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МО РЕ КА ЗИ, ПЕ СНИЧ КА ХО ДО ЉУ БЉА

Ми ћо Цви је тић, Гла со ви ве дри не, Ар ка, Сме де ре во 2018

Нај но ви ја књи га сти хо ва и лир скоме ди та тив них за пи са Гла со ви 
ве дри не Ми ћа Цви је ти ћа, пе сни ка, пу то пи сца, кри ти ча ра и есе ји сте, 
ука зу је на осо би тост ње го вог пе снич ког по сла ња, про же тог ве дри ном 
пра знич ног ру ха и не у мор не ду хов не ра до зна ло сти. Да је одав но, као и 
са да, до след но одан ве ри у по е зи ју и по ри ву ње не ху ма не ми си је, го во ри 
не са мо спе ци фич на те мат ска пре о ку па ци ја мо рем као по ет скоме та фи
зич ким сим бо лом све ко ли ког по ста ња, тра ја ња и ле по те, већ и склад ком
по зи ци је укуп ног сло жа ја ове књи ге. 

Пр ви и нај о бим ни ји оде љак по све ћен је „Цр но мор ском пе ву”, са 
осе ћа њем ус хи ће ња ле по том Вар не, ва жне де сти на ци је тра ди ци је пе снич
ких свет ко ви на. Сре ди шњи круг пе са ма и пу то пи сних би се ра при пао је 
зна ме ни тим „Срп ским пу те ви ма”, укр ште ним са бу гар ским ста за ма 
исто ри је и кул тур них ве за, да би нас у тре ћем оба суо им пре сив ни сјај 
„Гла сом Азур не оба ле”. Сва ка стра ни ца овог лир ски по не се ног и ми са
о но уз бу дљи вог по ве сма истин ских хо до љу бља чи та о ца за пљу ску је су
ге сти јом гла со ва и сли ка јед ног ин спи ра тив ног сја ја и при сја ја сун ца, 
мор ског бес кра ја и бо ја при о ба ља. Ода тле из ви ре жи ви ко ло рит до жи
вља ја, ути са ка, ре ми ни сцен ци ја, асо ци ја ци ја и по ет ских ре флек си ја, да
ро ви и уздар ја са но вим пре де ли ма и љу ди ма на пу ту ка ча роб ном зо ву 
„бли ских да љи на”. 

Дра го це на днев нич ка пре ци зност „пла ве све ске” кру го ва на во ди 
се ћа ња, ау тор отва ра про ло шком пе смом „Ве ли ко пра знич но чу до” (пре ма 
сти хо ви ма СенЏо на Пер са Мо ре ка зи). Ти ме је на го ве ште на ек ста тич на 
ин то на ци ја осо би те ве дри не, и осно ва по ет ске есен ци је аван ту ре, ко ја у 
овој књи зи до сти же вред не до ма ша је упе ча тљи вим реч ни ком мо ре ка за. 
У исти мах, од шкри ну те су и уну тар ње ода је, сна тре ња и дру ги емо тив
но и ми са о но про чи шће ни ва ле ри пе сни капу то пи сца. Јер, на мор ским 
оба ла ма у ва три сун ца и пе ска „дру га чи је се осе ти не у мит ни ра ста нак, 
гу би так и бол, / да ље се пе ва и пла че, оп се да ју ду шу цр не слут ње”. Апо
те о за мор ским гра до ви ма и при ро ди за пе сни ка има ду бље и сло је ви то 
зна че ње, ко је про ис хо ди из не по сред не бли зи не ле по те му зи ке та ла са, 
пли ма и осе ка као чо ве ко ве веч не пе сме: „Бла го пе сни ци ма, са пу чи ном 
увек пред очи ма, / пла ве ве дри не за кла ња ју там не обла ке / Сва ко днев но 
им се сме ши ве ли ко пра знич но чу до”. 

