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Е С Е  Ј И

МАР КО ПА О ВИ ЦА

ВИ ЗИ ЈЕ ПЕ СНИЧ КОГ УМА
Мит ско ме та фи зич ки го вор  
Бра ти сла ва Р. Ми ла но ви ћа

СА ЖЕ ТАК: Ме та фи зич ки осен чен ам би ва лен тан до жи вљај 
оно стра но сти, сми сла и уде са лич не, исто риј ске и све оп ште ег зи
стен ци је пред не ми нов но шћу кра ја, као и са мо свој не има ги на тив не 
ви зи је хри шћан ско ре ли гиј ске и кла сич но ми то ло шке ес ха то ло ги је, 
ка рак те ри ше је дан од два ма тич на то ка це ло куп ног пе снич ког по
ду хва та Бра ти сла ва Р. Ми ла но ви ћа и ком пле мен тар но по ве зу је ње
го ве по зни је књи ге Вра та у по љу и Си ла зак са срод ним мо ти ви ма 
Од ро на све тло сти, ње го ве нај но ви је пе снич ке збир ке. Исто та ко Ми
ла но ви ћев епи сто лар ни љу бав ни спев Пи сма из пра ста ре бу дућ
но сти, ко ји при па да ши ре схва ће ном то ку ње го вог ме та фи зич ки 
за пи та ног ег зи стен ци јал ног пе ва ња, сми са о но уз но си и фор мал но 
усло жња ва, пре не го што за о кру жу је, не што ис пре ки дан ток ње го
вог прет ход ног лир ског го во ра о љу бав ним и ерот ским мо ти ви ма. 

По ред исто ри о зоф ске иде је о сме ни ци ви ли за ци ја, о кру жном 
кре та њу исто ри је и ко смич ком кру же њу са мог жи во та, Ми ла но вић 
на ар хе тип ским осно ва ма пре по зна је ду бљу исти ну о веч ној ан
тро по ло шкој опреч но сти из ме ђу ан ђе о ског и де мон ског на че ла у 
чо ве ку и све ту, са уве ре њем да је и зло, као и до бро, ин хе рент но 
са мом прин ци пу по сто ја ња, про це си ма тра ја ња, про па да ња и об
но ве. На то ме вид но ем пи риј ски осве до че ном уви ду по чи ва ју не 
са мо Ми ла но ви ће ве кључ не пе снич ке иде је и њи ма под стак ну те 
по ет ске ви зи је већ и не ки основ ни, мо дер ни стич ки по е тич ки по
гле ди овог пе сни ка о ма гиј ској, об но ви тељ ској и жи во то дав ној 
уло зи пе снич ке ре чи.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мит ско ме та фи зич ки го вор, лир ски опис, иде
је, ви зи је, оно стра но, ар хе тип, хтон ско, не бе ско, де мон ско, ан ђе о ско. 
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Дру га чи је схва та ње су шти не пе сме и пе ва ња, као и њи хо ве 
ду хов не и кул тур не уло ге, од оног оли че ног у по е тич ком при о ри
те ту раз ли чи тих ви до ва кри тич ког ста ва пре ма све ту Бра ти слав 
Р. Ми ла но вић про мо ви ше у пе сми „Бал кан ски пе вач” из исто и ме
не књи ге. По треб но је уна пред на гла си ти да се лир ски ју нак те 
сва ка ко нај зна чај ни је од ве ћег бро ја Ми ла но ви ће вих ау то по е тич
ких пе са ма у ства ри ис по вед но огла ша ва о из во ри ма соп стве ног 
по ет ског на дах ну ћа, ко ји се ја вља ју под опо зит ним од ре ђе њем. У 
пр вом сти ху то од ре ђе ње ја вља се под озна ком „ма ли ам бис”, а на 
по чет ку сле де ћег ис ка зног ни за тај ин спи ра тор име ну је се као „ма
ју шни ан ђео”. Ако и не ма екс пли цит но де мон ска свој ства, „ма ли 
ам бис” је не сум њи во у не по сред ној ве зи са до њим, хтон ским све
том. Али, не са мо што ни је де мон ски ка рак те ри зо ван већ он „бал
кан ског пе ва ча”, чи ји је ар хе тип сва ка ко Ор феј, под сти че на пе ва ње 
убе ђу ју ћи га, пре ма ста ри јим сло је ви ма бал кан ске ду хов не тра ди
ци је, у ма гиј ску, жи во твор ну и об но ви тељ ску моћ пе сме и пе ва ња: 
„Не ки ма ли ам бис чу чи на мо ме ра ме ну, / од мах по крај ува, и го ни 
ме да пе вам: / та ко ће се мле ко уси ри ти и по не ће жи то, / ре ке ће по
но во по че ти да те ку. / Та ко ће се за у ста ви ти вој ске, же не / ће за не ти, 
на се ли ће се по но во гра до ви / и са пе та ће му дрост из но ва пи та ти / 
за оне што су по ме ри ли умом, / оста ви ли зга ри шта по крај сва ке 
ста зе”. Да се на пе сми и пе ва њу све др жи, све тлост и здра вље, и да 
је пе сма услов оп стан ка и одр жа ња, култ ни чин не са мо у сла ву већ 
и у за шти ту са мог жи во та, ко јем је пе сник ду жан да слу жи до сво
га по след њег да ха, то је са др жај на ло га ко ји у фор ми пре кли ња ња 
„ма ју шни ан ђео” упу ћу је „бал кан ском пе ва чу”: „Пе вај, ша пу ће ма
ју шни ан ђео, вра ти ће се / сна га у су ве удо ве, ди ћи ће се / бол ни из 
сва ке по сте ље, пе вај / јер ако пре ста неш у све ће опет / за ле ћи там
ни на и сву да ће цве та ти ку ку та, / пе вај док ти гр ло не на тек не, / док 
се са ће не бе ско не ис пу ни гла сом, / пе вај док се не рас пр сне жи ла”. 
Исто ве тан је по е тич ки сми сао на ло га ко ји пе сни ку, то јест „бал кан
ском пе ва чу”, при сти жу из „ма лог ам би са” и од „ма ју шног ан ђе ла”, 
из до њег, хтон ског, и гор њег, не бе ског све та, од де мон ског и од 
бо жан ског по ла ово зе маљ ске ег зи стен ци је, из не ке про шле и бу ду
ће про јек ци је ак ту ел ног тре нут ка лич ног и, на ро чи то, ко лек тив ног 
по сто ја ња. Он је пот пу но са о бра зан са кул тур ноисто риј ским и 
ег зи стен ци јал ним ис ку ством бал кан ског под не бља, из ко јег се, као 
код Ми о дра га Па вло ви ћа, и код Ми ла но ви ћа, у овој и по сле ове 
ње го ве књи ге, раз ви ја по е тич ки мо дел – сим бо лич ки узе то – об
ред ног, ма гиј ског и об но ви тељ ског по и ма ња пе ва ња и пе сме, са 
до ми на ци јом мит ско ме та фи зич ког лир ског го во ра као основ ног 
стил ско ти по ло шког обе леж ја на зна че не по е тич ке по зи ци је. А мо
жда ви ше и од са мо га Па вло ви ћа Ми ла но вић отад ис трај но, не тре



857

ми це др жи очи на оба све та, да се по слу жим Но го вом пре и на ком 
из вор не Ду чи ће ве сли ке, као што, на дру гој стра ни, већ до сти же 
Па вло ви ће ву уче ста лост пе снич ког осла ња ња на ар хе тип. А као 
све до чан ство по е тич ког пре о кре та чи ји се про грам об зна њу је у 
на ве де ној пе сми мо гу да по слу же не по сред ни ис каз из пе сме „Чу до 
над чу ди ма” из исте књи ге („Нео п ход на ми је су штин ска про ме на”), 
као и цео ци клус „Гла ва, ли це, очи ан ђе ло ве” са че ти ри пе сме о 
ан ђе лу („Ан ђео пред вра ти ма”, „Са де сне стра не”, „Очи ан ђе ла из 
Ми ле ше ве”, „Не мој, ан ђе ле”) у ко ји ма је из вр ше на пот пу на ре ха
би ли та ци ја овог мо ти ва у сфе ри пе снич ке сим бо ло ги је а пре ма 
обра сцу хри шћан ске ан ге ло ло ги је.

Али пре не го раз мо три мо не ка ре пре зен та тив на ме ста Ми ла
но ви ће вог мит ско ме та фи зич ког лир ског го во ра, по гле дај мо нај ра ни
је по тен ци јал не на зна ке те ње го ве доц ни је до ми нант не по е тич ке 
ори јен та ци је. Ту је, на пр вом ме сту, „Је лен у про зо ру”, ек ста тич на 
на слов на пе сма Ми ла но ви ће ве тек хро но ло шки де би тант ске збир ке. 
То је ау то ре фе рент на пе сма par ex cel len ce. У њој се те ма ти зу је 
дра ма ства ра лач ког чи на, про цес пи са ња пе сме. При том се од нос 
пе сник – пе сма у на ста ја њу раз ви ја у ана ло ги ји са од но сом ло вац 
– ло ви на: „Ка кву то звер на ла зиш / под све тлом, у про зор ском ра му, 
/ по ди гав гла ву с па пи ра. Не ма је. / То си тек са по ди вља ле ма ште 
ски нуо скра му // и кре нуо, сам, у глу ви пре део, / из ван тур би на, 
пре ко же ле зног мо ста”. По го ђен, про пет је лен је сте срећ но на ђе на 
по ет ска сли ка, ко ја се из ха о са пре се ља ва у естет ски по ре дак на
ста ју ће пе сме као што спо ља шње сен за ци је про ди ру у ен те ри јер 
рад не со бе: „Ви диш: оба ра се век кроз ок но / у тво ју со бу и ве же те 
/ не ка ви ша // за по вест за ово ме сто, / Не ки ли ме ни звук, из ми шљен 
рог. / Знаш, твој про стор ис пу ња ва ри ка, / ме со ко је над гра дом 
дрх ти / као из не над ни слог”. Но, ло вацпе сник се про ме ће у – ло
ви ну; ло ви напе сма га на ди ла зи: „Ла жна жи во ти ња (бли став је лен) 
/ сад те над ви су је, упи ја те ло. / Јед на че ње то је не ко ве ли ко, / све
тла крв у ко ју то неш пом но / зба цив ши оде ло, // и чу јеш: ри че 
тво ја ко жа / и па да на плоч ник ра дост ти ха”. Ни је су ви ше те шко 
иден ти фи ко ва ти ми ме тич ку ма три цу фан та зма го рич не, ха лу ци
нант не по ет ске сли ке пре та па ња фи гу ре је ле на и ли ка го вор ног 
ли ца пе сме, ко ји је, по свој при ли ци, лик са мог пе сни ка у ча су 
окон ча ва ња из ве сног по ет ског чи на, од но сно у тре ну ки да ња не
ких естет ских уза и си ло ви тог ства ра лач ког пра жње ња. Али иден
ти фи ко ва ње по ме ну те ма три це у да том слу ча ју, као ни у оста лим 
слич ним при ли ка ма, ни је на ро чи то бит но. Бит на је има ги на тив на 
ви зи ја иден ти фи ка ци је пе сни ко вог ства ра лач ког три јум фа са си ло
ви тим пред смрт ним тр за јем „ле пе зве ри”, као зна чењ ски ак це нат 
по ен те: „Гле, две сли ве не гла ве у про зо ру / и исте но здр ве док пу ца 
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ста кло! / Ки да се огром на опру гате ло / и за ри ва ро го ве у клуп ко 
све та / што се тек по ма кло”. Али је исто та ко, по ме ри по е тич ког 
зах те ва, бит на и моћ кон тро ле над ства ра лач ком као и над при род
ном сти хи јом: „...пут / на ко ји се ста ло опре зним ко ра ком / од ме
ре ним рит мом сти ха”.

