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НА ЛИЧ ЈЕ КАО АН ТИ ПОД

Ра до мир Сто ја но вић, На лич је ти ши не, Па но ра ма – Је дин ство, При шти на 
– Ко сов ска Ми тро ви ца 2019

Иа ко сма трам (или ми се чи ни да то, мо жда, знам?) да су ва и не
то ле рант но акри бич на на уч на ме то до ло ги ја не мо же (и не тре ба!) да 
бу де дио људ ског ин те лек ту ал ног пре га ла штва, ко јем тре ба да ти пре
ви ше про сто ра у по ле ми ка ма о ин вен тив ним, ства ра лач ким, ар ти стич
ким чи но ви ма, др жим, ипак, да је мо гу ће да се би до зво лим јед но, мо жда 
не то ли ко пре тен ци о зно и пре тје ра но, са гр је ше ње, да ме то до ло шки 
кон се квент но при сту пим дје лу ко је је пред чи та о цем, Сто ја но ви ће вом 
На лич ју ти ши не, кла сич ним про се де ом, па да о ње му ко је слов це ка жем, 
ин тер пре ти ра ју ћи на слов ку ри о зи тет не збир ке, на са мом по чет ку.

На и ме, на су прот ста ву јед ног од ре цен зе на та ове збир ке пје са ма, 
склон сам да твр дим да ти ши на има сво је ли це, ли це ко је је ре ског по
гле да, у мом лич ном до жи вља ју, по гле да ко ји је кри тич ки ји, исти но љу
би ви ји и те же под но шљив од свог ан ти по да – бу ке. Ме ђу тим, чи та ју ћи 
збир ку Ра до ми ра Сто ја но ви ћа у при ли ци смо, при јат ној, да спо зна мо 
са свим нов ин те лек ту ал ни и умјет нич ки при ступ фе но ме ну ти ши не, 
да кле, кли ши ра но – ћу та ња, а то је го во ре ње (не и лар ма!), раз го вјет но 
и ми са о но. Про чи тав ши, не јед ном, но ву збир ку пје са ма ви ше де це ниј
ског ре зи ден ци јал ног Ко сов ца, на мет ну ло се, са мо од се бе, пи та ње: Да 
ли је на лич је ти ши не пје сни ко во му дро и не на ме тљи во скре та ње па жње 
на ње го ву гла го љи ву ми сао, од но сно пу то каз до гро мо гла сја, ко је се 
кри је иза ау то ро ве лич не, ти хе, скром не и при стој не по ја ве и по на ша ња?! 
Ако је ти ши на естет ски из раз, ин хе рен тан древ ним (и сваг да шњим) 
му дра ци ма, ана ли ти ча ри ма со ци јал ног ми љеа у чи јем су ко ви тла цу 
па сив ни (а, за пра во, вр ло ак тив ни) при сут ни еле мен ти, он да је ње но 
на лич је – ри јеч, или сло во, као екс тро верт ни ис каз и ар ти ку ла ци ја фор
ме не чег мно го ду бљег, ми стич ни јег и ин тим ни јег. И ако је, као што је 
го то во уви јек слу чај, оно што чо вјек из го во ри „са мо кр ња так” оно га што 
као ма гло ви та и че сто не до вољ но ја сна ми сао (а сва ка ко као сна жан 
емо ци о нал ни на бој) про тут њи кроз дух чо вје ков, он да се са мо на слу
ти ти мо же шта је те мељ по тре сних – али исти но но сних – сти хо ва ко је 
је Ра до мир Сто ја но вић, као ау тор, ис пи сао.

Збир ку На лич је ти ши не чи ни шест ци клу са, раз ли чи тог са др жа ја 
и оби ма. Пје сме су пи са не углав ном без зна ко ва ин тер пунк ци је, али са 
та квом ја сно ћом у из ра зу да се ни по што не мо же осје ти ти би ло ка ква 
зло у по тре ба сло бод ног по ја ња, по себ но не раз у зда ност, већ пре фи ње на 
ар ти ку ла ци ја ми сли чу де сним сен тен ца ма и пер со ни фи ку ју ћим син таг
ма ма, што чи та о цу на ме ће до јам да књи га вр ви од ре флек си ја по че сто 
за го нет ног зна че ња алу зи је ко ја је упо три је бље на. Ау тор је нај скло ни ји 
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ди сти ху, али је под јед на ко спре тан и са тер це том и ка тре ном, чи ме свје
до чи и за нат ску по ет ску са мо у вје ре ност и зна ње. Увр ште ни сти хо ви су 
про си ја ни, за сту пље не те ме – кла сич не и све вре ме не, по кре тач ки ства
ра лач ки мо ти ви ча сни и че сти ти, је зик бо гат и ли јеп, срп ски, са по ко јим 
нео ло ги змом, ме ло дич ним, сми сле ним и уху при јат ним.

