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Е С Е Ј И

МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ

ТРА ГА ЊЕ ЗА „ПРА ЛИ ПО ВИМ ЈЕ ЗИ КОМ”  
ВАС КА ПО ПЕ

СА ЖЕ ТАК: Оглед на сто ји да осве тли тра га ња Вас ка По пе за 
пра ли по вим је зи ком. По себ ни де ло ви при ло га ти чу се По пи ног 
ис ку ша ва ња сед ме рач ког сти ха у ње го вим збир ка ма пе са ма, са гле
да ним у кон ти ну и те ту, све сла вен ски ори јен ти са ног пе ва ња у ко јем 
је у 19. ве ку „пра ли пов је зик”, ис пу њен до ми нант ним сим бо лом 
сло вен ске ли пе, био на де лу, те сед ме рач ког рит ма ро мо ра на слу
ће ног у крат ким књи жев ним фор ма ма усме не тра ди ци је, у ко ји ма 
су са чу ва ни об ли ци „нај чи сти јег гра ђе ња је зи ка”. По себ но су из
дво је ни при ме ри сед ме рач ких от кло на од кла сич ног де се те рач ког 
пе ва ња и ми шље ња у лир ским пе сма ма Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај
ли је, Ње го ша, у пе сма ма и спе во ви ма пан сло вен ске ори јен та ци је 
и спе во вима Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра, у ко ји ма су на слу ће ни но ви 
си стем је зи ка и ма гиј ска при ро да сно ви ђе ња и се ћа ња, као и основ 
за но ву ме та фо ри ку и по ет ски ри там. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вас ко По па, ли ри ка, вер си фи ка ци ја, сед ме
рац, де се те рац, тра ди ци ја.

Ис ку ша ва ња сед мер ца

Ка да је Вас ко По па озбиљ ни је за ко ра чио у срп ско пе сни штво 
(1943), пе сма ма ко ји ма ће се, по том, огла си ти у пр вим збир ка ма 
об ја вље ним по сле Дру гог свет ског ра та (збир ка Ко ра, 1953, ко ја је 
на ста ја ла од 1943. до 1951. го ди не; Не по чинпо ље, 1956, на пи са на 
у пе ри о ду од 1951. до 1956) и по то њим (Спо ред но не бо, 1968, на ста
ја ла од 1962. до 1968; Ус прав на зе мља, 1972, на пи са на у пе ри о ду 
од 1950. до 1971; Ку ћа на сред дру ма, 1975, на пи са на у раз до бљу од 
1950. до 1980), од са мог по чет ка сле дио је иде ју да у по е ти ку срп ског 
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пе сни штва тре ба уне ти вид но на сто ја ње да се срп ски пи сци избо
ре за ау тен ти чан глас срп ске књи жев но сти, пре све га осла ња њем 
на тра ди ци о нал не ис точ ни ке, на усме но на род но пе сни штво и 
сред њо ве ков ну пи са ну тра ди ци ју. По ње му су ови ис точ ни ци, пре 
све га, зах те ва ли но во и мо дер ни је чи та ње. За хва љу ју ћи ње го вом 
на сто ја њу и по др шци, Ђор ђе Три фу ни вић је, та ко, 1970. го ди не, 
за о кру жио ка пи тал но де ло Ср бљак (слу жбе, ка но ни, ака ти сти) 
у три то ма, у ко јем се на шао из бор нај леп ших де ло ва сред њо ве ков
не срп ске књи жев но сти. Ово пре ва зи ла же ње до та да шњих иде о ло
шких ре зер ви вра ти ло је ову ба шти ну у ор би ту са вре ме не срп ске 
књи жев но сти. Вас ко По па се, уз по др шку кру га оку пље ног око 
Но ли та, за го вор ни ка „но ве ли те ра ту ре”, по себ но окре нуо на ци о
нал ној књи жев ној тра ди ци ји, усме ном књи жев ном и сред њо ве ков
ном ства ра ла штву, та ко да и у на ше вре ме жи во тра је та ли ни ја 
од но са пре ма на род ној књи жев но сти и ду хов ној ли ри ци, не го ва ној 
у 18. и 19. ве ку под оп штим име ном псал ми. Го ди не 1958. го ди не 
об ја вио је „Ру ко вет на род них умо тво ри на” под на сло вом Од зла та 
ја бу ка, ко ју су пра ти ла два ком пле мен тар на збор ни ка по све ће на 
усме ном ства ра ла штву, Ур не бе сник, збор ник пе снич ког ху мо ра 
(1960) и По ноћ но сун це, збор ник пе снич ких сно ви ђе ња (1962). Ове 
књи ге пра тио сам у овом огле ду као це ло вит опус ко ји је Но лит 
об ја вио 1979. го ди не, са чвр стим уве ре њем да је то пр ви ко рак 
за чи ња ња „но вог прав ца” у срп ској књи жев но сти, сли чан оно ме 
чи ји је по кре тач и но си лац у 19. ве ку био Вук Ка ра џић. Вук је, 
по чев од ко пер ни кан ског пре вра та ко ји је на чи нио ње гов Срп ски 
рјеч ник (1818), по твр ђи вао, по том, оправ да ност тзв. ву ки зма (у нај
по зи тив ни јем зна че њу овај тер мин ко ри стио је Аца По по вић Зуб) 
ре дак ци ја ма на род них пе са ма и про зних умо тво ри на, те при ча ма 
о ре чи ма и по сло ви ца ма у реч ни ку, у ко ји ма се по нај ви ше ис ка
зи вао као вр сни при по ве дач.

У овом вер си фи ка ци о ном огле ду пра ћен је са мо је дан траг 
пре врат нич ких По пи них на сто ја ња, ње гов од нос пре ма сти ху (сти
хо ви ма), са по себ ним освр том на сед ме рац, те, па ра лел но, ње гов 
от клон од до та да шњег ка но ни зо ва ног де се тер ца, вла да ју ћег у до
та да шњој абер дар ској ро до љу би вој ли ри ци, по го то ву од де се тер ца 
упа ре ног у ди сти хе. Иде ја је да се из дво је сед мер ци и бо ље са гле
да њи хо ва упо тре ба у По пи ној по е зи ји (сед мер ци као „за лет ни 
сти хо ви пе са ма и стро фа и као по ен те; њи хо ва уло га у гра ђе њу 
сво је вр сних ме та фо ра ко ји ма је Вас ко По па у свом по ет ском из
ра зу ве о ма бр зо на пу штао, на до гра ђи вао за ње го ву ли ри ку пре
по зна тљи ве ге ни тив не ме та фо ре ко ји ма су га, до ста ду го у срп ској 
по е зи ји, пра ти ли пе снич ки тра бан ти, ау то ри тзв. „ва ско ва ча”). Ди
рек тан по вод ова квих мо јих ин те ре со ва ња би ла је чи ње ни ца да су 



276

и Вук и Ње гош до бро раз у ме ва ли зна чај при хва та ња „срп ског Хо
ме ра” у све ту и при хва та ли на род ну по е зи ју са уве ре њем да се „до
бра ка че ства пра ве по е зи је у на род ним пе сма ма на хо де”.1 Ње гош 
је био мај стор де се те рач ког еп ског сти ха, ау тор Гор ског ви јен ца, 
али је, по ред Си ме Ми лу ти но ви ћа, био и нај за слу жни ји пе сник 
за ства ра ње „убр за ног” де се тер ца (у књи зи Од зла та ја бу ка По па 
не из два ја од лом ке из Ње го ше ве нај гла со ви ти је епо пе је, већ се 
опре де љу је за спев Лу ча ми кро ко зма, по себ но за ин те ре со ван за 
убр за ни об лик де се тер ца у ње му у фор ми 4/2/4). Де се те рац као 
ка нон ског стих тог вре ме на и Ње гош је знао да за о би ђе по се жу ћи 
ве што за брит ким сед мер ци ма, ко ји ма је, као ма чем у ка ме ну, ис
кле сао 1833. го ди не по све ту на пр вом го ди шту Ву ко вог беч ког 
за бав ни ка Да ни це за 1826. го ди ну, на Лов ће ну, пре не го што га је 
по кло нио ужич ком епи ско пу Ни ки фо ру Мак си мо ви ћу. Сед мер
ци ма је свом си ли ном ис ка зао сво ју на ци о нал ну свест као да се 
упи су је у Ву ков спо ме нар:

Срп ски пи шем и збо рим
Сва ком гром ко го во рим:
На род ност ми Ср бин ска,
Ум и ду ша Сла вјан ска. 