У свом „Цр но мор ском пе ву” пу то пи сац у пе сни ку и бу дан пе снич
ки глас у пу то пи сцу мар ки ра већ при пр вом су сре ту број не де та ље, 
ко ји обич но па жњи умор ног пут ни ка про мак ну. Про за и да „Не су ђе ни 
во дич”, као пред и гра овог ци клу са, о то ме ла пи дар но бе ле жи: „Го сте по
здра вља раз ба ру ше на фи гу ра ан тич ког бо жан ства по ко ме хо тел но си име. 
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И цвет на оа за у зе ле ни лу”. Не за о би ла зан и дир љив је глас до бро до шли
це мор ских га ле бо ва, ко ји се у ча су до ла ска пут ни ка ви не пре ма мор ским 
да љи на ма: „У не бе ском и мор ском бес кра ју, пра ти их да ље мо је тре ће 
око и људ ска ми сао”. При су тан је и гу гут го лу ба ко ји озву чи пр во сне но 
ју тро го ста и сли ка „пре да мном у ма гли ни, дре ма цр но мор ска пу чи на”. 
Ми ло звуч ност тек сто ва и сти хо ва је ка рак те ри стич на стил ска од ли ка 
овог пе сни ка, ко ја ов де суп тил но на гла ше на до ла зи до пу ног из ра за. 
При мет на је по себ на усред сре ђе ност ду ха „тре ћим оком” за све чул не 
сен за ци је ко је оп се да ју ма шту хо до ча сни ка кроз уз бу дљи ве ми са о не 
пу то ка зе, ди гре си је у дру ге про стор новре мен ске ко ор ди на те пре ма 
тра го ви ма исто ри је и кул ту ре. Упе ча тљи ва пе сма „Не у хва тљи ве да љи
не” чи ни да је по ред по ви ше ног то на и па ти не је зи ка исто вре ме но при
су тан и ти хи ре флекс „су ма тра и стич ке” ви зи је све по ве за но сти све та, и 
не мир ни ка да не у та же не че жње за да љи на ма. По себ но оним сло вен ског 
све та, окре ну тим ка ма ту шки Ру си ји и ње ним про стран стви ма, што 
Цви је ти ћа опет до во ди у срод ност са Цр њан ским и ње го вим бес крај но 
„пла вим кру гом”. Вар љи вим мор ским ста за ма ми сли пут ни ка пло ве с 
раз ло гом и до Тур ске, Бос фо ра, где да ма ра ју „утам ни че не кр ви, при гу
ше них ори јен тал них стра сти те ла, / Оне се па ле, сти ша ва ју и га се, на 
мут ним во да ма Ле ван та”. Пе сни ко во би ће за те че но у је дин ству и раз ли
чи то сти све та по себ но са гле да ва и осе ћа оне ни кад не за це ље не „бол не 
при зо ре из зле ху де срп ске по ве сти”, та мо где да ле ко је Јон ско мо ре, и 
Пла ва гроб ни ца и Бал кан ска гол го та: „Не у мр ле хо да ју сен ке и у веч но
сти не у га сле го ре све ће. У ду би на ма там ним, мор ским, хи ља де срп ских 
стра дал ни ка”. Оп чи ња ва ју ћа чар цр но мор ске оба ле кре пи те ло и ле чи 
пе сни ко ву ду шу, ко ја у исти час сла ви и „бо лу је не у хва тљи ве да љи не”.

„Из лет у Кам чи ју” је за пис ко јим пут ник от кри ва но ви за мах сво
га на дах ну ћа и лир ског ви ну ћа тек ви ђе ном ег зо ти ком пре де ла јед не 
пра ве пра шум ске оа зе, не где на ис то ку Ви со ких Ро до па. Пло ве ћи кроз 
бај ко ви ти пре део уз вод но ре ком у дру штву са дру гим пе сни ци ма, на шег 
остра шће ног пут ни ка на ро чи то оп чи ња ва искон ски спо кој ти ши не, ко
ју са мо „раз би ја пе ва ни ја пти ца”. Тре нут ке тог нео в да шњег за но са он 
ће пам ти ти као истин ски рет ку по част не ке из не над не и ван вре ме не 
вла сти те сре ће, „ка да се, уме сто жу чи, ис пи ја ча ша ме да”.

У са свим по себ ном ре ги стру на дах ну ћа, пе сник до жи вља ва не по
сред ни кон такт са шум ном аро мом мо ра „до ди ром та ла са по го лим та
ба ни ма” као и дру гим на гла ше но чул ним дра жи ма: „Ми рис и укус со ли 
са ра ши ре них дла но ва, / Не за ме њи ве дра жи ко јих сам се одав но за же
лео”. Та кво упи ја ње пле са та ла са и сун ца до ла зи као ерос не ке чул не 
спи ри ту ал но сти, да их та по вла сти ца тре нут ка по том пре то чи у игри ве 
сли ке нео б у зда них ку па чи ца и мла дих Ним фи. Тај при зор ле по те те ла 
„Еви них кће ри” (у исто и ме ној пе сми) и звон њи хо вог „гро мо гла сног 
ки ко та и сме ха” чи ни увер љи во жи во тан про плам сај пре ва ге ле по те 
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веч ног Еро са над Та на то сом и дру гим мрач ним си ла ма. Сли чан мо тив је 
и у пе сма ма „Ноћ ни ку пач”, „Пер сеј” и још не ким, као што су „Игра чи це” 
или „Веч на Жи ли јет”, ко је при па да ју по ет ском кру гу „Глас Азур не оба ле”.