Уоп ште но узев, ути сак је да је мо ли тва, као сред ство ко му ни ка
ци је са „оп штим Оцем”, до ми нат на, ма кар по то ну и акор ди ма ко ји се 
из ове по е зи је чу ју и ра за зна ју, али она ни је са мо то већ и сред ство ко је 
је ау то ру је ди но на рас по ла га њу, и ко јим се је ди но, у жи во ту, и слу жио 
(вје ро ват но за то што је то све ври је ме чи нио успје шно и зна лач ки), па, 
сто га, у увод ној пје сми „Ра су те зве зде”, пи ше: „Зе мља ова ко јом ди шем 
/ Пре та че го вор у дру га чи је мêне / Па ове пе сме не ви не уби це / Из ра су
тих зве зда сла жем у ка тре не”. Пје сник стих на зи ва „не ви ним уби цом”, 
не без раз ло га, јер је усмје рен на не и сти ну, не прав ду и не по чин ства, 
ко је по е та пре по зна је и на се би свој ствен на чин стиг ма ти зу је. С тим што 
„не ви ним уби ца ма” ни је мје сто на шао са мо у ка тре ни ма, већ у стро фа
ма нај ра зно вр сни је фор ме, што чи та лач ки ути сак о овој збир ци по спје
шу је, гра де ћи у чи та о цу до јам о пје снич кој збир ци ко ја је и по фор ми, 
да кле естет ски, рас ко шна збир ка пје са ма, ра зно ли ког рас по ре да и ор
га ни за ци је стро фа, од но сно сти хо ва.

Не по ко ле бљив те и зам пје сни ка Сто ја но ви ћа епи фа нич но сна жно 
ема ни ра из мно гих пје са ма у збир ци. Та ко, ре ци мо, чврст до каз о то ме 
пру жа пе то строф на ком пи ла ци ја на сло вље на „Мо ли тве на зво на”, пи са
на у ди сти ху: „Да те ни је Твор че на не бу, у по љу / Од ра ни би ви си ли на 
кр сту и ко љу... За то из нај ду бље ра не све тло то чи / И оно би хте ло о 
Те би да све до чи”. Да кле, ни је све, иа ко је сте, у по сто ја њу Твор ца, Бо га, 
Оца, већ и у афир ма ци ји ег зи стен ци је би ћа ко је се не би смје ло друк чи
је де тер ми ни са ти до као че до Пра у зро ка, ко је је и нај до ми нант ни ји по
ет ски су бје кат. А то би ће се, у пје сни ко вој ег зе ге зи, очи ту је као нај скри
ве ни ја „жи жи на жи жа”, од но сно као срж до ко је се до ла зи, из гле да, 
нај лак ше ис ко пом нај ду бље ра не, јер иза кр ви, као свје до ка ти је ла, мо же 
се про на ћи са мо „лу ча ми кро ко зма”, од но сно ду ша људ ска, ко ју ау тор 
по ет ски ви ди као свје тлост.

Пи та ње би ћа (ин ди ви ду ал ног (лич ног) и ко лек тив ног (на ци о нал
ног)) јед но је од фо кал них мо ме на та Сто ја но ви ће вог ства ра ла штва, па 
и пје смека тре на „Спор”: „Под овим вар љи вим не бом / Спо ри мо се због 
ре чи, сно ва, ме ђа ша / Не слу те ћи, при том, ни уби ца ни уби је ни / Да смо 
ми зе мљи ни а не зе мља на ша”. Ова пје сма, са зда на од јед ног ка тре на, 
исто вре ме но је пје смаафо ри зам, ко ја по ви си ни из ра за и ду би ни ми сли 
пот па да под ве ли ку, али ода бра ну, по ро ди цу фи ло соф ских, ег зи стен ци
јал ноон то ло шких ре флек си ја. Исти на, ње на по е ти ка, од но сно лир ски 
за нос и ме трич ки склад, ни су, ре ци мо, на ступ њу пје сме „Храм од сно
ва”, али је квин те сен ци јал ност исти не са оп ште не у пје сми ап со лут но 
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на до мје шћу ју ће те жи не и спо соб но сти да ану ли ра би ло ко ји ар ти стич
ки естет ски не до ста так.

