те”. Е, па да 
ни је ни шта ви ше ис пје вао у сла ву љу ба ви осим ово га сти ха, Сла
до је је на пи сао из у зет но мно го – хер це го вач ке број не по нор ни це 
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за грц ну те су ње ним име ном. Тра го ви љу ба ви се чи та ју из ро се 
као тра го ви ср не и шум ске ди вља чи, што по твр ђу је не рас ки ди ву 
ве зу Сла до је ве по е зи је с при ро дом. 

Сла до је је по не кад склон нео бич ним де ми ну ти ви ма на нај
не о че ки ва ни јим мје сти ма; де ми ну ти ви ма оних име ни ца ко је су 
по ста ле пре по зна тљи во на ци о нал ни и тра ди циј ски сим бо ли: Ње
го шев на слов Огле да ло срп ско у Сла до ја је та ко ђе на слов пје снич ке 
књи ге са де ми ну ти вом и ја ком иро нич ном сјен ком – Огле дал це 
срп ско. И на слов Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Сло во љуб ве по стао 
је у Сла до ја слов це љуб ве, исти на не у на сло ву. Пи шу ћи пи смо 
сво јој љу ба ви, Сла до је је по се гао за нај све тли јим тек стом на ту 
те му, осје ћа ју ћи да је не до сто јан и те ме и то га све то га тек ста, па 
сво је сло во љуб ве пре о бра жа ва у ма ло, ње жно слов це љу ба ви, ко је 
на ста је упор ним ис пи ра њем злат ног му ља из зла то но сне ри је ке Пек:

А шта сам чи нио дру го вас це лог ху дог ве ка
Не го у шкра пи ду ше као у му љу Пе ка

Ис пи ро слов це љуб ве, ло вио сјај и ехо
Ре чи ко је су дав но кр ште не тво јим сме хом. 

Сла до је сла ви љу бав као спа со но сну и за ње га и за ње го ву 
по е зи ју: „кад пла ну ру ко пи си” спа са ва ла је и чу ва ла сти хо вепо го
ре ли це, гри ја ла у збје гу, и пје сни ку и пје сма ма слам ку до да ва ла 
„пред на ле ти ма Ле те”. Глас ко јим га је љу бав до зи ва ла био је глас 
„у ком су тре шње цва ле”, што је сли ка до стој на Цр њан ског и ја
пан ске по е зи је, а зна мо да је из Сла до је ве ба ште. Али мно ги су у 
сво јој ба шти уза луд но га ји ли тре шње – цви јет им ни је про пје вао.

У пје сми „Зим ска љу бав” пао је на љу бав ни ке те жак те рет: 
да за јед но одр же љу бав и жи вот у не мо гу ћим усло ви ма – да чу ва
ју „жи шку у сме ту” и да тје ше осје тљи ве – „оне што па те / и због 
ома шке у со не ту”. Ов дје је об лик пје сме омаж Пе трар ки и по твр
да за вр шног ди сти ха из пје сме „Пи смо те би”:

Ни ти ја имам ре чи до ових ко је стар ка
Умор ни ждрал у ср цу – као ста ри Пе трар ка. 

Љу бав ни ци ма је па ло у дио да ушу шку ју „гне здо стре је”, да 
вра те „ми лост у Пи ла те”, да укро те „стра шне зве ри / Утва ре што 
се у сну ро је”. Али оста је пи та ње – шта ће да згри је њи хо ве ду ше 
„И ру ке хлад не не кри ла те”. 

Али по ен та је, ипак, ве се ли ја, у зна ку бо жан ске сна ге и бо жан
ске при ро де љу ба ви – љу бав и љу бав ни ци се об на вља ју из се бе и 
оног бо жан ског у се би:
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И све што су чи ни ли бо зи
По Ар ка ди ји и Ки те ри 
Спа ло је но ћас на нас дво је.