Две пе сме са глав ним мо ти ви ма ока из исте Ми ла но ви ће ве 
књи ге („Око, пр ви опис” и „Око, на кнад ни опис”) све до че о ме та фи
зич кој усме ре но сти ра ног Ми ла но ви ће вог гла са ко ли ко и о кри ти ци 
чул них, исто риј ских и ег зи стен ци јал них исти на тра ди ци о нал не 
фи зич ке и ра ци о на ли стич ке ду хов не пер цеп ци је. Због еви дент не 
ин вер зи је у кон цеп ци ји лир ског опи са – јер, не опи су је се оно што 
се ви ди оком као при род ним ор га ном ви зу ел ног чу ла, већ оно чи ме 
се гле да: са мо око, али „ум но” , од но сно „ду хов но” око и ње го ве 
не про па дљи ве ви зи је – свет је у пр вој по ме ну тој пе сми на лик оном 
на ико ни, пре до чен из обр ну те, са мо у овом слу ча ју – обр ну те вре
мен ске пер спек ти ве. Са гле дан из да ле ке, хи ља ду го ди шње бу дућ
но сти – што ће се уста ли ти као јед на од ли ка Ми ла но ви ће ве има
ги на ци је – он чу ва не про ме ње на свој ства свог ак ту ел ног ли ка као 
и оног ко ји о ње му све до чи: „Кад оста риш опет над Цр ним Ру па ма, 
/ гу та чи ма све тло сти, гу та чи ма ва тре, / тво ја ће ру ка би ти иста, И 
око / што от кри ва зрак про ву чен кроз / огра де и ка за ма те”. По след
ња ре че ни ца на ве де ног лир ско на ра тив ног ни за са др жи, до ду ше, 
алу зи ју на „ка за ма те” пе сни ко вог сто ле ћа под ра зу ме ва ју ћи и тврд
њу да они не ће би ти за бо ра вље ни, али по ет ска на ра ци ја и да ље 
те че упра во о тој кон зер ва циј ској и об но ви тељ ској уло зи ока: „Кад 
опет имаш хи ља ду го ди на, / тво је ће око у тај ним фа бри ка ма / ожи
ве ти у сну згр чен век”. Не ма сум ње да је у пе сми реч о оку ко је је 
ор ган ства ра лач ког ду ха и о ње го вој тво ре ви ни, о пе снич ком – 
умет нич ком – та лен ту и о ње го вом ства ра ла штву. А са ма по ен та 
пе сме без ма ло отво ре но су ге ри ше да је пе снич ки и уоп ште умет
нич ки та ле нат дар ви шег, бо жан ског ре да: „Кад пук не пи саљ ка, 
кад парк бу де спа љен, / тво ја ће зе на на ћи пра во ме сто где су / бо
го ви ле жа ли, где је ти њао ра зум / у ти ши ну сва љен”. То је, ме ђу тим, 
у не ким кри тич ким пар ти ја ма ра ни јег Ми ла но ви ће вог пе ва ња отво
ре но до во ђе но у сум њу. У пе сми „Око, на кнад ни опис” одр жа ва 
се по ме ну та ин вер зи ја, и то ово га пу та у про стор ној рав ни, јер је 
до слов но реч о опи су ока, соп стве ног ока иа ко ипак оног уну тра
шњег, као и опи су ње го ве ви зи је, укљу чу ју ћи, на кра ју, је дан про
до ран ин тро спек тив ни по глед на тре ну так са жи вља ва ња са рит
мо ви ма све та и „тре пе том ства ри”: „Тво је је око тач ка из ван све та, 
/ го ле ма ле ћа с пла ме ном у жи жи / где сум њи ве љу ба ви го ре. Гру би 
/ на но си ма ште. Упи реш по глед / и све си бли жи // ве ли кој при
сно сти – тре пе ту ства ри / што ти се но ћу ши ри пре ко ко же”. Но, 
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да је исто вре ме но реч о сна жним под сти цај ним сен за ци ја ма ко је 
из чул ног ис ку ства бу де стре мље ња ка спи ри ту ал ном, оно стра ном 
хо ри зон ту, све до че већ сле де ћи ис ка зи: „Отва ра се опет не по зна ти 
круг / (...) / и жур но се мно же // тво ја пу то ва ња у за у ман крај”. Али 
смрт ни ку ипак ни је да то, ни кад се при бли жи све тлу са зна ња и 
ка да га „ду хов но око” до ве де до са мог пра га за ум них исти на, да их 
фик си ра и усво ји: „Већ си бли зу ве ли ким зна ци ма – ви ди ку / са 
све тлом у ду би ни. Гле, тво ји се / скла па ју кап ци и са жи жеш мир но 
/ раз го вет ну сли ку”. Две Ми ла но ви ће ве пе сме са глав ним мо ти вом 
ока го то во да не мо гу да нас не под се те на чу ве ни ка дар са ра се
ца њем оч не ја бу чи це из Бу њу е ло вог, Лор ки ног и Да ли је вог фил ма 
Ан да лу зиј ски пас. Тај ка дар, као што је то по зна то, не пред ста вља 
на ту ра ли стич ки при зор стра вае и ужа са, већ, на про тив, сво је вр стан 
апел над ре а ли стич ке по е ти ке про тив ми ме тич ког на чи на пред ста
вља ња у свим сфе ра ма умет но сти. Ма да се не за ла же ни за ка кву 
на ту ра ли стич ку по е ти ку, Ми ла но вић не сле ди ни над ре а ли стич ки 
про се де асо ци ја тив ног оне о би ча ва ња за сно ва ног на не пред ви дљи
вој пер цеп ци ји чул них сен за ци ја, већ сим бо лич ки ре а фир ми ше 
мо тив ока на те ме љу ум ног уви да, као што ина че ње гов це ло вит 
ре пер то ар тро па по чи ва на нео бич ној, са мо свој ној ми са о ној под ло зи. 
За раз ли ку од број них са вре ме ни ка, чи је се де ло те ме љи ма хом на 
сли ко ви том опа жа њу, Бра ти слав Р. Ми ла но вић ми сли у сли ка ма и 
то да ле ко од сва ке але го рич не илу стра тив но сти. То је сва ка ко при
мар на од ли ка ње го ве по ет ске има ги на ци је ви дљи ва на ми кро и 
ма кро пла ну. Отуд се и мо тив ока из ра них Ми ла но ви ће вих пе са ма 
за ко но мер но тран сфор ми ше у мо тив ан ђе ла у свим ње го вим књига
ма, по чев од Бал кан ског пе ва ча па на да ље, са ви шом ме ром зна чењске 
по ду дар но сти. А та ком па ти бил ност мо ти ва ока са мо ти вом ан ђе ла 
за сни ва се у ра зним ју де о хри шћан ским из во ри ма, од Је зе ки ља до 
Ше сто ва, на ли ку хе ру ви ма, „ан ђе ла по кри ве ног очи ма”, ка ко га 
озна ча ва ру ски ре ли ги о зни ми сли лац, од но сно не бе ских си ла ко је 
има ју спо соб ност да при хва те све тлост и ум бо жи ји у свим ње го вим 
ма ни фе ста ци ја ма. А мо тив ска три ја да око – ан ђео – све тлост, у 
ком па ти бил ној зна чењ ској ре ла ци ји, мо же се пра ти ти у Ми ла но
ви ће вом по ет ском опу су од ње го ве пр ве до нај но ви је збир ке.