До бит ник Ра ки ће ве на гра де, Ра до мир Сто ја но вић, сво ју но ву збир
ку На лич је ти ши не ис пу нио је и ве ли ким бро јем сти хо ва ме ло дич них 
алу зив них то но ва, по пут: „Пе сма си од пе сме и од зву ка рог” („Мо ли
тве на зво на”), или: „Дан из гнан из да на / Зна у ка ди о ни ца ма да си не” 
(„Са ми ри сом хра ма”). Да кле, ре кло би се да је у осно ви ње го вог ви ше
го ди шњег „ћу та ња” и не ја вља ња збир ком све ври је ме би ла ин тен зив на 
му дро слов на и ми са о на бор ба за ис точ ник и сми сао свих на ших по сто
ја ња, за – су шти ну. Јер ка ко друк чи је ту ма чи ти сти хо ве по пут оних 
ци ти ра них у овом па са жу, или сти хо ве: „Ноћ је / На про план ку јед но 
уса мље но ста бло / из го ва ра му њу”, до као ау то ро ву пер цеп ци ју при ли
ке и мо гућ но сти сва ког људ ског би ћа да се спа си гре де ћи ка Из во ру и 
На че лу, ка Го спо ду и ње го вим мо гућ но сти ма да ра ста ви свје тлост од 
та ме. Уо ста лом, че му дру гом чо вјек тре ба у оп штем ка ра мра ку да те жи?

Збир ка пје са ма На лич је ти ши не очи то је про дукт ду го го ди шњег 
ра да и ау то кон трол них те сто ва ау то ра. Та по ступ ност и те ме љи тост у 
гра ђе њу пје сме, а ти ме и збир ке, мо жда је и од го нет ка за по ет ску оп чи
ње ност хра мом, као сим бо лом рев но ва ња пле ме ни том и ви шњем ци љу. 
Че сте су син таг ме по пут: „храм од сно ва”, „храм сти ха”, или „храм од 
ре чи”, као по ру ка ау то ро ва да је у сва ку пје сму узи дао ри јеч као ста нац 
у Бож ју ку ћу, у за ду жби ну, и да би сва ка за се бе мо гла да ис при ча ону 
при чу у ко јој се упо ре ђу је са ста рим хра стом ко ји су го ди на ма уда ра ле 
му ње и вје тро ви, али уза луд но, јер је храст, иа ко стар, за пра во по сто јан, 
и не по ми чан, и свјеж да о све му при по ви је да. Та ко ау тор, у бес пре кор но 
уме тре ној пје сми „Храм од сно ва”, лир ском укра су ове збир ке, и са вре
ме ног срп ског пје сни штва исте мо ти ва ци је и те ма ти ке, си лом не ми лих 
при ли ка на тје ран, бра ћу По по вић, Ни ко лу и Угље шу, ожи вља ва као 
лир ске су бјек те, про јек ту ју ћи у пје снич ку ре ал ност оно не до са ња но и 
оно прет по ста вље но, па сто га и на слов пје сме – „Храм од сно ва”. Емо
ци о нал ни до жи вљај јед не по ро дич не тра ге ди је пје сни ка по твр ђу је као 
чо вје ка суп тил ног опа жа ја људ ске суд би не (тра ги зам је, из ме ђу оста лог, 
из ра жен и сти хо ви ма: „К’о је ле ни у сви та ње, од ко ји јех му ње тр ну / Њих 
два бра та све тло но сца од ло ва ца шти те ср ну / (...) Од оно га стра шног 
ча са ка да за ђе дан за бри јег / Смра чи ла се ду ша до ма и још на њу па да 
сни јег / (...) У но ћи ма оним ве дрим у ко јим се зви је зде мри је сте / Про
ше та сте низ дру мо ве без сва то ва и не вје сте”), али га по твр ђу је и као 
хра брог бор ца за не за бо рав не ви не усоп ше ду ше („Овим по љем мје сто 
сун ца још си ја ју ва ше гла ве / Сад су све ци по си је да ли за тр пе зом ва ше 
сла ве / И тво рач ким тај ним сми слом ожи ве сте зву ке ре ске / Пот па ли сте 
сви це хра ма, ожи вје сте не бу фре ске / (...) У вре ме ну овом студ ном у ко
јем се ду би ра на / Ви би ће те звук зе маљ ски и ти ши на оно стра на”).
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Пје сник је ри ма ма скро јио про стор у ко јем се мо гу про на ћи ко смос 
(и ко смич ко), не бо (и не бе ско), ва се ље на (и ва се љен ско), као фе но ме ни 
ко ји ма је, оправ да но, оп чи њен упра во ау то ров ум и је зик. А од зе мља ног 
по сто ја ња и та во ре ња до не чег ви шег и про стра ни јег ну жно је са зи да ти 
мост и учи ни ти тај од суд ни пре лаз, о ко јем пје сник са ња и за хва љу ју ћи 
ко јем до че ку је го ста „ко ји му у сан при сти же”. Сви кон ци усмје ре ни су 
ка овим на че ли ма, па и он да ка да се пје сник сми шље ним во ка бу лар ним 
ода би ром ми ни ма ли стич ки из ра жа ва. Та ко у пје сми „Не дра ку ће” тем
по рал ном од ре ђе ни цом трен пје сник ње го шев ски по ре ди и по ве зу је 
ве ли ко и ма ло, не бе ско и зе маљ ско, мо ме нат и вјеч ност, па пје ва: „И 
мо га пре тка про ми ну сен / У тре ну је веч ност, у веч но сти трен”.