А то све је и те рет до сто јан бо го ва, и бо жан ска сна га, за нос, 
на дах ну ће, и ерос у свим сво јим ди мен зи ја ма.

И у пје сми „Си ла зак у ше зде се ту” за вр шна стро фа је у зна ку 
љу ба ви. Пје сма је по ду га, са ста вље на од осам ка тре на. „Бра не ћи 
из гу бље но и жу дећ за не мо гу ћим”, пје сник је про шао кроз сво јих 
шест де це ни ја, ма ло са знав ши „о све ту о љу ди ма још ма ње”. „У 
ма њер ци ми ве ра у за ве жља ју има ње”. То ма ло ис ку ства са љу ди
ма на у чи ло га је да ви ше за во ли жи во ти ње. Са вје ром у ма њер ци и 
има њем у за ве жља ју не чуј но то не „у сви лу ни хи ли зма”, па са свим 
не до стој но јед ног срп ског Не сто ра си ла зи у сво ју ше зде се ту: 

На по ки слом са ма ру на хро мом ма га ре ту
Си ла зим као у ла гум у мут ну ше зде се ту
Где још тре пе ри бла га све тиљ ка тво га те ла
И прах са тај них кри ла на ре чи стре са пче ла.

Је ди но што тре пе ри и сви је тли, и што из ба вља из ни хи ли зма 
је сте све тиљ ка те ла – а уз ти је ло је и ду ша – во ље не же не, и тај на 
по е зи је. Је ди но су љу бав и по е зи ја фи зич ки и ме та фи зич ки осло
нац у ше зде се тој, у сва кој дру гој го ди ни. 

Не ће, да кле, би ти да Сла до је не ма љу бав них пје са ма, а на ро
чи то сти хо ва. И то спа со но сних и ду бо ких. Лак ше је уз љу бав и 
пје сму и на по ки слом са ма ру и хро мом ма га ре ту до че ка ти ок то бар 
кад стиг не „на сме шен као при пит гро бар”, и Све то га То му да 
опи па и ра не пје снич ког су бјек та. 

7.

Пе ти – за вр шни ци клус „Иза го ра” до био је име по исто и ме
ној за вр шној пје сми. Та мо, иза го ра, у са да већ ви ше сно ви дов не 
и ме та фо рич ке не го ствар не про сто ре, пре се лио се и остао је дан 
сви јет ко ји вјеч но зра чи и при вла чи. Лир ски су бје кат је пред њим 
слаб и не мо ћан. То је сви јет дје тињ ства, дје ча штва и мла до сти; 
сви јет лир ских ево ка ци ја, у су сре ту с ко јим лир ски су бје кат за бо
ра вља на сво ју си је ду гла ву, го ди не и ста ро сно до ба, на ре спек та
бил но жи вот но ис ку ство, и по ста је опет Дон Ки хот ко ји „у обла ке 
би опет да кре не”, или „да ле ко не куд” за тре шњом у цва ту. Ево ци
ра ни за ви чај ни су то ни иза зи ва ју жал не стру не и еле гич не то но ве 
че жње за не до сти жним и не мо гу ћим, а нај бли жим и нај при сни јим. 
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Дио жи во та, нај ча роб ни ји и нај за ни мљи ви ји, де фи ни тив но се и 
не по врат но одво јио од чо вје ка. Ша пат иза го ра, ко ји до зи ва пје
сни ка, са да је ме та фи зич ки до жи вљај. 