* * *

Про ме на уло ге и су шти не глав ног мо ти ва у про шло сти и са
да шњо сти те ма је пе сме „Га ле ри ја Ста ра ка пе та ни ја” (Вра та у 
по љу) али и кључ но ис хо ди ште ме та фи зич ке ин спи ра ци је лир ског 
гла са јед ног у ду гом ни зу нај бо љих по ет ских оства ре ња Бра ти
сла ва Ми ла но ви ћа. У пр вом од три де ла ком по зи циј ског скло па 
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ове пе сме глав ни мо тив пре до чен је у сво јој из вор ној, исто риј ској 
уло зи зе мун ске „Ка пе та ни је”, то јест управ не згра де ду нав ске 
лу ке на крај њој тач ки сред ње га то ка че твр те рај ске ре ке. Лир ска 
на ра ци ја и овог пу та – све јед но из у зме мо ли оквир ни стих „Ни ко 
не мо же сти ћи да ље одав де” или га, још ис прав ни је, укљу чи мо 
– от по чи ње у ства ри, као и у број ним Ми ла но ви ће вим пе сма ма са 
не ким во ји сла вљев ским кул тур но и сто риј ским мо ти вом и са ор феј
ским ви ди ком на оба све та („Рим ски бу нар”, „Рим ска дво ра на у 
би бли о те ци”, „Ко ва чи под Та шмај да ном”, „Ру да ри на Та шмај да
ну”, „Ва ри ја ци је, 1, 2,”, „По нов ни за пис о Тро гла ву”, „Спа вач пред 
би бли о те ком”, „Гам зи град ска еле ги ја”, „Вра чар ски брег”, „Ор феј 
на Вра ча ру”, „По под не с Ари сто те лом у Ста ги ри”, „По под не у 
Ра ва ни ци”, „Рил ке о ва ку ла у Де ви ну”, „Апо те о за на Сла ви ји”...) 
спон та ним ве зи ва ва њем чи та лач ке па жње за сам ло ка ли тет о ко ме 
је реч: „Са овог ме ста су сла те ла ђе са во ском, / ме дом и ву ном кроз 
вр тло ге и ли ма не / у ле то пис и за бо рав. / На ово су ме сто, из не ви
да, сти за ле / ко ра бље са би бе ром и со љу и ду ша ма / бро да ра не ста
лих у мо дрим че љу сти ма”. Лир ска на ра ци ја по ја ча ва се по том ви шим 
сте пе ном кон кре ти за ци је већ ре че ног, та ко да пре до че ном мо ти ву 
при ба вља зна чај истин ског пуп ка све та, по ет ски са гле да ног у 
исто риј ској ре тро спек ти ви: „Ов де је во да до но си ла јав ке о се вер
ним гра до ви ма, / о ис точ ним по жа ри ма, до ви ки ва ла су / из ма ти це 
тру пла о гор њим ра то ви ма, / љу љу шка ле се на ва ло ви ма свад бе / и 
гла со ви о ку ги и гла ди”. По вра так лир ског го во ра на сам тре ну так 
огла ша ва ња и скре та ње чи та лач ке па жње на пре о бра жај ве ков не 
„Ка пе та ни је” у са вре ме ну рас ко шну умет нич ку га ле ри ју пред ста
вља и на гли зна чењ ски ис ко рак из по ет ске ви зи је исто риј ског зби
ва ња у моћ ну естет ску сли ку тран си сто риј ског по сто ја ња: „Са да на 
овом ме сту ми ру ју, у ра мо ви ма, / ли ца љу бав ни ка, ло по ва и уби ца, 
те ла ар ле ки на / за у ста вље на над по но ром, ис то пље ни са то ви, / 
обо је ни во ка ли, тре пе ре у та ла си ма све тло сти / за ум ни пре де ли, 
без ум ни по гле ди”. Па за тим, су прот но прет ход ној ви зи ји исто риј
ског, сле ди де скрип тив ни за мах уни вер за ли за ци је фик си ра них 
де та ља: „Ра су те су ки чи це са оти сци ма пр сти ју / слу ђе них зо гра фа 
што упи су ју у плат на / не му што вре ме, сло мље не ли ни је; / про су те 
су бо је, и наш ра зум, по ре ци / што од ми че ка до њим обла сти ма, 
у ни шта, у дим”. И нај зад, по ет ска ви зи ја исто риј ског и тран си сто
риј ског, ре ал но иш че злог и умет нич ки спа се ног, по ен ти ра се у 
чи сто ме та фи зич кој ка рак те ри за ци ји глав ног, и је ди ног, мо ти ва: 
„Ни ко не мо же сти ћи да ље одав де, / ни ко не мо же оти ћи одав де, 
/ на овом је ме сту за у ста вљен и ска кач / над во дом и ње гов крик”. 
Рас ко шна по ет ска ви зи ја исто риј ског и тран си сто риј ског аспек та 
ко лек тив не ег зи стен ци је под у пр та је у овој пе сми Ми ла но ви ће вом 
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при ви ле го ва ном иде јом о со те ри о ло шкој уло зи умет но сти. А то 
је, као што је по зна то, јед на од кључ них иде ја про шло ве ков не по
е ти ке ви со ког мо дер ни зма, ко ји је умет но сти по ве рио и тра ди циј
ску уло гу ре ли ги је.

Иде ја о умет но сти као је ди ној спа си тељ ки и чу вар ки кул тур
ноци ви ли за циј ских фор ми, жи вот них схва та ња и са др жа ја свих 
исто риј ских епо ха пред не у мит ном про ла зно шћу, пред по ми ња
ним „ва зду шним се чи вом” вре ме на и де струк тив ном сти хи јом 
са ме исто ри је, јед на је од две ју иде ја на ко ји ма се те ме љи и не мер
љив зна чењ ски по тен ци јал Ми ла но ви ће ве „Гам зи град ске еле ги је” 
(Си ла зак). По сма тра ју ћи дватри ре ста у ри са на ар те фак та на кон зер
ви са ним ис ко пи на ма Га ле ри је ве ре зи ден ци јал не па ла те по све ће не 
ње го вој мај ци Ро му ли ја ни, пе сник ис ти че је дин стве ну рекре а
тив ну моћ умет нич ког чи на у при зи ву и ожи вља ва њу кул тур ноци
ви ли за циј ског обра сца дав но ми ну лог исто риј ског до ба: „А град лежи 
мр тав, је ди но га / ру ка сли ка ре ва кло ну лог / по ди же из пра ха и 
вра ћа по но во / у вре ме, као ка кав бог, ње го ве ку ле / и сту бо ве, пра
го ве на ко ји ма су / оста вље не же не че ка ле бо љи час”. Он се при том 
ре флек сив но иден ти фи ку је са по сма тра ном/опе ва ном сли ком – 
„кроз пу ко ти не се / до ди ру ју вре ме про шло и са да шње / и крх ка 
на да да и нас оче ку је исти дар” – про ши ру ју ћи је да ле ко се жном 
ви зи јом истог уде са и сво је соп стве не епо хе: „А зна мо да ће нас 
са не бе са /ле де ним ста клом за ли ва ти Ме сец / и да ће се и на ши гра
до ви ви де ти ја сно, / мр тви, као у пу сто шним пре де ли ма / на ње
го вом тлу, да ће нам не ки сли кар / из дру гог вре ме на вра ћа ти дах”. 
Овај – ком по зи циј ски и уже те мат ски по сма тра но – цен трал ни 
мо тив осна жен по ме ну том иде јом уо кви рен је вид но сим бо лич ким 
лир ским го во ром о ваљ да на ју ни вер зал ни јој ми то ло шкој пред
ста ви, о ар хе ти пу Ве ли ке Мај ке, као што је и сам Гам зи град, Fe lix 
Ro mu li a na, де ло људ ског ду ха и људ ских ру ку, уо кви ре но соп стве
ним при род ним пеј за жом. А лир ски го вор и по чи ње упра во о том 
кон крет ном при род ном окру же њу са гле да ном у ам би ва лент ном 
зна ку Ве ли ке Мај ке – бо ги ње плод но сти, љу ба ви и об но ве, али и 
смр ти, ду шев ног сло ма и лу ди ла: „Сва ка је је сен ов де плод на / на 
по љи ма бож јим, под зи ди на ма / цар ским и де мон ским. // И Ве ли ка 
Мај ка је плод на: / сво јим пра мле ком за да ја / наш жи вот већ одав
но по тро шен / у глу пим бит ка ма. / Ве ли ки млаз из ње не дој ке / 
за ли ва цр не шу ме и те че као ре ка”. Ова ба рок на сли ка да ље се 
хи пор бо лич но кон кре ти зу је: „И све из мај ке ис ти че као Ти мок / 
што су кља из жле зда Рт ња / (на бре кле ње не си се упе ре не у не бо): 
/ по ља, шу ме, кра ве, гра до ви, вој ске / и да ро ви љу ба ви што нас 
опи ја ју / и смрт бла же на кад се при мак не час”. У три за вр шне сек
сти не „Гам зи град ске еле ги је” лир ски го вор се, из по хва ле умет но
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сти сре ди шњег де ла пе сме, вра ћа по чет ној те ма ти ци и се ман ти ци 
Ве ли ке Мај ке, при че му се нај пре у ње ном двој ном зна ку пот цр та
ва ам би ва лент ност све оп штег по сто ја ња: „Дво је се над ре ком наша 
ли ца / јер све се под ру ком пра мај ке удва ја / и спа ја: се ме ње, пти
це, ри бе у во ди, /двој на је на ша му шкост и жен скост, / је ди ни за лог 
да ће мо у ис то ме тре ну / за ле ћи у зе мљу и кро чи ти у све тлост”. 
Оп се сив на Ми ла но ви ће ва ми сао из два по след ња сти ха о зе маљ
ском и не бе ском, о па ра док су сва ко га по ла те ан ти но ми је узе тог 
за себ но, у прет по след њој стро фи ове пе сме пре о бра ћа се, ме ђу тим, 
у не ку вр сту ани ми стич ке ме та фи зич ке ви зи је: „Кад нас бу дућ
ност бу де сре ла / на пра ста ром пу ту ми ће мо би ти прах / што се 
под ту ђим но га ма ви је, / и гр мље, жи то, вра на и смук... / Би ће мо 
ју тар ња ма гла над по љем / љу бав ни уз вик над ре ком, хлеб и со...”. 
У за вр шној стро фи, ме ђу тим, еле гиј ски то на ли тет због уде са соп
стве не ци ви ли за ци је, као и оне исто риј ски сле де ће, ута па се у 
не у трал ни ју, па и ве дри ју ми то ло шку пред ста ву веч не об но ве 
истог као ко смо ло шког и ан тро по ло шког на че ла све ко ли ке ег зи
стен ци је: „Игра ће на шу игру дру ги ар ле ки ни / док се не зде ру и 
њи хо ве ма ске, / док не са го ре на ци гла ма веч не га ле ри је, / а из во де 
ће опет из ро ни ти, у јед ном ли ку, / чо век, ан ђео и враг и Ве ли ка 
Мај ка ће, / с љу ба вљу, гле да ти ње гов рог”. А та иде ја веч не об но ве 
жи во та, ко ја, по ред оне о кру жном кре та њу исто ри је и је дин стве
ној рекре а тив ној мо ћи умет но сти у кул тур ноци ви ли за циј ској 
сфе ри, при о ри о ри тет но про жи ма Ми ла но ви ће ву ве ли ку пе сму 
оли че на је у фе но ме ну ам би ва лент ног ар хе ти па Ве ли ке Мај ке. 
(Фор мал но оправ дан мо ти ва циј ски по вод да на тај ар хе тип осло
ни свој еле гиј ски го вор о зна ча ју и о уде су Гам зи гра да пе сник 
на ла зи у чи ње ни ци да је то би ла па ла та јед ног од им пе ра то рате
трар ха по све ће на ње го вој мај ци.) И по ред исто ри о зоф ске иде је о 
сме ни ци ви ли за ци ја и усва ја ња при ро до слов ног на че ла стал не 
об но ве, на ар хе ти пу Ве ли ке Мај ке Ми ла но вић за сни ва и ду бљу 
исти ну о веч ној ан тро по ло шкој опреч но сти из ме ђу ан ђе о ског и 
де мон ског на че ла у чо ве ку, са уве ре њем да је и зло, као и до бро, 
уко ре ње но у са мом прин ци пу по сто ја ња, у про це си ма тра ја ња, 
про па да ња и об но ве, и то као „про жди ру ћи” на су прот „не гу ју ћем” 
аспек ту по ме ну тог ар хе ти па, ка ко би ре као Ерих Ној ман. Тај он то
ло шки ду а ли зам, по зна то је, по ри че хри шћан ска те о ло ги ја али га 
при хва та ју не ки мо дер ни фи ло зо фи (на при мер, Ле шек Ко ла ков ски 
у сво јој ме та фи зи ци де мо но ло ги је), као „ис по ља ва ње нео п ход не 
струк ту ре све та уте ме ље не у при ро ди бив ство ва ња”. А са ма „Гам
зи град ска еле ги ја” је дан је од број них при ме ра ко ји све до че да код 
Ми ла но ви ћа вид но пре те же мит ско ме та фи зич ки го вор над по ет
ско ре ли ги о зним лир ским ис ка зом.
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* * *