Тре ћи по вод за на ста нак овог огле да би ла је са вре ме на на ша 
по е зи ја у ко јој су ве ре но вла да ју абер да ри, де се ти на ма на гра да 
овен ча ва се при лич но утвр ђен ико но стас пе сни ка ро до љу би ве 
по е зи је већ ма осло ње не на де се те рач ки стих. По ко зна ко ји пут, 
ка да би се наш на род за те као у ве ћим не при ли ка ма, опет би у 
срп ској по е зи ји ожи вља ва ли срп ски Хо мер и еп ско ви ђе ње на ци
о нал не исто риј ске про шло сти. Из но ва би нај гла сни је по ста ле ме
ло ди је да во ри ја и абер дар ских по кли ча за чи ње них иро ниј ским 
ху мо ром. За пе ва ње у ду ху та кве по е ти ке до би ја не су го то во све 
књи жев не на гра де, ко је су већ сво јим име но ва њи ма при зи ва ле 
Ви шњи ћа и Ње го ша. Та да сам, „за се бе”, на пи сао са ти рич ну пе сму 
„Абер да ри”. За чу до, и она је ис пе ва на у де се тер цу. Њен иро нич ни 
тон као да је ово ме сти ху, у на ше вре ме, по го до вао на по се бан на
чин. Пр ва стро фа гла си:

Ма да Зма ју ни су до ко ле на,
нит’ Ње го ша ка дри са гле да ти,
пред жи ри је са пе сма ма чу че,

1 Ми о драг Ма тиц ки, „Го луб До бра ши но вић о од но су Ву ка и Ње го ша”, 
Да ни ца, Ву ко ва за ду жби на Бе о град, год. 27 (2020), 47. 
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вре ба ју ћи ве нац угра би ти,
из ви и скром пе сме про сла ви ти:
ништ’ не ма ре што ће по том би ти,
што се ло вор по кал др ми ву че... 

Та да су се, у ме ни, огла си ли сед мер ци. Се тио сам се По пи не 
оза ре но сти ка да сам му, јед ном, као про у ча ва лац усме ног ства ра
ла штва, ре као да су сед мер ци „са бљастих”. Та ко је и крај мо је са
ти рич не пе сме, го то во спон та но, пре шао у сед ме рац:

Сва ки пе сникабер дар
на гра да ма сти че дар;
док се бу са за исти не
не бе ске и исто риј ске,
ла ко стек не слав но име
сти хо(з)бор ца за пра ву ствар.

И на кра ју нек се зна
пе снич ка је исти на:
Сед ме рац је са бљастих,
де се те рац тек ди стих!

Су срет са Ње го ше вом по све том у сед мер ци ма на вео ме је да 
кре нем у ис пи ти ва ње од но са Вас ка По пе пре ма ово ме сти ху. Кре
нуо сам од књи ге Од зла та ја бу ка, ко ја се по ја ви ла 1958. го ди не. 
Ма ло је де се те рач ких усме них тво ре ви на ко је је Вас ко из дво јио 
(ма хом је реч о од лом ци ма на род них лир ских пе са ма и ба ла да, о 
кле тва ма), у ве ћој ме ри за сту пље не су пе сме у осмер ци ма (бро ја
ни це, ба ја ли це, раз бра ја ли це). Али ка да је ред до шао на усме но, 
на род но за го не та ње о је зи ку, Вас ко се опре де лио за сед ме рач ка 
за го не та ња: „жив ја рац жи во де рац”, „жив пе чен не ис пе чен”, „жив 
је ден не из је ден”. У сед мер ци ма је и вра ча ње Пуж, муж („Пу сти 
пу жу ро го ве”, пре ма из да њу из 1979. го ди не, 98), и лир ска на род
на пе сма ко ја се пе ва на Цве ти на ра ни лу („По ра ни ле де вој ке”, 94). 
По па по себ но из два ја де во јач ку пе сму о спре ма њу свад бе них да
ро ва у ко јој се упли ћу је лен, чо ба ни, ча роб но др во бре ки ња, од 
ко је чо ба ни пра ве сви ра ле ко је ће, по том, огла си ти же љу де во јач ку: 
„Пре ди, мо мо, да ро ве”. Сед мер ци ма су ис ка за на и нај ду бља де во
јач ка љу бав на осе ћа ња у пе сми „Ју на ку” (122). У њој на слу ћу је 
но ве мо гућ но сти из ра жа ва ња чед но сти љу бав ног по ри ва:

Да је зна ла на ран ча
Да је ча ша ју нач ка,
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Вр хом би се по ви ла,
Па би ча шу по пи ла.