Од ла гао се од ла зак из то га сви је та, али је он де фи ни тван и 
без по врат ка. Тај сви јет се мо же са мо лир ски ево ци ра ти, као што 
се ево ци ра за ви чај ни, чи сти, кри ла ти сни јег „Што шу ми у су тон 
као кра љев ска сви ла” и чи је су па ху ље „сло ва из Би бли је”. Тај 
ево ци ра ни, дав на шњи вјеч ни, а одав но не по сто је ћи сни јег има 
свој ство сво је су прот но сти – жа ра и ва тре – па по ста је у лир ској 
ево ка ци ји „же ра ви ца на ко јој се ду ша гри је”. Тај ме та фи зич ки 
сви јет „во вје ки ће сја ти” и гри ја ти озе блу ду шу лир ског су бјек та, 
као што ће га гри ја ти за пре та ни жар и раз бук та ла ва тра на ог њи
шту род не ку ће, а бла го шћу оба сја ва ти „све тлост не по зна та” с 
хра сто во га па ња, ли пе и мла дих тре ша ња, и „из бре зи ног пре ре
за ног вра та”, а „кроз сле ђе но кан ди ло ши шар ке” тре пе ри ће свје
тлост и ми ри са ти кâд, све та као из све ште нич ког кан ди ла на ли
тур ги ји. Оно што је про шло, оста ло је „иза го ра” и по ста ло вјеч но; 
по ста ло је скла ди ште ме та фи зич ких ква ли те та и из вор лир ских 
ево ка ци ја, и „пра вед не во де” као вре ла Ја ви ча, са ко је га је „по
след њи пио Све ти Са ва”, а он да је пје сник том пра вед ном во дом 
по сли је осам сто ље ћа окри је пио сво је чи та о це. Оста ла је че жња 
да се оде та мо „иза го ра”, гдје још по сто ји на пу ште на ку ћа – ку ћа 
ра се ли ца – с врат ни ца ма ко је цви ле, пре пу ште на ву ко ви ма и пти
ца ма, и за штит ном би љу, ко при ва ма и пе ли ну, зо ви, ја се ну и бу кви. 
Та мо је и је зе ро Кли ње, пре шло већ че жњом у пје сни ков је зер ски 
сан: да се уз диг не јед ном „на ви со ра ван ве дру по пут хо мер ског 
сме ха”, „ода кле ша па том не што про го ва ра / И при сно и ни ње / И 
ше та се у но ћи с не зе маљ ским бру јем / Мо ли тве на го ри ва срк слих 
че ти на ра.”

Осје ћа ње стра ха је пра ти лац дје тињ ства, уто ли ко при је и 
ви ше што је осно ва за страх би ло. „Из ка ра мра ка оног” мо гли су 
сва ки час ба ну ти вук и ба ук. Вје тро ви и ме ћа ве су мо гли за тр па ти 
све и за ви ја ти дје цу; мо гле су све од ни је ти „ди вље во де / И рас
пе ва не але”. Нај у гро же ни ја су уви јек дје ца, по го то ву од при ви ђе
ња и утва ра, ка кво је би ло „и оно стра шно око / Ко је из та ме 
гле да – још мо же да нас срк не / али му Не ко не да”. Угро же на и 
упла ше на дје ца вје ру ју да их не ко чу ва – све тац за штит ник или 
сам Го спод.

Са сва ке стар не је „чу до ки ди са ло” на гре шно ди је те, па је 
по тре ба за за шти том сва ко днев на и на су шна. Оту да и на слов пје
сме „Да но ноћ на ба ја ли ца”, јер се ва ља ри је чи ма и ба ја њем, и за 
то при год ним ору ђем, опре ми ти „про тив чи ни и утва ра стра ве 
згра не и су гре ба”. Мо дер на по е зи ја на мо де ран на чин и у мо дер не 
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свр хе упо шља ва фол клор не жан ро ве, од но сно жан ро ве на род не 
по е зи је. Ово га пу та је то у функ ци ји из ра жа ва ња стра ха и угро
же но сти дје те та.

Дје ча ков страх је по ве зан с осје ћа њем од го вор но сти за по
вје ре ни му за да так. На слов пје сме „Ве ли ки пра сак” упу ћу је на 
ко смич ке до га ђа је ко ји пра те ра за ра ње и ства ра ње свје то ва и га лак
си ја, ко смо са. У сва ком слу ча ју се на сло вом су ге ри ше ко смич ки 
до га ђај огром них раз мје ра.