С по себ ним ви дом мо дер не лир ске ме та фи зи ке чи та лац ће се 
су о чи ти у књи зи Пи сма из пра ста ре бу дућ но сти Бра ти сла ва Р. 
Ми ла но ви ћа. Реч је о за и ста је дин стве ној књи зи, не са мо у опу су 
овог пе сни ка већ и у окви ру укуп ног срп ског пе сни штва. (Опе ри
шу ћи на ви ше ме ста ис так ну том син таг мом са ве ли ким по чет ним 
сло вом и при том алу ди ра ју ћи на Би бли ју или дру ге по не че му 
је дин стве не књи ге, пе сник и сам су ге ри ше свест о из у зет но сти 
то га свог де ла.) Пи сма су ипак спе ци фи чан епи сто лар ни кан цо
ни јер, а не јед на без мер но ду га пе сма, ка ко то су ге ри ше њи хов 
ре цен зент. Са чи ње на од три де сет за себ них, јед но о бра зних огла
ша ва ња (че ти ри ка тре на, кон тра пункт ски стих, пе ти ка трен) по
де ље них у три кру га („О по врат ку”, „О не спо ко ју”, „О сно ви ма”) 
и де сет та ко ђе јед но о бра зних пе са ма од по три квин те за вр шног 
ци клу са „Бруј”, Пи сма из пра ста ре бу дућ но сти но се обе леж ја 
Пе трар ки ног Кан цо ни је ра пр вен стве но по адре са ту, не и ме но ва ној 
Ла у ри пе сни ко вог жи во та и де ла, и по оби љу љу бав них мо ти ва у 
мно штву за јед нич ких до жи вља ја пе сни ка и ње го ве дра ге. Свој ства 
лир ско ме та фи зич ког пе ва ња број ни ја су, ме ђу тим, од прет ход них. 
То је пр вен стве но ин вер зив но је зич копо ет ско и сми са о но од ре ђе
ње тре нут ка огла ша ва ња, то јест име но ва ње пе сни ко ве са да шњо
сти и вре ме на на ста ја ња пе сме као пра ста ре бу дућ но сти, од но сно 
не ка да шње да ле ке бу дућ но сти истог пе снич ког гла са. То је, за тим, 
фик си ра ње кон крет не, „је ди не по зна те” вре мен ске адре се у за јед
нич кој про шло сти лир ског гла са и адре са та: „Пи шем ти на је ди ну 
по зна ту адре су: // ок то бар 1976... И гле дам са ове да љи не ка ко, / 
у гро зни ци, отва раш пи смо, по жу те ло од лу та ња, / а у ње му – све 
годи не што су ср ља ле / овом низ ве три ном из ме ђу пр вог и по след
њег кри ка” („О по врат ку, I”). А по том, то је мар ки ра ње ег зи стен
ци јал них ко ор ди на та и ка рак те ри за ци ја ду хов ног и емо ци о нал ног 
ста ња оно га ко ји пи ше, на при мер: „Убр зо ће се у не ви ди му ду би ну 
об ру ши ти / мој дан и та мо, где око не до пи ре, / где ра зум се ле ди, 
раз ме сти ће ми по сте љу / твој глас још то пао од мо га ди са ња” („О 
по врат ку, III”). И нај зад, пе сник се обра ћа „уна зад”, у осно ви обр
ну то ево ка тив но али не рет ко и са при зи вом дав ног и про жи вље ног 
у исти мах, што, ка ко сам ка же, отва ра „ра сед у вре ме ну” и што 
је, ко ли ко ми је зна но, је дин стве ност са мог по ступ ка и ре то рич ке 
по зи ци је у срп ском пе сни штву: „Пи шем ти из јед ног у дру ги век, 
уна зад, / из овог су то на што се за у век стврд ња ва, / и сва пи сма 
ша љем у тај ра сед у вре ме ну ” („О по врат ку, V”). Ов де је без сум
ње уме сно при ме ти ти да ре то рич ко свој ство на зна че ног по ступ ка 
уве ли ко на ди ла зи тра ди ци о нал ни мо дел лир ске ме та фи зи ке као 
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по ет ског до жи вља ја љу ба ви, смр ти и, по го то ву, про ла зно сти и 
отва ра до сад не ви ђен про стор ме та фи зич ке ли ри ке за о ку пље не 
дра ма тич но ам би ва лент ним до жи вља јем ин ди ви ду ал не ег зи стен
ци је. У овом сво је вр сном, је дин стве ном лир ском спе ву су о ча ва ју 
се ег зи стен ци јал но ис ку ство лич не про шло сти и са да шњо сти кон
крет ног пе снич ког гла са: за но си и зеб ње, ра до сти и ту ге, ве дри не 
и там ни не; креп кост и ма лак са лост, све жи на и за мор, оби ље и 
пу стош; пу но ћа и пра зни на, љу бав и смрт, сми сао и бе сми сао. На 
сна зи је, у ства ри, ево ка тив ни при зив нај ши рег са др жин ског ре
ги стра: „Кад про го во риш, та мо да ле ко, твој глас / у мо ме вре ме ну 
по мак не све што зе на / мо же да при ми а ум да схва ти” („О по врат
ку, VII”). Сми сао ње гов, ме ђу тим, ни је са мо у окре пље њу лир ског 
гла са ви та ли стич ким им пул си ма ево ци ра ног ерот ског, емо тив ног 
и уоп ште жи вот ног на бо ја већ ни шта ма ње и у са знај новред но сном 
по зи ци о ни ра њу при зва ног ли ка во ље не и за њу ве за них до жи вља
ја – у три пр ва лир ска кру га – од но сно у екс клу зив но по вла шће ном 
вре мен скопро стор ном си ту и ра њу су шти не ње ног би ћа, а ти ме и 
у по е тич ком про фи ли са њу њи ме ин спи ри са не ре чи. 

Пр во на сто ја ње Ми ла но вић ре а ли зу је до след ном при ме ном 
аси ме трич ног кон тра пунк та оли че ног у по ме ну том за себ ном сти ху 
по сле че твр те стро фе у сва ком од три де сет по себ них огла ша ва ња 
свр ста них у три кру га. Са гле дан у том окви ру, кон тра пункт ски 
стих де лу је, уз из ве сне не знат не ва ри ја ци је, као син так сич ки ре френ 
и се ман тич ки по лу ре френ: „Та мо, код те бе, бо је су још увек бо је; 
Та мо, код те бе, спо кој је још увек спо кој; Та мо, код те бе, исти на је 
још увек исти на; Та мо, код те бе, за нос је још увек за нос; Та мо, код 
те бе, ми то ви су још увек ми то ви; Та мо, код те бе, ра дост је још увек 
ра дост; Та мо, код те бе, опрез је још увек опрез; Та мо, код те бе, 
креп кост је још увек креп кост; Та мо, у тво јој ау ри, знак је још увек 
знак; Та мо, код те бе, ми сао је још увек ми сао”. („О не спо ко ју, I–X”) 
На ве де ни и сви оста ли по лу/ре фре ни из раз су пр во род ног, ау тен
тич ног и це ло ви тог ег зи стен ци јал ног ста ња на спрам оста ре лог, 
тро шног и пу сто шног све та, од но сно без бој ног, ис пра зног и раз де
ше ног жи во та, из ко јих се у мно штву ва ри ја ци ја при зи ва је дан пут, 
дав но, и по нај ви шој ме ри про жи вље но. Пе та стро фа је сво је вр сна 
ре зул тан та из ме ђу ак ту ел ног рас по ло же ња и нео до љи вог при зи ва 
пред дра ма тич ним до жи вља јем про ла зно сти. С об зи ром на два 
пр ва са др жин скоком по зи циј ска обе леж ја, ис ку сни ји чи та лац ће 
у три уза стоп на кру га Ми ла но ви ће ве књи ге, то јест у три де ла ово
га са мо свој ног лир ског спе ва, осе ти ти да лек, ра ди кал но, до пре ру
ша ва ња жан ра, ино ви ран од јек ком по зи ци о ног обра сца Ла мен та 
над Бе о гра дом Ми ло ша Цр њан ског. И не са мо то већ и кон тра
сти ра ње са да шњо сти и про шло сти исто га лир ског гла са, при че
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му се Ми ла но вић обра ћа во ље ној же ни, а не во ље ном гра ду ко ји 
му је учи њен не до ступ ним. Отуд је и ње гов до жи вљај про ла зно
сти обе ле жен рил ке ов ском дра ма ти ком по сто ја ња и Рил ке о вом 
еле гиј ском ме та фи зи ком тре нут ка, а не ду бо ком, до слов но но стал
гич ном ме лан хо ли јом Цр њан ског. Рил ке је, уз то, по сред но и не
по сред но, и нај фре квент ни ји из вор у гу стој ин тер тек сту ал ној 
мре жи Ми ла но ви ће вог спе ва, где се та ко ђе, са мо пр вен стве но у 
дру га чи јем се ман тич ком по љу, у зна ку до жи вља ја пра зни не због 
фи зич ки иш че злих при ја те ља, за јед нич ки на хо де, на при мер, Ра
ич ко вић, Ли ва да и пре во ди лац Ву ји чић.