Исти су раз ло зи ру ко во ди ли Вас ка По пу да из дво ји и ху мо
ром обо је ну пе сму „Дра гом по ну де” (126). Не што љу та на бол ног 
дра гог, де вој ка би му као по ну де на ме ни ла: „од ко мар ца ре бар ца, 
/ од му ши це ду ши це, / и од ра ка два кра ка”, по врх то га и ча ши цу 
ра ки је „да се дра ги на пи је”. У крат ким фор ма ма По па у сед мер цу 
от кри ва ху мор ну стра ну лир ског обра ћа ња, би ло да је реч о за го
не та њу („Си то кад се си је бра шно”, 145; „Лук”, 153) или па ро ди
ра њу („Кад се хва та ко ло”, 166) – де вој ке при ли ком „хва та ња ко ла” 
на ли ку ју кра ва ма украј то ра, а мом ци во ло ви ма.

Док је у књи зи Од зла та ја бу ка По па тек от кри вао мо гућ но
сти сед мер ца, у збир ци пе са ма Ко ра, ко ја је на ста ја ла у ду жем пе
ри о ду, ње гов ис тра жи вач ки пе снич ки труд био је да ле ко обим ни
ји и пло до твор ни ји. (Ци та ти из збир ки пе са ма Вас ка По пе у овом 
огле ду на чи ње ни су пре ма Но ли то вој еди ци ји из 1980. го ди не: 
Вас ко По па, Де ла.) По па је нај пре „на пао” де се те рац, да вао је пред
ност лир ском де се тер цу, кла сич ни ју нач ки де се те рац из ло жио је 
де струк ци ји та ко што га је де лио на два сти ха. У пе сми „Гво зде на 
ја бу ка” тро сло жне стро фе по ста ле су чу де сно ди на мич не (7/3/7), 
јер у њи ма сед мер ци утвр ђу ју оно што се зби ло, што је учи ње но, 
док сред њи тро сло жни стих чи ни ди на мич ни јим пар ти цип пре
зен та:

Ли шће ме око ва ло
Бр стим га
Усне сам обр стио

Гра на ма ме спу та ла
Ло мим их
Пр сте сам по ло мио...

По ен те стро фа ни су све у сед мер ци ма. У не ким стро фа ма 
По па, уз по моћ епи те та, при пу шта де се те рац („У ка ме њар мој ме ки 
пу сти ла”; „Пр ва рђа и по след ња је сен”), но то је све због зах те ва 
ме ло диј ског то ка пе сме, због опе ва не при че. У пе сми „Раз го вор” 
на ла зи мо тек је дан де се те рач ки стих, го то во као од јек еп ског сти
ха упо тре бље ног у не кој де се те рач кој из ре ци: „Од но сиш ми др вље 
и ка ме ње”, док у пе сми „На сто лу” По па упа ру је сед мер це и та ко 
гра ди стро фу спрем ну да функ ци о ни ше на на чин ко ји ће ко ри сти ти 
у по то њим пе сма ма: „Сун це обла чи ко ске / У но во злат но ме со”. У 
пе сми „У осме ху” По па ис ку ша ва упа ри ва ње сед ме ра ца и осме ра ца. 
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Ту, по сле стро фе са зда не од па ра сед ме ра ца, на ла зи мо чу де сну ква
драт ну фор му две дво сло жне стро фе у ко јој већ зре лом по пи нов
ском ме та фо ри ком осмер ци би ва ју оп ко ра че ни сед мер ци ма. По сле 
ди сти ха сед ме ра ца („Пла во о ке да љи не / Са ви ле се у клуп че”), сле ди:

Под не мир но са зре ва (7)
У са мом ср цу по но ћи (8)

Гро мо ви пи то ми зу је (8)
На вла ти ма ти ши не (7)

У пе сми „На чи ви лу ку” сед ме рац се ја вља као увод ни стих 
дво сло жних стро фа: „Зад ње ми сли се ле гу” (као пти це), „Пр сти 
су то на ви ре” (пра ме но ви су то на), „Зе ле на стра ва ни че” (асо ци ја
ци ја на па ган ско бо жан ство зла, на Стра о ра). Упра во сед мер ци 
чи не ко стур пе сме, њи ма се отва ра сво је вр сни По пин на чин гра
ђе ња ме та фо ра. По том, у збир ци сле де ме та фо рич на оку ша ва ња 
сед мер ца. На пад ну те су ге ни тив не ме та фо ре: „По не ки цвет од 
ма гле”, „Вре ли пе пео сме ха”, „Из бе ле бра де зи да”, „Жу ти сан од
сут но сти”. У пе сми „Ма сла чак” По па ге ни тив ној ме та фо ри у сед
мер цу по да ру је уло гу брит ке по ен те у тро сло жној стро фи ко јој је 
осо би то склон. Ова стро фа по го ду је му и по из ра жај но сти об ли ка, 
али још ви ше као го тов „му зич ки став”, те ду го оп сто ја ва у ње го
вом пе сни штву: 7/5/7: 

На иви ци плоч ни ка
На кра ју све та
Жу то око са мо ће

Оства ре ну ме та фо ру По па оку ша ва, у ис тој пе сми, и у дру
га чи јем, осме рач ком сти ху, умно жа ва ју ћи ме та фо рич на зна че ња 
са мо ће. По след њи сти хо ви пе сме гла се: „И та ко / До го ре ва пи ка
вац / На до њој усни не мо ћи / На кра ју све та”. 

Тра га ње за из ра жај ним мо гућ но сти ма сед мер ца По па на ста
вља у Ко ри и ре зо ви ма у стро фа ма, от кри ва ју ћи брит кост овог 
са бљасти ха. У пе сми „Кром пир” рез је у сре ди ни дру гог сти ха 
тро сло жне стро фе, та ко да се до би ја склоп: 6/7. Рез је из ну ђен како 
би се сед мер цем до би ла ефект на за вр шна по ен та:

Све то за то
Што му / у ср цу
Сун це спа ва (6/7)
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У пе сми „Бе лу так” исто то би ва, са мо обрат но: 

Уз бу дљи вим да ма ром / слу ча ја
Ми че се (7/6)

У ци клу су „Да ле ко у на ма” уче ста ли су упит ни сед мер ци ко
ји ма се за чи њу пе сме и стро фе и убр за ва ме ло ди ја: „Ка ко са те лом 
овим” (пе сма бр. 10), „Зар да до век ча ми мо” (бр. 13), или до би ја ју 
кључ ну уло гу у за кључ ку, по ен ти стро фе: „Сме ха тво га да не ма (7) 
/ Зи до ви не би ни кад (7) / Из очи ју не ста ја ли (8)”, да би пре ра сли 
у за вр шну по ен ту пе сме: „На не бу тво јих ре чи (7) / Сун це не за
ла зи (6)”. У овом ци клу су љу бав не ли ри ке По па чи ни пр ве ис ко
ра ке у су штин ском на до гра ђи ва њу ме та фо ра, би ра ју ћи суп тил на 
асо ци ја тив на по ре ђе ња. На кра ју пе сме под бр. 16, „Ци га ре ту мо јих 
бри га” ње го ва љу бав, са три за вр шна сед мер ца, уга си ће на нај бо љи 
на чин са мо по љуп цем: „У ср цу сво ме га сиш / У гро зду та мја ни ке 
/ На мо је усне че каш”. У овом ци клу су, у пе сми под бр. 18, По па 
де фи ни тив но де кон стру и ше де се те рац, ло ме ћи га на два сти ха 
(8/2). Ова пе сма је де фи ни ти ван По пин об ра чун с ка нон ским еп ским 
де се тер цем, ус пе ли по ку шај да у ње му про на ђе не што ви ше од 
уста ље ног на чи на пе ва ња и ми шље ња. Као осо бит од јек по сле 
чи та ња ове пе сме тра ју пар ни дво сло жни сти хо ви: но сим, са дим, 
лу там, бе рем, ло мим, зо вем:

Дан ти бо гат у на руч ју
Но сим
Мла де је ле дуж по гле да
Са дим

Гра до ви ма твог ћу та ња
Лу там
Ро су ти са тре па ви ца
Бе рем

Ноћ вит ку ти пре ко па са
Ло мим
Бри жне зо ре са кро во ва
Зо вем

Збир ка пе са ма Не по чинпо ље пр ви пут је об ја вље на 1956. го
ди не. Већ у пр вој пе сми „Пре игре”, по све ће ној Зо ра ну Ми ши ћу, 
јед ном од во де ћих иде о ло га по е ти ке кру га оку пље ног око Но ли та, 
че ти ри сед мер ца чу де сно од ре ђу ју ри там не са мо пе сме не го и 
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на слу ћу ју ћег пре вра та у срп ском пе сни штву. У дру гој стро фи као 
да се пред о се ћа бу ду ћи уз лет:

За жму ри се и на дру го око (10)
Чуч не се па се ско чи (7)
Ско чи се ви со ко ви со ко ви со ко
До на врх са мог се бе (7)

По том сле ди стро фа ко ја опет по чи ње де се тер цем: „Ода тле 
се пад не свом те жи ном”, а за вр ша ва сед ме рач ком по ен том: „На дно 
сво га по но ра”. По ен та је у епи ло гу: игру на ста вља онај ко ји се не 
раз би је у па рам пар чад, ко чи тав оста не и уста не. У тим игра ма са 
по е зи јом и жи во том, већ у дру гој пе сми „Кли на”, сед мер ци се пре
о бра ћа ју у су ро ве по ен те: Док је дан бу де клин, а дру ги кле шта, 
„оста ли су мај сто ри”. Мај сто ри кли ну раз ва љу ју ви ли це, ло ме 
ру ке („ва де га из па то са”), кад не ус пе ју ка жу да не ва ља ју кле шта 
(„и ба це их кроз про зор”), не ко дру ги за тим бу де клин, не ко дру ги 
кле шта. Гор ка за вр шна по ен та, по на вља се у сед мер цу као не у мит
ни при пев: „Оста ли су мај сто ри”. Та кву по ру ку, по ен ту у јед ном 
сед ме рач ком сти ху, на ла зи мо из дво је ну на по чет ку и на кра ју 
пе сме „Из ме ђу ига ра” у ко јој се пе ва о ис пра зно сти жи во та: „Нико 
се не од ма ра”. Сиг нал ни увод ни и за вр шни сед ме рац да ле ко ви ше 
по ру чу ју од нео бич ног при пе ва о игра ма ко је нам до зво ља ва ју чула 
ка ко би смо ство ри ли илу зи ју ис пу ње но сти жи во та. Већ у пе сми 
„Се ме на” По па де мон стри ра сна гу сед ме рач ког сти ха да чвр сто 
ус пра ви ко стур пе сме. По чет ни сти хо ви на гла ша ва ју сед мер ци ма 
тај ске лет, ме ло диј ску струк ту ру:

Не ко по се је не ког (7)
По се је га у сво јој гла ви (9)
Зе мљу до бро ута ба (7)

Че ка да се ме ник не (7)

У ци клу су љу бав не ли ри ке „Вра ти ми мо је кр пи це”, у пе сми 
под бр. 9, сед мер ци ма на кра ју пе сме, по јам чу да пре тва ра се у лир
ски по јам чу де сног: „Бе жи чу до од чу да (7) / Где су ти очи (5) / И 
ова мо је чу до (7)”. Пр ви сед ме рац по ти че из во ка бу ла ра усме них 
ба ја ли ца и кле тви, а та кав на ла зи мо и у сле де ћој пе сми под бр. 10: 
„Мој ти ја стреб на ср це”. Ци клус „Бе лу так”, ње го ва увод на исто
и ме на пе сма, за по чи ње удар ним, ини ци јал ним сед мер цем ко ји од
ре ђу је ме ло ди ју чи та ве пе сме („Без гла ве без удо ва (7) / Ја вља се (3)”), 
чи ји по чет ни такт у на став ку упот пу ња ва ју и одр жа ва ју тро сло жни 
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при пе ви: „Ми че се”, „Све др жи”. У пе сми „Ср це бе лут ка” два сед
мер ца чи не осо би те ре зо ве. Пр вим пе сма за по чи ње („Игра ли се 
бе лут ком”), а дру гим за по чи ње дру ги део пе сме („Про бу ди ли су 
зми ју”). У пе сми „Пу сто ло ви на бе лут ка” три стро фе за по чи њу 
увод ним сед мер ци ма: „До са дио му је круг” (пр ви стих пе сме), 
„Те сно му је у се би”, „Са крио се од се бе” (из за вр шне стро фе). А 
у пе сми „Два бе лут ка”, за хва љу ју ћи сед мер ци ма, сре ди шња стро
фа по ста је епи цен тар ци клу са, ме ло диј ски вир у ко јем се огле да 
суд би на бе лут ка у да ле кој бу дућ но сти. У тре ћем сти ху реч су тра 
има ви ше уло гу при пе ва, при ле пље ног уз сед ме рац:

Две му ве пе ска су тра
У уши ма глу хо те
Две ве се ле ја ми це / су тра
На обра зи ма да на

У збир ци пе са ма Спо ред но не бо, об ја вље ној пр ви пут 1968. 
го ди не, од са мог по чет ка сед ме рац за у зи ма уло гу по чет ног, за лет
ног сти ха у пе сма ма и по је ди ним стро фа ма, са функ ци јом ис ка за, 
за чи ња ва ња „рад ње”: „Био јед ном је дан број”, „Де лио се мно жио” 
(по чет ни сти хо ви пе сме „За бо ра ван број” и дру ге стро фе), или пре
у зи ма ју уло гу по ен те по је ди них стро фа, на при мер пр ве и дру ге у 
пе сми „Ска ме ње ни од је ци”: „Гра ди ли су сво до ве”, „За суо их њи
хов прах”. У пе сми „Го луб у гла ви” сед мер ци пре у зи ма ју уло гу 
по ен те пр ве две стро фе: „У мо ру бла жен ме сец”; „Про су ли мр тво 
мо ре”. У пе сми „Зев над зе во ви ма” сед мер цу је по ве ре на уло га по
чет ног и за вр шног сти ха: „Био јед ном је дан зев”, „И још из гле да 
тра је”. По струк ту ри по чет ни сед мер ци у пе сма ма има ју од ли ку 
па ра фра зе усме ног при по ве да ња, за чи ња ња усме ног пер фор ман са: 
„Био јед ном...” Ова при по вед на фор му ла у сед мер цу мо же и да изо
ста не, али се под ра зу ме ва, као у пе сми „Осу ђе ни бо деж”, ко ја за почи
ње сти хом у ко јем се од мах ка зу је о че му (ко ме) је реч: „Наг си во о ки 
бо деж”. Или, та кав се сед ме рац на ђе на са мом кра ју пе сме да епи ло
шки раз ре ши суд би ну оно га (оног) о че му (ко ме) је пе сма ис пе ва на: 
„По гре ши ло је не бо” (за вр шни стих пе сме „Стра но сун це”). По ред 
ових функ ци о нал них опро ба ва ња сед мер ца као сти ха осо би те кон
ци зне из ра жај но сти, ова збир ка пе са ма пу на је упит них сед ме ра ца 
ко ји ма пе сник за чи ка ва, про пи ту је: „Чу ва те ли још мој жар”, „Је де
те ли сун цо крет” („Ко лач од пе пе ла”); „Где ли сте срећ но сти гли”, 
„Ку да ли сте не ста ли” („Уга шен то чак”), или ства ра чу де сну ме та
фо ру, као у пе сми „Гру два мра ка”, у ко јој го ње њем (мо та њем) за бо
ра ва око те гру две по ку ша ва да је на те ра да, по пут зми је, са ма се би 
по је де реп: „Го ни мо око ње за бо рав / Да спо стве ни реп гри зе”.
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Сед мер ци ће од и гра ти зна чај ну уло гу и у пе сми „Мај стор сен
ки”, из збир ке Спо ред но не бо. Они ће би ти сред ство за уво ђе ње у 
пе сму („Хо даш чи та ву веч ност”), или ће по мо ћи у гра ђе њу по себ не 
сед ме рач ке стро фе: „Оба сја ваш сам се бе / У гла ви ти је зе нит / У 
пе ти сми рај сја ја”. Њи ма ће пе сник по нај бо ље од ре ди ти по ет ску 
сли ку зве зда па да ли ца у исто и ме ној пе сми („Осва ну ле сте хлад не 
/ Да ле ко од ог њи шта”), или ће их ди рект но по су ди ти из усме ног 
на род ног бла га, да би бли же од ре дио но во ство ре ни по ет ски сим бол 
ме се ца као „сре бр ног пу жа” што „из ми ли по сле зве зда не ки ше” и 
ми ли „по го ле мом обра зу” ко ји ни ка да не ће до кра ја са гле да ти. Као 
у деч јим игра ма, По па ме се цу пу жу вра ча: „Пу сти пу жу ро го ве”.