Про фи ње на јед но став ност опи са пеј за жа, пар ко ва, му зе ја и дру гих 
за пе сни ка екс клу зив них кул ту ро ло шких сен за ци ја у сва три ци клу са 
Гла со ва ве дри не ди на мич но се раз ли ста ва ју, а опет нај че шће би ва ју и 
по ду дар ни. Би ло да спо ља шњи ути сци, као огле да ло, не пре су шно ша љу 
свој од раз уну тар њем све ту хо до ча сни ка, или обр ну то. Али сваг да је 
реч о ус треп та лом пре пле ту ути са ка ле по те пу те но сти и ду хов них оп сер
ва ци ја. Ова кав рас ко шни стил ски зла то вез по лет них мо ре ка за чи та о че ву 
па жњу др жи над књи гом јед на ко буд ном. Ре ци мо, у нео бич но екс пре
сив ној пе сми „Пра зник” на гла шен је вла сти ти до жи вљај ду хов ног уз
не се ња гра да и око ли не Вар не у „све ча ном ру ху” ма ја док сла ви Дан 
Ћи ри ла и Ме то ди ја, пр вих сло вен ских про све ти те ља. О тим бла же ним 
ча со ви ма уз ви ше них ри ту а ла свет ко ви не наш пе сник искре но, и не без 
пле ме ни тог па то са, ис пи су је јед ну чи сту оду ра до сти у част ве ли ких 
све ти те ља, јер та да му ду ша „Ти ху је и пе ва, ваз но си све тост кру нид бе
ног да ра”. У слич ном, по ви ше ном то на ли те ту је и пе сма „Бож ји дар”, 
ис пе ва на у сла ву чу да при ро де, јер је „Ство ри тељ ов де по да рио из да шну 
ле по ту, / Све му што жи ви, ра сте, пе ва и бо лу је”, као ду ши ле ко вит дар, 
да је „све тло сне зу бље окре пљу ју ве ром и на дом”. 

У пе сми ин ти ми стич ког рас по ло же ња и згу сну ти јег из ра за „Дир ке”, 
ти хо бук не се та ме лан хо лич ног уса мље ни ка пут ни ка. Та да „у сне ној 
ку ћи рас кри ље них про зо ра”, ка да ма ла ноћ на му зи ка до пи ре до буд ног 
сне ва ча по над дво ри шта у бо ја ма цр ве них ру жа, све се сто пи у сим фо ни
ју сфе ра не ба и та ла са. И би ва „ме лем но и ти хо, као да па да ле пр ша ви 
снег”, за вр шни је стих ове из у зет не, це ле и ле пе пе сме. Обич но но ћу, под 
не бом осу тим зве зда ма, кад ја че за стру ји дух, „осе тиш ка ко про ти че 
вре ме”, и „ле пу оса му кру ни шу бе зо бал на ноћ на бла жен ства”, ни јан си
ра ју сти хо ви и дру гих пе сма: „Оса ма”, „Зла то кри ле пти це”, „Ма це”, 
„Амо ро ве стре ле” и „Та јан ство во да”. Њи ма се при дру жу је и пе сма „Епи
сто лар ни ве нац”, по све ће на по зна тој бу гар ској пе сни ки њи Ел ки Ња го
ло вој, где се, на кон по хва ла ње ном да ру и ли ку, по ен ти ра: „Бла го Ел ки, 
она има при ја те ље и сво ју Ита ку, уто чи ште и на ду”. И зна ме ни тој бу гар
ској по е те си Је ли са ве ти Ба гр ја ни пе сник ис ка зу је сво је ду бо ко ди вље ње 
у ци клу су „Срп ски пу те ви” про за и дом „Дра и нац и Ба гр ја на”. Раз гле да
ју ћи из ло жбе ну по став ку о ве ли кој пе сни ки њи у при мор ској ва ро ши ци 
Бал чик, Цви је тић са ду бо ким на кло ном и са о се ћа њем го во ри о јед ном 
бур ном љу бав ном за но су, ра стан ку и суд би ни на шег пе сни ка и ле пе 
бу гар ске пе сни ки ње. При зи ван дав ним гла со ви ма, он пра ти „нео бич не 
си лу е те, као њи хо ва да ле ка сен”.

Мно га са гла сја раз ли ка и укр шта ја пу те ва исто ри је, кул ту ра и 
људ ских гла со ва, пе снич ко ја ин тен зив но ожи вља ва у сво јим сти хо ви ма, 
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ви де ћи свет као не ку ви шу ста ме ност хар мо ниј ске це ли не упр кос не ми
ру и там ним обла ци ма на шег са вре ме ног до ба. То ли ко ле по те на јед ном 
ме сту, као што је то Вар на или фран цу ска лу ка и град Сет на Азур ној 
оба ли, уз ди же пе сни ка и са му пе снич ку реч ка не бу и на гла ша ва рас кош 
лир ске сли ке у про за и ди „Мор ска гра ди на”. Пе сма „Ар го на у ти”, уз бу
дљи вом ре ми ни сцен ци јом древ но сти ме ди те ран ске кул ту ре, пе сни ка 
не за о би ла зно во ди и ка вр хун ским сти хо ви ма Се фе ри са и Ка ва фи ја, 
остра шће них пе сни ка ју жних мо ра и ме ди те ран ске кул ту ре.

Гла со ве ве дри не, пе снич ку књи гу Ми ћа Цви је ти ћа, пам ти ће мо 
по нај пре као апо те о зу ово ме све ту и по е зи ји, са јед ним го то во ре ли ги
о зним осе ћа њем за хвал но сти. И шта год да је чи сто пе сни штво, оно је 
осо би тост лич не енер ги је ре чи, ко ја до ла зи из пра ме ња тре нут ка ек ста зе. 
Мо жда са мо да нам ука же на не што ва жно – да је свет ди ван дар, ис пу
њен та ко ђе окрут но шћу и злом. Али, и по ред то га, још увек ди ван.

Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ

ИВО АН ДРИЋ ИЗ ГЕР МАН(И)С(ТИЧ)КЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

Сло бо дан Гру ба чић, Зво на Иве Ан дри ћа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2020; 
Ми ха ел Мар тенс, У по жа ру све то ва. Иво Ан дрић – је дан европ ски жи вот: 
би о гра фи ја, пре ве ла с не мач ког Va le ria Fröhlich, Ла гу на, Бе о град 2020

У раз ма ку од све га не ко ли ко сед ми ца по ја ви ле су се пр вих мје се ци 
2020. го ди не дви је књи ге о жи во ту и дје лу Иве Ан дри ћа. Ри јеч је о ком
па ра тив ној сту ди ји Сло бо да на Гру ба чи ћа Зво на Иве Ан дри ћа и би о граф
ској мо но гра фи ји Ми ха е ла Мар тен са У по жа ру све то ва, под на сло вље ној 
Иво Ан дрић – је дан европ ски жи вот. Те дви је књи ге осим очи глед не 
те мат ске по ду дар но сти спа ја и из вје сна ком па ти бил ност ау тор ских ви
зу ра, бу ду ћи да је ау тор пр ве углед ни срп ски гер ма ни ста Сло бо дан Гру
ба чић, а дру ге Ми ха ел Мар тенс, ње мач ки но ви нар са ду го го ди шњим 
про фе си о нал ним ин те ре со ва њем за срп ску кул ту ру и уоп ште ов да шње 
те ме. Ри јеч ју, го то во исто вре ме но по ја вљу ју се дје ла ко ја опус срп ског 
но бе лов ца са гле да ва ју у озрач ју јед не за пад но е вроп ске, гер ман(и)с(тич)ке 
пер спек ти ве. 

Син хро ност пу бли ко ва ња ре зул та та ова два из ну тра са гла сна и 
ме ђу соб но до пу њу ју ћа ис тра жи ва ња с јед не стра не ода је ути сак под ву
че не цр те ис под ви ше го ди шњег исто ри о граф ског, књи жев ног, ки не ма
то граф ског и ра зних дру гих ин те ре со ва ња за Ан дри ћев ду бо ко ам би
ва лен тан од нос од нос пре ма јед ној зе мљи и ње ној кул ту ри, о ко јој је у 
сво јим Све ска ма са по ма ло не ка рак те ри стич но ем фа тич ном ин то на ци јом 