Да ли је не скром но ре ћи да и пје сма „Се мен ка сна” по твр ђу је на ше 
ви ђе ње и ту ма че ње по ет ских ра кур са Ра до ми ра Сто ја но ви ћа? Би блиј ске 
сли ке, и на де, фре ска не див ним ри је чи ма и илу ми нант ним ми сли ма, 
пје сник кру ни ше за вр шним ка тре ном: „За бо ди мач све тло сти у том по
љу / Са чу вај род свој крст од сло ва / Ти што сан по да ри и мра ву и ор лу 
/ Са три зле ху де, свет ство ри из но ва”. Пи сац На лич ја ти ши не ни је је ди
ни са вре ме ни срп ски пје сник ко ји сма тра да је са мо са зда ње сви је та 
из но ва, без ре па ра ту ра, не што што мо же да по тре кал у ко јем бив ству
је мо или на про сто ота ља ва мо жи вот. Иа ко је сро чен им пе ра тив ним 
то ном, овај че тво ро стих се мо же по нај при је до жи вје ти као ва пај и је ка, 
као крај ње сред ство и увје ре ње да је ди но од Пра на че ла мо же до ћи спас. 

Ау тор сво јим би ћем, чи ни ми се, ре ци пи ра ори јен тал ну ми стич ност 
и као да не же ли да јој зна све исти не, већ је ра ди ји да их на слу ћу је. Он 
из ра жа ва страх од пот пу ног са зна ња, од ски да ња свла ка, од свла че ња „до 
го ле ко же”, а та бо ја зан, ан дри ћев ска, не двој бе но, при сут на је нај е кла
тант ни је у пред зад њем и зад њем ди сти ху пје сме „Со ба”: „Ка ко да ка жем 
тај ну / Да је не обе сми слим / Дом у ко ји при сти жем / У сну сам са гра
дио”. И опет сан на су прот опо рој ја ви, као по ет ско уто чи ште и ли јек.

Књи га На лич је ти ши не упра во је она са ма, али је и ау то ров од го вор 
на ду жи не го вор. Но, ни „не бо не ма без гро ма ци је ну”, па ће и ти ши на 
пје сни ка Сто ја но ви ћа од ове збир ке има ти, увје ре ни смо, друк чи ји ре
но ме код ра до зна ла ца, јер је и сам спо знао „да су му ње на лич је ти ши не” 
(„На лич је ти ши не”). По но ви мо, и њи ма све ди мо ово скром но слов це, 
сти хо ве из за вр шног тер це та пје сме „Мр ви це од зве зда”, обра зла жу ћи, 
ко нач но, на ше ви ђе ње од но са оп штег со ци јал ног, на ци о нал ног и кул
тур ног ста ња, и уло ге пје сни ка Сто ја но ви ћа ко ју је за и грао овом књи гом:

Ноћ је
На про план ку јед но уса мље но ста бло
Из го ва ра му њу.

Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ




