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РАСТ КО ЛОН ЧАР

ДВО ГЛЕ ДА ЊЕ

Чи ње ни ца да ће 2021. го ди не Но ви Сад и Те ми швар, два гра да 
бал кан ска и сред њо е вроп ска по ар хи тек ту ри и људ ским осо бе но
сти ма, исто вре ме но би ти европ ске пре сто ни це кул ту ре, је дан је од 
раз ло га и од лич на при ли ка да оја ча мо нај пре пе снич ке, као из ра зе 
нај ви ше ду хов но сти јед ног је зи ка, ве зе из ме ђу два брат ска на ро да.

Збор ник и сво је вр сна ан то ло ги ја – У истом огле да лу – сим бо
лич ним на сло вом на го ве шта ва слич ност не са мо спољ них од ра за 
два на ро да већ и уну тра шњег бо гат ства, је зич ке ме ло дич но сти 
ко јој мо гу да за ви де мно ги свет ски је зи ци, и на ро чи те ду хов но сти, 
по гле да на свет ко ји је зна ча јан део свет ске кул тур не ба шти не.

Чи та ње збор ни ка на во ди на по ми сао да би се, те мат ски и 
са др жај но, пе сме мо гле по сма тра ти у не ко ли ко це ли на, са ме ђу
соб ним пре пли та њи ма и (не)све сном ко му ни ка ци јом ко ју по го
вор ни ци, Дра ган Ста нић и Са ша Ра дој чић, под вла че као је дан од 
им пе ра ти ва са мог ства ра лач ког чи на.

Пр ва, мо жда и нај о бим ни ја це ли на је сте са чи ње на од оних 
сти хо тво ра ца ко ји се ба ве ве чи тим пи та њем „сит не зби ље”, ка ко 
би то не ки на зва ли. Пе сни ка, услов но ре че но, „ис по вед не” ин то
на ци је. При сут на је по ву че ност у ин ти му, по ло жај са ког се са гле
да ва ју си ту а ци је у зби љи, ухва ће ној у ди на ми ци на из глед ста тич
них сли ка, ка кав је слу чај са пред ста вље ном по е зи јом Слав ка 
Ал ма жа на, Са ше Ра дој чи ћа и Љу би це Пе ри нац Стан ков. Слич ни 
њи ма је су пе сни ци ко ји ре се ман ти зу ју угод ност ствар но сти, по
ле ми шу ћи ин ди рект но сво јим ства ра ла штвом из ме ђу ар гу ме на та 
„за” и „про тив” ствар но сти ли ше не оне нај лир ски је вред но сти 
жи во та – се ћа ња и ме ђу људ ске бли ско сти. Ова кво је пи са ње Сла
во ми ра Гво зде но ви ћа, Еу ђе на Бу на руа, Го ра на Мра ки ћа и Иле а не 
Ур су. Склон по ле ми ци са ли те рар ним као зна чај ним чи ни о цем 
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лир ске ствар но сти прак тич но сва ког пе сни ка од иско на на о ва мо, 
као и што је по ме ну ти Мра кић, је сте Адри јан Бод на ру. 

Ства ра ла штво ових пе сни ка нас вра ћа ве чи тим пи та њи ма 
ко ји ма је, услед огра ни че но сти људ ског жи вот ног али и емо тив ног 
ве ка, не мо гу ће до ра сти, пи та њи ма на ко ја има мо по тре бу да од
го во ри мо на но ве на чи не, иа ко су од го во ри, на из глед, одав но да ти, 
и за сва ко је по што ва ње же ља, спо соб ност и дар да се на ова ква, 
пи та ња „сит не зби ље”, по ку ша иза ћи на мег дан. Она су све до чан
ство да књи жев на мо да, и сва ка исти на ко ја пре тен ду је да бу де 
она „ко нач на”, па да ју на ко ле на пред нео б у зда но шћу пе снич ког 
го во ра и лир ске ма што ви то сти.

Пе сни ци по пут Зо ра на Ђе ри ћа, Јо ва на Зи вла ка, Си мо не Кон
стан ти но вић и Шер ба на Фо ар це, по е зи јом ко јом се пред ста вља ју 
на тра гу су нео а ван гард них и пост мо дер них тра ди ци ја, уко ли ко 
ова ква из ја ва ни је од већ па ра док сал на. Не за у зда ног из ра за, са 
им пе ра ти вом чи та о че вог са у че сни штва у до вр ша ва њу ства ра лач
ког про це са, бри шу ћи гра ни це из ме ђу про чи та ног и про жи вље ног, 
ре флек ту ју ћи у пред ста вље ној по е зи ји ствар ност све сти и под све
сти исто вре ме но, они се игра ју са чи та о цем у оно ли кој ме ри ко ли
ко и са пе снич ким фор ма ма чи јем оства ри ва њу од но сно ре се ман
ти зо ва њу при сту па ју.

Два пе сни ка чи је ства ра ла штво за ди ре ду бо ко у ко лек тив ну 
свест ка ко срп ског та ко и ру мун ског на ро да, Ми лан Не на дић и 
Пе тру Или је шу, сво јом по е зи јом оста вља ју све до чан ство – сва ки 
на на ро чит на чин – о узро ци ма и по сле ди ца ма про ме не ко лек тив
не све сти го вор ни ка је зи ка ко јим пи шу. Кон ти ну и тет дис кон ти
ну и ра но сти, у из ве сној ме ри, ко ји још мо жда је ди но умет ност 
успе ва да, не сме та но, на ди ђе, је сте оно што по ве зу је на ше на ро де, 
а уплив днев но по ли тич ких те ма, ка ко је то си ноћ на пред ста вља
њу у Но вом Са ду при ме тио пе сник Сте ван Тон тић, не у спео је 
по ку шај у са мом по чет ку, да се ути че на сло бо ду ко ју са со бом 
но си бунт пе снич ког из ра за, чак и ка да он де лу је као плод ре зиг
ни ра но сти.