Де сет пе са ма за вр шног кру га „Бруј” зна чењ ски и ком по зи циј
ски на ли ку ју функ ци ји и са др жа ју ма ги стра ле у мо де лу со нет ног 
вен ца. До ду ше, де се то стру ко умно же не ма ги стра ле, као што је и 
че тр на ест основ них со не та пре сти жне ар ти стич ке фор ме ви ше 
не го дво стру ко умно же но у од но су пре ма три де сет пе са ма Пи са ма 
из пра ста ре бу дућ но сти рас по ре ђе них у три прет ход на по ет ска кру
га. У тих де сет пе са ма за вр шног кру га Ми ла но ви ће вог епи сто лар
ног кан цо ни је ра, од но сно за вр шног „пе ва ња” тог „лир ског спе ва”, 
пе сник, ка ко ре ко смо, из два ја лик во ље не из свих по зна тих вре
мен скопро стор них ди мен зи ја и ре ал них ег зи стен ци јал них окви
ра си ту и ра ју ћи га у нео д ре ђен али ја сно оно стран оквир, као што 
при том про мо ви ше ме та фи зич ку по е тич ку ин тен ци ју соп стве ног 
љу ба вљу на дах ну тог гла са као је ди не уте хе пред не при ко сно ве но
шћу вре ме на и без лич ном, мрач ном и рав но ду шном сти хи јом исто
ри је: „А шта би на шла у по дру ми ма исто ри је? / Ни бе лег за мла до 
те ло, ни ти кр чаг / с ви ном про све тље ња, ни ти ха љи ну да те / из 
тмур ног сно ви ђе ња пре не се у дру га чи ји сан” („Бруј, IV”). Он то 
по сти же са жи ма ју ћи са др жа је три де сет прет ход них огла ша ва ња 
у мре жу по лу/ ре фре на њи хо вог кон тра пункт ског сти ха – оних 
што на гла ша ва ју пр во род ност, ау тен тич ност и це ло сност ево ци
ра ног ег зи стен ци јал ног ста ња – рас по ре ђе них на кра ју сва ке од 
три квин те у де сет пе са ма за вр шног кру га, и де сет но вих по лу/
ре фре на о из два ја њу ли ка во ље не, рас по ре ђе них на по чет ку сва ке 
пе сме ци клу са „Бруј”: „Из два јам те из вре ме на у ко ме се / све ујед
на ча ва; Из два јам те из овог је зи ка што се та њи; Идва јам те из овог 
гра да што по ср ће; Из два јам те из про шло сти; Из два јам те, упор но, 
и из бу дућ но сти; Из два јам те из са мо ће; Из два јам те из оп ште ли
ри ке; Из два јам те из да на и но ћи јер ни си / ни јед но ни дру го; Из
два јам те из свет ских пре сто ни ца; Из два јам те из је се ни са ко јом 
си се сли ла...” („Бруј, I–X”). На ви ше ме ста те ма ти зо ва не одво је но, 
ег зи стен ци јал на си ту а ци ја и са знај нопо е тич ка ин тен ци ја лир ског 
го во ра о њој пре пли ћу се у зад њој стро фи по след њег кру га Пи са
ма: „На ме ни је да се са овог ме ста уз не сем / у тво је про сто ре иза 
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ру ба, где већ по сто ји / ду го об де ла ва ни врт у чи јим ће ду би на ма / 
су штост мо ја да се у су што сти тво јој огле да: та мо, код те бе, плод 
је још увек плод” („Бруј, X”). Не ма сум ње да су на овом, као и на 
прет ход ним ме сти ма Пи са ма из пра ста ре бу дућ но сти, и те мат ска 
ег зи стен ци јал нољу бав на усред сре ђе ност Ми ла но ви ће вог гла са и 
ње го ва по е тич ка ин тен ци ја вид но ме та фи зич ке на стро је но сти.

Исто ти по ло шко обе леж је уо ча ва се и у сим бо лич кој рав ни 
лир ског ис ка за ово га де ла. Та ко, на при мер, мо тив ра шља ра, узет 
нај пре као ме та фо ра во ље не, ко ја у пе сни ку от кри ва и осло ба ђа 
зап ти ве не „зден це” го во ра („Ти си ра шљар што у су во ти про на ла
зи / ре чи: кад твој лик за ста не над зден цем што / у ме ни тре пе ри 
– по ку ља ју сло го ви би стри / и пит ки, до вољ ни за још је дан стих, 
// за још је дан да шак, па да се осло бо дим” – „О сно ви ма, XXIV”) 
по ступ но пре во ди лир ски опис у оно стран, ме та фи зич ки сим бо
лич но појм љен ду хов ни и по ет ски про стор: „Са мо во ди цом пр снем 
– и већ име ну јем / сен ке ства ри што на ди ру из оног про сто ра / на 
про пла нак при пре мљен за уз лет” (Исто). Мо тив је дин стве не књи
ге ти че се већ не по сред но сим бо лич но пе сни ко ве нај ра ни је све сне 
и под све сне ме мо ри је, ко ја, пре ма пси хо а на ли ти ча ри ма, сва ку 
лич ност и сва ку суд би ну чи ни је дин стве ном: „Ње ни // ли сто ви 
ле же по дат но пре да мном: ажда ја у шу пи / у снов ном де тињ ству, 
прст љу ба ви пре ра но / умо чен у ср це; очи смр ти, но ћу, на ок ни ма; 
/ и њен глас, раз дро бљен не ве ри цом: не од ла зи...!” („О сно ви ма, 
XXVI II”). Али, као да се пе сник иро ниј ски по ста вља пре ма та ко 
схва ће ном сим бо лу („Са мо, у тој књи зи, ни шта о сје ди ње њу с то
бом”) прет по ста вља ју ћи му јед ну ерот ску успо ме ну ко ја сна жно 
обе ле жа ва ње гов по то њи жи вот и сам тре ну так го во ра: „А он да, 
тек је дан при зор ура стао у по ноћ / док су цве та ле ли пе на Вра ча
ру: два мла да / те ла, у пре пле ту, кроз про зор из ле ћу у зве зде. / И 
по ми слим: ни је те, ни је би ло до вољ но...” (Исто). Не са мо, да кле, 
ра не тра у ме и смрт ни стра хо ви, већ и ерот ске ег зал та ци је из зре
ли је мла до сти, по ста ју сим бо лич ки по тен ци јал је дин стве не књи ге 
пе сни ко вог жи во та. Огла ша ва ју ћи ода кле се у ства ри ја вља, пе сник 
ак ти ви ра не ко ли ко од не ис црп них сим бо лич ких зна че ња огле да
ла, пр вен стве но ма гиј ских и оних ве за них за фол кло р на ве ро ва ња: 
„Пи шем ти пред огле да лом и по сма трам / ка ко се мо је ре чи у хи
ља де ду бо ких / зр ца ла пре тва ра ју, го то ве да од лу та ју / до тво га 
уто чи шта у ком са то ви сто је; // пре не ће та мо, кри стал по кри стал, 
/ со мо га по сто ја ња ов де” („О сно ви ма, XXIX”). Увек, ге не рал но, 
ка ко се по на вља у реч ни ци ма сим бо ла, огле да ло се до во ди у ве зу 
са љу ба вљу, што је не у пит но ма да су ви ше уоп ште но и у на ве де ној 
пе сми. Кон крет ни је, ис ка зи о пре о бра жа ва њу по ет ске ре чи у „у 
хи ља де ду бо ких зр ца ла” и о пре но ше њу „со ли”, су шти не, пе сни
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ко вог ов да шњег по сто ја ња у тач ку за у ста вље ног вре мен ског про
ти ца ња има ју по е тич ки сми сао ме та фи зич ког до ма ша ја пе снич ке 
ре чи, с об зи ром на ма гиј ску и фол клор ну функ ци ју огле да ла у 
по ве зи ва њу са оно стра ним. Осим то га, има ги на тив на ви зи ја до
пу њу је се пред ста вом о еми то ва њу соп стве ног ли ка из вр ну тог 
пре ма „на ло гу огле да ла”, што упу ћу је на ди мен зи ју не све сног и 
обр ну те ег зи стен ци је пе сни ка / умет ни ка у ње го вом соп стве ном 
де лу („као пче ли ње око / са ста ви ћеш лик оног ко га оче ку јеш / већ 
три де сет је се ни... И ње го ва сли ка // би ће из вр ну та по на ло гу огле
да ла”), али и на уза јам но уну тар ње од ра жа ва ње љу бав ни ка, при 
че му се атри бут огле да ла као бо жан ског ин те лек та пре но си на ону 
ко јој је упу ће на из вр ну та сли ка („ал му дрост не ка га тво ја пре о бра
ти / да се јед но у дру гом од ра зе би ћа”). Нај зад, чин пре о бра же ња 
пре до чен у за вр шни ци пе сме („При зор пре о бра же ња на ди ре ода
свуд / и сјак ти под гре да ма на мо јој ман сар ди / док, кап ку по кап ку, 
од ми че ноћ. / И по же лим да ме од не су ње го ви фо то ни.”) исто вре
ме но сим бо ли зу је иде ал љу бав ног и ства ра лач ког ис пу ње ња. Огла
ша ва ње „из сре ди шта пр сте на”, од но сно „из сре ди шта кру га”, у 
за вр шној пе сми тре ћег ци клу са Пи са ма има сна жни ји езо те рич ки 
при звук, као и на гла ше ни ји по е тич ки сми сао, од пи са ња „пред 
огле да лом” из прет ход ног по ет ског по ду хва та. Јер, ма да мо тив 
пр сте на но си сим бо ли ку веч не љу ба ви и све те тај не, ко јој се при
бли жа ва у са мој за вр шни ци пе сме („Мој ум и во ља сад су на ра
зи ни / са ко је се ла ко пре ла зи из јед ног у дру ги свет / и за то ми се 
чи ни да си са свим бли зу. / И по же лим да те, на по кон, до дир нем” 
– „О сно ви ма, XXX”), сим бо ли ка пр сте на из увод не стро фе („Пи
шем ти из сре ди шта пр сте на што сна жи / мо ју моћ да и ка сну 
ми сао пре тво рим / у сли ке, да је ожи вим у ње ној пр вот но сти, / као 
кад се да хом вра ћа крв у мо дре усне”) ве за на је пр вен стве но за 
мо тив кру га ко ји сим бо ли зу је про стор ни уни вер зум и веч ност 
(„Ја вљам ти се из сре ди шта кру га // ко ји ми је на ме нио ко вач кад 
је ис ки вао свет...”). Огла ша ва њем из веч но сти и за ми шље ног ко
смич ког сре ди шта по ет ском ства ра ла штву се при ба вља бо жан ски 
диг ни тет Ства ра ња, а ства ра о цу до сто јан ство Ство ри те ља, ко ји 
„ослобађа[м] све тлост, отвара[м] вра та је зи ка / и пуш та[м] у ва се
ље ну ве сти о ро ђе њу.” Ка да, иа ко са мо ства ра лац охра брен тво
рач ком по зи ци јом, нај зад ка же: „и гра дим / да ни ма и но ћи ма, на 
пе пе лу и по та ши, / дру га чи ји врт у ком ће се раз ра ста ти мој сан”, 
пе сник соп стве но де ло до жи вља ва као све тли ју, бо љу и леп шу 
ал тер на ти ву па лом, „уса хлом” све ту. Без та квог по е тич ког уве ре
ња, ко јем ће скру ше ни ји дух, из ве сно, пре ба ци ти грех гор до сти, 
пи та ње је да ли ства ра лач ко прег ну ће има уоп ште не ког из гле да, 
а тим са мим, и сми сла.
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* * *

Ме та фи зич ки осен чен ам би ва лен тан до жи вљај оно стра но сти, 
сми сла и уде са лич не и оп ште исто риј ске ег зи стен ци је, у ње ним 
нај ра злич ни јим ма ни фе ста ци ја ма, пред не ми нов но шћу кра ја и 
са мо свој но има ги на тив но ожи вља ва ње хри шћан ско ре ли гиј ске и 
кла сич но ми то ло шке ес ха то ло ги је по ве зу ју Ми ла но ви ће ве по зни је 
књи ге Вра та у по љу и Си ла зак, по го то ву њи хо ве на слов не пе сме, 
са срод ним мо ти ви ма ње го ве нај но ви је књи ге Од рон све тло сти. 
Огла ша ва ју ћи се би ло са са ме ме ђе све то ва – ово зе маљ ског, хтон
ског и не бе ског – као у по е ми „Вра та у по љу”, би ло по ње ном 
пре ко ра че њу, као у пе сми „Си ла зак” и не ким њој ком пле мен тар
ним оства ре њи ма („Цр но сте пе ни ште”, „Од мо ри ште”, „Уско ро ће 
зво но”), или у при бли жа ва њу тој раз лом ној цр ти, као у не ким 
пе сма ма из Од ро на све тло сти („На об рон ку вре ме на”, „Од рон”, 
„Све ти о ник”, „Пр ва и по след ња че тврт”...), пе сник је, не рет ко у 
исти мах, дра ма тич но оп сед нут лич ним ег зи стен ци јал ним, ерот
ским и оп ште и сто риј ским ис ку ством, круп ним пи та њи ма уни вер
зал ног по сто ја ња, као ве чи тим са знај ним и он то ло шким за го нет
ка ма жи во та и смр ти, би ћа и ни шта ви ла. 

Иа ко по сред но ба шти ње на из Шек спи ро вог Кра ља Ли ра („О 
где су вра та ума мог?”) као ме та фо ра па рок сич ног ег зи стен ци јал ног, 
мо рал ног и пси хо ло шког ста ња („Кроз тај те снац је тре ба ло про
ве сти / пре те шку ми сао о пра шта њу и ка зни, / о љу ба ви и мр жњи, 
о прав ди и мо ћи...”, „Вра та у по љу, 6”), на слов на син таг ма по е ме 
„Вра та у по љу” до би ја мно го ши ри, ква ли та тив но дру га чи ји сми
сао: „да се до сег не из ма кло, / да се ожи ви за мр ло, / тај на од ла ска да 
се спо зна / и љу бав не ка дру га чи ја и ви ша” („Вра та у по љу”, 10”). 
Но основ ну има ги на тив ну пред ста ву гра ни це ра зно род них све
то ва као хо ри зон тал не про сто р не ме ђе свој стве не ре ли гиј ској и 
ми то ло шкој тра ди ци ји Ми ла но вић при пи су је и Ли ро вој ег зи стен
ци јал нопси хо ло шкој си ту а ци ји, ка ко би је учи нио уни вер зал ном 
и фик сном у окви ри ма сво је по е ме: „Ни је ни знао ста ри Лир, / гур
нут из јед ног у дру ги гор ки свет, / да је већ ста јао пред све моћ ним 
вра ти ма, / у по љу, пред пор та лом са зда ним / са мо од гла со ва: од по ја 
што се са ко ви ља / ди зао ка ју тру и ре жа ња што је, / ко у зе мљу, 
си ла зи ло – у ње го во ср це” („Вра та у по љу, 6”). У два на ест пе са ма 
/фраг ме на та Бра ти слав Ми ла но вић раз ви ја и за о кру жу је до слов но 
ви ше слој ну, ве ри стич ки гу сту ви зи ју свог чу де сног мо ти ва вра та 
у по љу као сво је вр сне ка пи је оно стра ног све та, али пр вен стве но 
из ла зних вра та из ово зе маљ ског жи во та и овог све та, са ко јих се 
сту па у два су прот на сме ра: го ре, „пре ма не бу” и све тло сти, и до ле, 
где „то ну сте пе ни це у ду би ну”, у „тми ну”. Иза по чет ног ди сти ха, 
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или стро фе, сва ке пе сме/фраг мен та ко ји сим бо лич ки на ја вљу ју по 
јед ну се ман тич ку ди мен зи ју глав ног мо ти ва („Пред вра ти ма у 
по љу дре ма ан ђео, / отва ра се и за тва ра вре ме на му клим шар ка ма”; 
„Пред вра ти ма у по љу ле жи цр ни пас / и чу ва злат не ку по ле у ма
гли, / бе лег за у ста вљен у сту де ном бес кра ју”; „На вра ти ма у по љу 
ви си сат / без ка заљ ки и бро је ва, нем и слеп”; „Кроз вра та у по љу 
про ле ћу вра не и ве тру шке / на све тлој стра ни цр не – бли ста ве у 
та ми”; „Крај вра та у по љу од је ку је зво но, / огла ша ва пре лаз пре ко 
пра га”; „Чи је су алат ке оста ле у тра ви, чи ја оруж ја: / ка ме на се ки ра, 
брон за но ко пље, кум ба ра, / ла сер ски топ?”, „Вра та у по љу, 2, 3, 4, 
5, 7, 8”) кон кре ти зу је се, до нај сит ни јих де та ља и углав ном ре тро
спек тив но, од го ва ра ју ћа на го ве ште на сли ка. Нај пре, да их на ве
де мо на зна че ним ре дом, сли ка из о ста ле са ми ло сти дре мљи вог 
ан ђе ла пре ма ду ша ма упо ко је них, од но сно сли ка буд ног пам ће ња 
цр ног пса све га „оног што је би ло”; по том, опис не из ве сно сти и 
не мер љи во сти би ва ња у глу вој вре мен ској сти хи ји све га по сто је
ћег и још не по сто је ћег; за тим, пред ста ва иш че за ва ју ћег пеј за жа са 
де та љи ма фло ре и фа у не под кри ком вра на и ве тру шки што про
ле ћу на обе стра не вра та; он да, при зор по вор ке еснаф ски мар ки
ра них осве до че них за руч ни ка смр ти што, под бру јем зво на, „из ми
чу кроз вра та” („Про ла зе гла со ви не и ма ра и сли ка ра, / ле то пи са ца, 
ме ра ча и пе ва ча / пре ко бо кви це, ли сца, пе пе љу ге, / пре ко су ру
чи це, пре ко ме ду ни ке... // И као да цр ни бог на и ла зи из ми чу / кроз 
вра та – ло по ви и су ди је, / бан ка ри, про сја ци, ту жни учи те љи, / 
пре ко па пра ца, пре ко коњ ског шта вља / пре ко цр ног сле за, пре ко 
ка ло пе ра... // Ста рим кол ским пу тем у не по врат, / као на свад бе или 
на кр ште ња / жу ре ми ни стри, ко ва чи ла жних ре чи, / про ро ци и пи
ља ри, на куп ци, ме са ри, / док ши ри се јек зво на у по љу”, „Вра та у 
по љу, 7”); нај зад, опи сом оруж ја и ору ђа раз ба ца ног по тра ви ис пред 
вра та, упот пу њу је се уде сна при ча њи хо вих ко ри сни ка као ак те
ра људ ске исто ри је, али се та ко ђе под ла же и ан ти ци па ци ја мир ног 
тран си сто ри ја ског ста ња, веч ног и не про мен љи вог оно стра ног 
жи во та, исти на, нео д ре ђе ног из ме ђу хи бер на ци је и чи стог ни шта
ви ла. Са мо, на гла сак „Вра та у по љу” ни је на ес ха то ло шкој не до
у ми ци. Јер ско ро у сва ком фраг мен ту/пе сми по е ме, по го то ву у овом 
о гла со ви ма, пре те жни ја је еле гиј ска ин то на ци ја и рас ко шна има
ги на тив на сим бо ли ка са мих вра та од сва ке ми стич ке или езо те
рич ке по тра ге за не ком тран сцен ден тал ном исти ном. Исти не и 
са зна ња до ко јих је овом пе сни ку ста ло обе ло да њу ју се упра во ту, 
пред из ла зним вра ти ма жи во та, на по след њој ста ни ци жи вот ног 
пу то ва ња, у отво ре ном кон тем пла тив ном су о ча ва њу са смр ћу, 
ко је без ма ло про ху ја лом жи во ту при ба вља вред ност, сми сао и 
пу но ћу по ме ри истин ски и сна жно про жи вље ног. 
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Да се, чи та ју ћи Ми ла но ви ће ву по е му, све вре ме кре ће мо у сим
бо лич кој зна чењ ској рав ни, нај бо ље све до че ње на прет по след ња и 
ње на по след ња пе сма. У пр вој се те ма ти зу је су о ча ва ње пе сни ко вог 
ерот ског и љу бав ног ис ку ства са до жи вља јем смр ти: „Пред овим 
смо вра ти ма дра га но / за јед но као пред ико ном / (...) Пред овим смо 
вра ти ма са да про зир ни / као ду го но ше на тка ни на / кроз ко ју се 
на зи ру дрх та ји жељ них те ла / у бив шим со ба ма. / (...) пред овим смо 
са да вра ти ма чи сти / кад спад ну кр љу шти сте че не у тр ве њи ма / са 
сви ме што је био сан / у ви ро ви ма за ко је су ма ло три све те ре ке / 
што су нас об ли ва ле док смо би ва ли / те ло и те ло крв и крв све тлост 
и све тлост / у јед ном те лу // пред овим вра ти ма на ко ја се са мо из
ла зи / чи сти смо као што смо би ли / и пред они ма на ко ја се ула зи 
/ са мо да се оба ви тај чин” („Вра та у по љу, 11”). Тра ги зам смр ти и 
не ми нов не про ла зно сти пе сник пре вла да ва ка тар зич ном ево ка ци јом 
укуп ног емо тив ног и ерот ског ис ку ства, су че ља ва њем Еро са и Та
на то са, ко је не ка да шње љу бав ни ке пси хо ло шки и, на ро чи то, сим
бо лич ки вра ћа у ста ње искон ске, пр во род не чи сто те. Вра ћа ју ћи у 
за вр шној пе сми/фраг мен ту по е ме свој „објек ти ви зо ва ни”, ма хом 
мно штве но ре фе рент ни глас прет ход них огла ша ва ња са мом се би, 
то јест, про го ва ра ју ћи опро штај но у пр вом ли цу јед ни не, пе сник на 
кра ју од ре ђу је на слов ни мо тив као плод соп стве не има ги на ци је, 
чи ме у исти мах пот цр та ва и ње го ву сим бо лич ку ли те ра тур ност и 
соп стве ни по ло жај у опе ва ном кон тек сту: „у мо ју ло ба њу, отво ре ну, 
бу ље хи ља ду очи ју / ра су тих по све ту по пут икре, / и ево ра сту сте
пе ни це пре ма не бу, / то ну сте пе ни це у ду би ну за вра ти ма у по љу / 
и сад мо гу у ми ру да ко рак нем: / јед на ми је но га ов де, на не си гур ној 
зе мљи, / дру га та мо, пре ко пра га, у ва зду ху, / да ли с оне стра не та ме 
/ да ли с оне стра не зла?” („Вра та у по љу, 12”). Хри шћан скоми то
ло шка сим бо ли ка вер ти кал ног рас пу ћа на кра ју ово зе маљ ске ста зе 
до след но је упри зо ре на у пре до че ној сли ци, а сам пе сник, од но сно 
го вор ни су бјект по е ме, за ко ра чу је тра ди циј ски оп ти ми стич ни јим 
сме ром: „пре ма не бу”, пре ма све тло сти. За ко ра чу је на пут спа се ња, 
схва ће но у ду ху хри шћан ске сим бо ли ке про сто ра. Са мо, за ко ра чу
је „јед ном но гом”, док му је она дру га „на не си гур ној зе мљи”, и док 
му, у при лич но гро теск ном по ло жа ју као из ра зу ам би ва лент ног 
ду хов ног ста ва, оста ју на рас по ла га њу и оне си ла зне „сте пе ни це” 
што „то ну у ду би ну за вра ти ма у по љу”. Иа ко се, до ми нант но ор
феј ски на стро јен, и ра ни је че сто спу штао или за ви ри вао у под
зем не ода је и дру ге хтон ске про сто ре, Ми ла но вић се у на слов ној 
и не ким пра те ћим пе сма ма сво је сле де ће књи ге та ко ре ћи про грам
ски за пу ћу је тим већ при пре мље ним си ла зним сте пе ни штем. 