Хи пер бо ла мо же би ти, и ов дје је сте, у функ ци ји иро ни је, 
Сла до је ва пје сма „Ве ли ки пра сак” је со нет о па ду јед не ста кле не 
бо це пре пу не во де и ле да, ко ју је не срећ ни дје чак по нио ко сци ма. 
Глат ка, оро ше на бо ца је кли зну ла из ру ке, па ла на шкри љац „и уз 
гр мља ви ну у без број ко ма да” се рас пр сла. То је, за дје ча ка, има ло 
ди мен зи је ко смич ког пра ска. Тре ба иза ћи пред оца и жед не ко сце 
без во де. Бе за злен дјеч ји пре ступ – пре сту па за пра во и не ма – иза
зи ва те шка осје ћа ња: страх, стид и по ни же ње. Уче ње од го вор но
сти је бол но, као што је бол но и од ра ста ње.

А отац ни је би ло ко, већ огла ше ни гу слар Спа со је, по знат са 
пје сме и гу са ла с обје стра не Не ре тве, па љу ди ње го вој ку ћи до
ла зе – „да ду шу за ме ле ме” оче вим гла сом и стру ном гу са ла – кроз 
сву хер цегпу стош од не ве сињ ске сту де ни до пи то ми не Сто ца, а 
он да уз пје сму не бо по ло ве, док мла ди, већ ста са ли лир ски су бје
кат „тан ку Хај ку ну сву ноћ го ром” ло ви. Тај до жи вљај тра је, ево, 
чи тав је дан жи во тић.

И фо то гра фи са ње је за стра шу ју ћи чин. При до шли, на ми ри
са ни стриц из Пан че ва све ча но по стро ја ва дје ча ка и ње го ву по ро
ди цу за фо то гра фи са ње, а то ли чи „за успо ме ну као за смак ну ће” 
– ли чи на стри је ља ње уза зид. Стриц ни ша ни фо тоапа ра том, 
ми ри сним пр стом по ди же гла ве по стро је них, док уза зид по стро
је ни – ко лек тив но лир ско ми – „сти сну тих уса на зби је ни уз ду вар 
ку ће / че ка мо да нај зад из вр ши смак ну ће”. Фо то гра фи са ње као 
стри је ља ње уза зид ку ће јед на је од тра у ма тич них успо ме на из 
дје тињ ства, и је дан од уре за них ожи ља ка стра ха. 

Јед на од нај по тре сни јих и емо тив но нај моћ ни јих Сла до је вих 
пје са ма је „До ћи ће ме ни ујак” – пра ва ма ла ба ла да о уја ку. Са ста
вље на је од пет ка тре на, ис пје ва на у уна кр сно ри мо ва ним ста рим 
на род ним осмер ци ма, ова пје сма је бес пре кор но ком по но ва на и 
емо тив но убо ји та. Ис пје ва на је до сљед но из дјеч је пер спек ти ве, 
и то дје те та без за шти те, ко га му че аве ти и утва ре, а све су при
ли ке и дру ги, од ра сли ји дје ча ци ко ји го во ре ру жно о дје ча ко вом 
оцу и мај ци. Дје чак се, сам и не мо ћан, по зи ва на та јан стве ног 
уја ка, ко ји ни ка ко да до ђе:
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До ћи ће ме ни мој ујак
Па ће мо он да ви де ти
Чи ји је та та па ту љак
Ко ће се мај ке сти де ти.

Ујак је мит ско би ће, у ве зи је с пла ни ном Со ми ном, па ће оту
да „кри ла до не ти / и ону зве зду нај бе љу”, што ће дје ча ка учи ни ти 
су пер и ор ни јим над ње го вим му чи те љи ма. Ујак је мит ски ју нак из 
пла ни не и, вје ро ват но, мај чи не при че и на ри ца ња. Дје чак ви ди и 
уја ка као утвар но мит ско би ће ко је про ми че кроз кла нац и иза обла
ка, али му је сум њив мај чин плач при по ме ну пла ни не Со ми не:

Ено у кла нац за ма че
Иза обла ка про ми ну
Што ли се мај ка за пла че
И ку не кле ту Со ми ну. 

Уја ко ве мо ћи су хи пер бо ли зо ва не у дјеч јим очи ма – он по мје
ра и пре ска че пла ни не – али оста је чу ђе ње што га не ма да за шти ти 
угро же но га се стри ћа, а то је ње му та ко ла ко кад је до бар и мо ћан:

Он мо же по дић Во лу јак
Пре ско чит пре ко Ле ли је – 
До ћи ће ва ма мој ујак
Ал што га не ма где ли је.

Из дје ча ко вог мо но ло га се слу ти оно глав но, а не зи ре че но, што 
дје чак не ра зу ми је и не при хва та: ујак је по ги нуо у пла ни ни Со ми ни, 
а мај ка од сво га из гу бље ног бра та гра ди култ у дје ча ко вим очи ма и 
мит ску, моћ ну за шти ту про тив утва ра и ма лих дјеч јих на па сни ка. 

Емо тив на сна га пје сме је по стиг ну та за хва љу ју ћи дјеч јој пер
спек ти ви, дјеч јем ви ђе њу сви је та и (не)зна њу; срп ски са вре ме ни пје
сни ци се по не кад мај стор ски ко ри сте ис ку стви ма пје сни ка за дје цу.

Јед на од нај бо љих Сла до је вих пје са ма је пје сма „Коњ ски пут”, 
ис пје ва на у пет ка тре на са ста вље них од сед ме ра ца чи ји су са мо 
пар ни сти хо ви до сљед но ри мо ва ни. Она има фор му обра ћа ња, 
са вје та лир ском Ти, а са мим тим и илу зи ју усме ног го во ра, што 
је ис так ну то од мах у пр вом сти ху (А ти се др жи ко ња). Дру ги 
стих већ ис ка зу је сум њив од нос пре ма во ђа ма и сва кој иде о ло ги ји 
(Нек дру ги сле де во ђе). Пје сма опо зи ци јом коњ – во ђе ус по ста вља 
ху мор ноиро нич ни тон: кљу се је, ма кар би ло и ра га, и са ка то, и 
ста ро и ба гљи во, су пер и ор ни је од во ђа. Во ђе че сто во де у не по врат, 
а коњ уви јек пра во ку ћи: 
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За то се др жи ко ња
Си пљи ва сле па хро ма
Кад ни ко не зна ку да
Он ка са пра во до ма.

Дру га опо зи ци ја је коњ ска гла ва (од но сно гри ва) – реп. Ја чи се 
гра бе за гла ву – гри ву, а лир ском Ти се са вје ту је да се др жи ре па:

Др жи се за реп, си нак
Док ја чи гри ву гра бе
Кљу се је све ти о ник
За умор не и сла бе.

Кљу се је све ти о ник, а коњ ски реп си ро тињ ски ком пас ко ји 
мо же до ста да из др жи. Др жа ти се ре па, зна чи вје ро ва ти коњ ској 
бе о ња чи. Ста ри коњ је, уз то, са ро дан, сво ја тљив и ми ло стив, по себ
но у не во љи и ме ћа ви. Он ће, као и Ко чи ћев дјед у при по ви је ци 
„Кроз ме ћа ву”, по ста вља ти исто пи та ње:

Кад ма хо ви на сла же
За лу та се вер ња ча
Из до ли не из ма гле
Сја коњ ска бе о ња ча

Је ди но њој је зна но
Куд су зне ста зе во де
Из ме ћа ве ћеш чу ти
Коњ ско – идеш ли ро де?

Ку ћа као цен тар иде о ло ги је и сви је та и коњ, умје сто во ђа, као 
во дич до ку ће и онај ко ји зна пут до сво га исто риј ског ци ља – то 
је пра ста ра па три јар хал на иде о ло ги ја ко ја се су прот ста вља иде о
ло шким схе ма ма и сум њи вим во ђа ма но во га до ба.