По се бан по глед на ствар ност, у из ве сној ме ри фан та зма го ри
чан и при лич но енер гич ни ји, прак тич но кљу ча ли, до ла зи из ода бра
них пе са ма Ива на Не гри шор ца, Ни куа Чо ба нуа и Ту до ра Кре цуа. 
Исто вре ме но су че ља ва ју ћи про бле ме те ле сног са про бле ми ма 
ду хов ног, ви ђе ног са осе ћа ним, ови су пе сни ци пред став ни ци иде
је искон ске по тре бе по е те да, по ни ру ћи у свет, су штин ски по ни ре 
у се бе и, у јед ној та квој ди ја лек ти ци ства ра ња, из не дра ва сли ке и 
осе ћа ња, ре флек си је и ре ше ња исто вре ме но хо ри зон та ле сва ко
дне ви це и вер ти ка ле ко ја се ука зу је они ма ко ји са сво је вр сном 
бо го бо ја жљи во шћу при сту па ју ства ра лач ком чи ну.
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На кра ју, кад по ми ње мо вер ти ка лу, на ла зи мо и на круг тро ји це 
пе сни ка ко ји овај вид по сма тра ња чо ве ко вог по сто ја ња на ро чи то 
не гу ју – Ђор ђо Сла до је, Се ли мир Ра ду ло вић и Ро берт Шер бан. 
Ре се ман ти зу ју ћи, у из ве сној ме ри, и по сма тра ју ћи по тре бу људ ске 
ко му ни ка ци је са сим бо ли ма ду хов ног, ови пе сни ци сво јим пе сма ма 
по ка зу ју да, не за ви сно од то га до ко је ме ре је ду хов но, као ира ци
о нал но, при сут но у тек сту, не за ви сно од ау то ра – оно је, пре све га, 
усло вље но чо ве ко вим до жи вља јем, лич ном ускла ђе но шћу са бо
жан ским на че ли ма.

Оно што је сте за ни мљи во је сте чи ње ни ца да се у сва ком од 
ових те мат ских кру го ва, усло вље них и на овај на чин чи та них на 
осно ву тек јед ног чи та лач ког и емо тив ног ис ку ства, као и соп стве ног 
лир ског сен зи би ли те та, на ла зе пе сни ци и са срп ског и са ру мун
ског го вор ног под руч ја. Они се раз у ме ју, иа ко на раз ли чи те на чи не 
при сту па ју об ра ди слич них пре о ку па ци ја, по је ди нач них ко ли ко 
оп штих, сит них ко ли ко гло бал но зна чај них. Је дан је пе сник сјај но 
при ме тио иро нич ност суд би не, али и моћ по е зи је да над вла да 
днев но по ли тич ке ба ри је ре, у чи ње ни ци да је Мен де ла у са ми ци, 
ско ро три де це ни је, очу ва вао нер вну ста бил ност ре ци ту ју ћи „Ин
вик тус”, пе сму Ви ље ма Ерн ста Хен ли ја, мај сто ра је зи ка оних ко ји 
су тим је зи ком го во ри ли и у че ти ри зи да за тва ра ли да нас уни вер
зал ни сим бол бор бе за сло бо ду. 

Екс трем ни слу чај Мен де ле све до чи о ва се љен ској уни вер зал
но сти пе снич ког го во ра, ко ји над вла да ва на из глед не кул тур не и 
очиглед не по ли тич ке раз ли ке. Ипак, ни је по треб но узи ма ти овај 
по да так као им пе ра тив у слу ча ју до ди ра срп ске и ру мун ске књи
жев но сти. Ме ђу соб на је бли скост очи глед на већ ако се на по ре до са 
Ње го шем чи та Еми не ску у пре во ду, при сут них у овом збор ни ку 
Иле а не Ур су и Ми ла на Не на ди ћа. Еми не ску је пе вао: „Ти би да на 
љу де ли чиш / ти би хтео да си чо век? / Јад ни су и не до лич ни, / Ра
ђа ју се и мру до век”. А Ње гош: „Што је чо вјек, а мо ра бит чо вјек?”

До пу сти те да на кра ју из ра зим на ду да ће овај збор ник и цвет
ник би ти тек пр ви ко рак ка ин тен зи ви ра њу ко му ни ка ци је из ме ђу 
Но вог Са да и Те ми шва ра, Ср би је и Ру му ни је, и ве ру да ће мо има ти 
при ли ке да чу је мо, у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Зре ња ни ну, и пе сни ке 
мла ђих ге не ра ци ја, ко ји тек по ста ју све сни свог ме ста у ма тер њем 
је зи ку, у окру же њу, на ма пи Евро пе и све та, 2021, као што су би ли 
1921. и 1821, као што ће би ти у де се тле ћи ма пред на ма, јер – Ср би 
и Ру му ни су, пре све га, на ро ди пе сме и пе ва ња.*

* Реч на пред ста вља њу пе снич ког збор ни ка У истом огле да лу (Ма ти ца 
срп ска – Bru mar, Но ви Сад – Те ми швар 2019), у Град ској би бли о те ци у Зре ња
ни ну, 2. но вем бра 2019. го ди не.