Мо тив си ла ска у исто и ме ној Ми ла но ви ће вој књи зи, али и 
пре те књи ге, ја вља се, да кле, у ви ше пе са ма у ши рем, и нај ши рем, 
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сим бо лич ком ре ги стру. Та ко у пе сми „По ми шљам још од ра на” – 
ко ја је у це ли ни алу зив но по сре до ва на сли ка бо жан ске пред о дре
ђе но сти чо ве ко вог, и чо ве чан ског, огре хо вље ног ста ња – „овај 
си ла зак мој, твој и ње гов”, у ства ри пер ма нент но тра је обе ле жен 
сим бо ли ком из го на из Ра ја, „па да или су но вра та” ко ји је за пи сан 
„пре но што је у шта ли, у сла ми, / за кме ча ло де те; / мно го пре ро
ђе ња гра до ва”. И то: „не ви дљи вим сло ви ма // не где ви со ко / где се 
око ра зу ма / вр те ог ње не лоп те”. А пре ма све до че њу из пе сме „Зе
маљ ски оби ча ји”, тај исти чо ве ков си ла зак мо рал ном, вред но сном, 
исто риј ском и он то ло шком вер ти ка лом ње го ве ов да шње ег зи стен
ци је по ста је по сле из да је Хри ста, ње го вог рас пи ња ња и од ба ци ва ња 
ње го вог ис ку пи тељ ског чи на све „ду бљи”, а сам жи вот, сву да, све 
без вред ни ји, без о се ћај ни ји и ни штав ни ји: „Од тог вре ме на на по
ло ви ма и у пу сти њи, / крај во де и у шу мо ви тој пла ни ни, / у Алек
син цу и у Је ру са ли му, / сва ко га да на, сва ко га са та си ла зи мо / све 
ду бље и ду бље – ка пра зни ни”. По ред би блиј ске сим бо ли ке па да 
и сим бо ли ке ње го вих по сле ди ца, у јед ној пе сми из исте књи ге 
(„Вра чар ски брег”) из ве сна ур ба ни стич ка ин тер вен ци ја, са свим 
пра те ћим кул тур ноци ви ли за циј ским по ду хва ти ма, на од ре ђе ном 
ди вљем и ха о тич ном про сто ру бе о град ске про шло сти име ну је се 
ок си мо рон ски као „си ла зак у успон” – исто риј ско вре мен ски си ла зак 
и ци ви ли за циј ски успон. Опет, за го вор ни су бјект пе сме „Па ук, 
му ва, ри ба и ча пља...” соп стве на ри бар ска кон цен тра ци ја у све ту 
мо чвар ске фло ре и фа у не – где се опи су је сло же на и не пред ви
дљи ва игра из ме ђу жи во та и смр ти – пред ста вља „си ла зак у ср це 
све та”, при че му сим бо ли ка си ла ска јед но став но сле ди ин ди ви
ду ал но ис ку ство о све ту при ро де.

Број не су Ми ла но ви ће ве пе сме са раз ли чи тим кул тур но и сто
риј ским мо ти ви ма под зе мља, да их је, по ред већ по ме ну тих, из ли
шно на во ди ти. Пре те жни је су ме ђу њи ма оне са из ба ви тељ ском 
сим бо ли ком чу ве ног ор фе јев ског ин ци ден та од оних са не ком 
хри шћан ском, те о ло шки по сту ли ра ном и кул ту ро ло шки ко ди фи
ко ва ном спо знај ном ин тен ци јом. Сва ка ко нај зна чај ни ја од не ко
ли ких овог по след њег ти па је сте пе сма „Си ла зак”, кон цеп циј ски, 
пр вен стве но зна чењ ски, уско ве за на за „Вра та у по љу”, на слов ну 
по е му прет ход не Ми ла но ви ће ве књи ге, да је, ка ко то при ме ћу је 
Са ша Ра дој чић, јед но став но ком пле мен тар на са њом. А пе сма 
„Си ла зак” ком пле мен тар на је с пе смом/по е мом „Вра та у по љу” због 
то га што се у њој те ма ти зу је ал тер на тив но, то јест су прот но ре
ше ње хри шћен ске кон цеп ци је оно стра ног уде са од оног ко је је на 
сна зи у пе сми фан та зма го рич ног на сло ва по зајм ље ног и књи зи у 
ко јој се она на ла зи. Украт ко, док се у пе сми/по е ми „Вра та у по љу” 
очи глед но исти го вор ни су бјект, во ђен не у пит ним при ме ром пре