Сла до је је ис пје вао ду хо ви ту, иро нич ну, чак и са ти рич ну пје
сму о ста ром, хро мом си пљи вом ко њу и во ђа ма: о те шком пи та њу 
ори јен та ци је у ма гла ма и ме ћа ва ма жи во та и исто ри је.

За ви чај ни сви јет до жи вља ва ра су ло и пу стош. Оста ју на пу
ште не ку ће ра се ли це и гро бо ви ко је ни ко не оби ла зи. Оста је по
не ка се стра као жр тва да „бра ни оче ви ну стра хом од је лен ка”. 
Сла до је ва пје сма „Се стра” јед на је од нај ту жни јих, иа ко ње го вим 
пје сма ма ту ге не фа ли. На њу је спа ла ку ћа и кућ но ог њи ште, ва тра 
и дим. Ку ћа и дим су си но ни ми. Жи ва је она ку ћа из ко је се из ви
ја дим, а тај дим је, за Сла до ја, „из ве зе на вар ка”. Про на ђе на је 
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сјај на ме та фо ра, има нент на дје во јач кој ру ци – се стра је ве зи ља 
– и ста њу ства ри: дим је вар ка, јер је ку ћа је два жи ва, све де на на 
јед ног чла на по ро ди це, на се стру ко ја жи ви као не за ре ђе на мо на
хи ња. Не ма мо ма ка ни ти има из гле да за уда ју; ње ни про сци су бор 
и брест, ко је од би ја, а при кла ња се Сун цу, свје тло сти, кат кад ме
та фо ри Хри ста:

Вра ћа пр стен бо ру не ће дар од бре ста –
За ре кла се Сун цу – би ће му не ве ста

Али не ма дру гог ру ха ни ми ра за
Осим на ше пат ње ту ге и по ра за

По ен та је пре бол на, али је мај стор ска:

Мо ја си ња се стра при зве зди кр ва вој
На дар ма на сти ру ве зе пр ви за вој.

Си ња се стра – ни је смо ту син таг му до сад сре ли, а та ко је 
је зи ва у сво јој јед но став но сти. Си ња је стал ни епи тет уз ку ка ви цу, 
а Сла до је ту уста ље ну ком би на ци ју ни је мо гао пу сти ти низ сво је 
пе ро. Пр во, би ло би ба нал но; дру го, би ло би не при лич но, увре
дљи во, па и зло слут но: се стра ко ја има бра ћу ни ка ко то ни је. Ова
ко – си ња се стра – бол но је до су за, а бол но је јер је пре ци зно, јер 
при зи ва и ону не и ме но ва ну ку ка ви цу. Вр хун ско је зич ко ре ше ње. 
Она је ве зи ља, што је већ на ја вље но сли ком из ве зе не вар ке ди ма. 
Она ве зе „при зве зди кр ва вој”, чи ме се су ге ри ше рат ни ужас и 
кр во про ли ће у ипак пу стој зе мљи. То се по твр ђу је пред ме том ко
ји ве зе – то је пр ви за вој на дар ма на сти ру. За вој се обич но не 
ве зе, али се стра хо ће не зна ном ју на ку, ра ње ни ку и му че ни ку, да 
уљеп ша ра ну не ким сво јим ве зом и лич ним зна ком.

По сре ћи ла се Сла до ју ова пре бол на и пре ли је па пје сма, ко ју је 
ина че те шко ис пје ва ти. Су ви ше је то и при сно и бол но, и де ли кат
но да би се мо гло опје ва ти, али је Сла до је по ка зао и да ра и хра бро
сти, оства рив ши и из у зет но то плу, ње жну и ужа сно бол ну пје сму.

Др Јо ван М. Де лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са  
ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
jo van de lic.de lic @gmail.co m