872

да ка пред вер ти кал ним рас пу ћем, од лу чу је за „ус пи ња ње”, за пут 
увис ка пла вет ни лу и све тло сти, он у „Си ла ску”, раз о ча ран њи хо
вим ис ку ством, окре ће су прот ним сме ром: „Имао сам два из бо ра, 
два сте пе ни шта / и од лу чио да си ђем, че му ус пи ња ње, / то су већ 
ви де ли и оче ви и де до ви / и шта су сем про па сти на шли у ви си на ма, 
/ пла вет ним, до сад ним? Шта?” У сим бо лич ној сли ци оно стра ног 
успо на пре до че но је у ства ри исто риј ско ис ку ство уза луд не пре
дач ке сла ве, ко ја би ва ју ћи све ви ша и ви ша ки да сва ку праг ма тич ну 
жи вот ну ве зу „из ме ђу њи хо ве све то сти и си но ва згу ре них на тлу”. 
Отво ре на сум ња у ско ро хим нич но про пра ћен из бор успон ског 
пу та на кра ју „Вра та у по љу” на во ди ис по вед ног ју на ка „Си ла ска” 
да, пре дан спо знај ном иде а лу, би ра су про тан пут на ко јем га, ме
ђу тим, че ка ју та ко ђе об ма на и раз о ча ра ње ве ри фи ко ва ни ње го вим 
соп стве ним ис ку ством: „Ма ми ла су ме вра та у по љу отво ре на, / у 
бив шем по сто ја њу, још у ста рој при чи. / Кро чио сам чи ло, пре пун 
сна ге, ка спо зна њу, / као да из та ме пре ла зим у све тлост, / а пре
ла зио сам из тми це у тми цу / пре ко пра га од соп стве не со ли”. Али 
основ ни мо тив си ла ска у исто и ме ној пе сми, то пре ла же ње „из 
тми це у тми цу” си ла зним сте пе ни штем до њег све та сим бо лич ка 
је по ет ска фан та зма го ри ја ко ја се не ве зу је са мо за при зив ин ди
ви ду ал ног ег зи стен ци јал ног ис ку ства већ пр вен стве но за уни вер
зал не гро зо те про шло сти це ло га све та – „дре згу, по мо чва ри, / (...) 
ур ли ке и ки кот, / зве кет шле ма, фи јук жи ле, псов ке, пу цањ, / сре брн 
глас што је пер ва зио је зив сан” – пред ко ји ма се ви ди лац упи ње 
„да савлада[м] свој ра зум од бе гао”. По је ди нач ни и уни вер зал ни 
ег зи стен ци јал ни удес оста ју не де љи ви у за јед нич кој пат њи, стра
да њу и ис ку ше њу од пр во род ног гре ха до тре нут ка пе сни ко вог 
огла ша ва ња, али се при том из два ја глас са свим мо дер не са мо све
сти, спо знај ног уви да сло бод ног од тран сцен ден тал не илу зи је на 
ме сту где је оно стра на уте ха кул тур но тра ди циј ски ко ди ра на: „Када 
сам про шао кроз вра та у по љу / си шао сам ду гим сте пе ни штем / 
на не зна ни про пла нак и ви део: / ту не ма Го спо да”. Тим уви дом 
ни су оправ да ни са мо не ред ин ди ви ду ал не ег зи стен ци је и ха ос 
исто ри је не го је са мо свој но про лон ги ра но пи та ње ка тар зе: по што 
је „не ко” Го спо да „јад но по ре као”, „не ко му глу по за ти рао де цу”, 
то „са да, увре ђен, из не ког бу џа ка, / он во ди мој си ла зак за јед но с 
дру ги ма / у не ви де ли цу, у ду бо ки ле вак, у опо јан дим”. Ти ме је и 
вид оп штег де фи ни тив ног ис ку пље ња обр нут у сам ужас: „и кри ци 
у ог њу, и очи ис ко ла че не, / у ле ду, чи сти су да ро ви не по јам не љу
ба ви”. Пре до че ни за вр ше так „Си ла ска” сто ји у па ра док сал ноок си
мо рон ској спре зи „кри ко ва у ог њу” и „очи ју ис ко ла че них, у ле ду” 
као „да ро ва не по јам не љу ба ви”, јер се по ре че ни, мар ги на ли зо ва ни 
и де тро ни зо ва ни Го спод у про фа ни зо ва ном све ту об ја вљу је не га
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тив но, у крај ње сви ре пим мар тир ским при зо ри ма, та ко ђе, у пу ној 
ме ри дво знач но, с об зи ром да је стра да ње услед бо жи јег од су ства 
рав но нај о крут ни јем бо го тра жи тељ ском жр тво ва њу.

Ка ко је већ тач но при ме ће но, „мо тив си ла ска до би ја све о бу
хва тан сим бо лич ки зна чај на ро чи то у оним пе сма ма у ко ји ма се 
пе сни ко во лир ско ’ја’ удва ја и, да та ко ка же мо, умно жа ва, ко лек
ти ви зу је, мар ки ра ју ћи лич ну ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју као за јед
нич ку и усуд ну” (Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић). По ред „Си ла ска”, 
све о бу хват ност сим бо ли ке то га мо ти ва на ро чи то је уоч љи ва у 
пе сма ма „Од мо ри ште” и „Уско ро ће зво но”. По сма тра ју ћи, у пр вој 
од њих, на не ком од мо ри шту „овај ле пи збег, / у дроњ ци ма, ка ко 
при сма че хлеб и со”, пе сник од би ја по ми сао „да од мор по тра је” 
ка ко би „из но ва, за чуо њен глас”, јер, већ усме рен пре ма де фи ни
тив ном од ре ди шту, осе ћа да, ако је „и за слу жио тај трен / про ду
жи ће се са њим по ла га на смрт / и за то је бо ље, кад куц не час, / 
оти сну ти се, са свим, пре ма дну”. Под пре ва гом гра ви та ци је смр
ти као по след ње ста ни це си ла ска сва ко жи вот но за до вољ ство 
гу би сво ју при влач ност. У пе сми „Уско ро ће зво но” пе сник на ла
зи уте ху за соп стве ни си ла зак у иден ти фи ка ци ји вла сти тог усу да 
са све оп штим си ла ском и не ми нов ном про ла зно шћу, исто риј ском 
и, на ро чи то, со ци јал ном и би о ло шком: „И шта он да ако си ла зим? 
Си ла зе са мном / жби ри и тр гов ци, дру го ли це ра зу ма, / то пле си
ла зе усне што су ме љу би ле / у мра зном да ну, си ла зе уре ди, си ла зе 
про сја ци, / тр бу си са злат ним лан ци ма, ту жни ге не ра ли, / си ла зе 
и мла да те ла згу жва на за но сом... // Свет си ла зи кад јек не зво но у 
ви си ни”. Па ипак, пе сник не за бо ра вља при ви ле ги ју ко ја га из два ја 
из ме ђу сви ју си ла зе ћих, ка ко чи та мо у крат ком за пи су иза по след
ње од ма ги страл них пе са ма о ње го вој оп се сив ној те ми: „...И си
ла зе ћи, ако чак и не знам, / од ла зим нај да ље, за ла зим нај ду бље, / 
и је ди ни за пи су јем тај пут / да оста не траг мој у пам ће њу / као на 
оп штем те лу”. 

* * *

Те ма ти ка и сим бо ли ка си ла ска у по е зи ји Бра ти сла ва Р. Ми
ла но ви ћа пре о бра жа ва ју се нај зад у те ма ти ку и сим бо ли ку од ро
на све тло сти, и то све тло сти до жи вље не ка ко у сва ко днев ном, 
жи во то дав ном и би о фил ском сми слу те ре чи та ко и у ње ном ду
хов но сим бо лич ком зна че њу. Иа ко од рон све тло сти – на слов на 
син таг ма нај но ви је Ми ла но ви ће ве књи ге, по не ким пе сма ма, 
укљу чу је и сим бо ли ку кул тур ноци ви ли за циј ске де ка ден ци је, она 
пр вен стве но сим бо ли зу је је ња ва ње ин ди ви ду ал них ви тал них сна
га лир ског „ја” и ње го вих ге не ра циј ских при ја те ља са дис крет но 
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дра ма тич ним пси хо ло шким ефек ти ма пре то че ним у еле гич номе
лан хо лич не то но ве лир ског ис ка за. Час је то „тач ка где згру ша ва 
се све тлост, где ми је одав но на ме њен – пре ла зак”, час „оти сак у 
све тло сти” те ла „кад по ста не дух и поч не да чвр сне”, час „по след
ња ме на у на шем хра ма њу кроз све тлост”, али нај че шће сли ка са 
не ким де фек том или по мањ ка њем све тло сти, ма да, ка ко ре ко смо, 
има и оних су прот ног зна чењ ског пред зна ка, ко ре спон дент них са 
кре та њем успон ским сте пе ни штем вра та у по љу, од но сно са ум
стве ноду хов ном сим бо ли ком све тло сти. 

Из ре да ових по след њих, иа ко из јед не не што ра ни је књи ге, 
је сте и ре ли ги о зноме та фи зич ка сим бо ли ка нај сна жни је Ми ла но
ви ће ве ау то по е тич ке пе сме „Ма ле лам пе у там ни ни”. Па вло ви
ћев ску иде ју о ре кре а тив ној функ ци ји пе сме Ми ла но вић овом 
при ли ком раз ви ја на искон ском кре а тив ном ста ту су Ре чи по Јо
ва но вом је ван ђе љу и на Па вло вом по и ма њу сна ге и зна ча ја љу ба ви: 
„Са мо ће Реч по но во, као жи жак, / из не дри ти – реч, све тли цу ои ви
че ну та мом, / и љу бав ће по ро ди ти љу бав / а за тим јој, у ле де ној пу
сти њи, / на чи ни ти гне здо ка ко би се ода тле / по кре нуо свет”. 

Сва ка пе снич ка књи га Бра ти сла ва Р. Ми ла но ви ћа уве ли ко 
пам ти ону прет ход ну или пак из ве сне те мат скозна чењ ске пар ти
је не ких још ра ни јих. При том но ва књи га не пред ста вља ну жно 
до сло ван са др жин ски на ста вак не ког прет ход ног сег мен та пе ва ња 
ко ли ко сле ди ло ги ку из ве сних већ раз ви је них, умет нич ки ви со ко 
по твр ђе них по ет ских иде ја. Упра во у том од но су пре ма Вра ти ма 
у по љу, а на ро чи то пре ма Си ла ску, сто ји нај но ви ја Ми ла но ви ће ва 
књи га Од рон све тло сти (2017), као што и ње гов епи сто лар ни љу
бав ни спев Пи сма из пра ста ре бу дућ но сти за о кру жу је не што 
ис пре ки дан ток ње го вог лир ског го во ра о љу бав ним и ерот ским 
мо ти ви ма, ко ји се мо же ле ги тим но при кљу чи ти ши ре схва ће ној 
ма ти ци ње го вог ег зи стен ци јал ног пе ва ња, то јест ње го вог (мит ско)
ме та фи зич ког лир ског го во ра. Кон зи стент ност по ет ских иде ја, са 
јед ним по е тич ким екс кур сом ра ни јег ства ра лач ког раз до бља, ре
флек сив но по ла зи ште са мо свој не пе снич ке има ги на ци је, усред сре
ђе ност на кул тур ноисто риј ске сло је ве бал кан ског под не бља и 
рет ко буд на ау то по е тич ка свест пред ши ро ким ин тер тек сту ал ним 
хо ри зон ти ма не у пит но чи не Бра ти сла ва Р. Ми ла но ви ћа јед ним од 
нај зна чај ни јих име на срп ског пе сни штва по след њих не ко ли ко 
де це ни ја.
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