Збир ка пе са ма Ус прав на зе мља, ко ја је на ста ја ла од 1950. до 
1971, об ја вље на је тек 1972. го ди не. Она озна ча ва вер си фи ка ци о ни 
за о крет у пе сма ма на ци о нал не ори јен та ци је, на сто ја ња Вас ка По пе 
да се огла си као на ци о нал ни пе сник. У ци клу су „Хо до ча шћа” он 
кре ће од ма на сти ра (пе сме: „Хи лан дар”, „Ка ле нић”, „Жи ча”, „Со
по ћа ни”, „Ма на си ја”). Пре ва гу над сед мер цем од но се осме рац и 
де се те рац, бли жи усме ној тра ди ци ји. Сме на по чи ње у пе сми „Ка
ле нић”. Сед ме рац се ја вља на по чет ку пе сме, као увод ни, њи ме 
за по чи ње и по ен ти ра се тре ћа стро фа. Сле ди, по том, у за вр шном 
де лу пе сме, пре ва га осмер ца. Стих сед мер ца, „са бљести ха”, вра ћа 
се у ко ри це, а де се те рац, као и у ра ни јим збир ка ма, оста је лир ски, 
у пр вој стро фи, из ло мљен на два пе те рач ка сти ха:

От ку да мо је очи (7)
На ли цу тво ме (5)
Ан ђе ле бра те (5)

Бо је сви ћу (4)
На иви ци за бо ра ва (8)

Ту ђе сен ке не да ју (7)
Му њу тво га ма ча (6)
У ко ри це да вра тим (7)

Бо је зру (3)
На ла кој гра ни вре ме на (8)

Оту да твој инат ле пи (8)
У углу уса на мо јих (8)
Ан ђе ле бра те (5)

Бо је го ре (4)
Мла до шћу у мо јој кр ви (8)



284

Већ у сле де ћој пе сми увод ним се огла ша ва осме рач ки ди стих: 
„Цр ве на го спо ђо Жи чо / Из мо га ср ца из ла зиш” („Жи ча”). Је ди на 
три сед мер ца – „Ко ра чаш сед мо врат на”, „И жи то сквр ни те љу”, „И 
ви со ке љу ба ви” де лу ју тек као од јек пре ђа шњег пе ва ња. У пе сми 
„Ма на си ја” по ста је очи то да је пре ва гу са свим пре у зео ду чи ћев ски 
осме рац, ка ко на по чет ку („По след њи пр стен ви ди ка / По след ња 
ја бу ка сун ца”), та ко и на кра ју пе сме („По след ња зве зда у ду ши / 
По след њи бес крај у оку”).

У ци клу су „Са вин из вор” сед мер ци су бли жи при по вед ном 
сти лу, до ста су рет ки и си ро во са зда ни, што је нај о чи ти је у пе сми 
„Па стир ство Све то га Са ве”: „На зе ле ном об рон ку”, „За ста не на 
про план ку”, „Ка мен по ка мен му зе” (асо ци ја ци ја на усме ну кле тву: 
„Ка мен ти у ви ме ну”), „По ји жед не ву ко ве / Гу стим ка ме ним мле ком”. 
У овом ци клу су на ла зи мо и не еп ске де се тер це, бли же усме ној 
ли ри ци („Тре ћим оком у ка ме ну гле да” – 4/4/2) и мо ди фи ко ва ним 
на пе сни ков на чин („У за ја пу ре ним пу пољ ци ма” – 6/4). У ци клу су 
„Ко со во по ље” По па у исто и ме ној увод ној пе сми из усме не тра ди
ци је пре у зи ма ма три цу за го не та ња. И ту му по ма же увод ни сед
ме рац, да уоб ли чи сво ју ви зи ју по ет ске сли ке „зе ва над зе во ви ма”: 
„По ље као ни јед но / Над њим не бо / Под њим не бо”. Сед мер цем 
он по ен ти ра и пе сму „Бо јов ни ци са Ко со ва по ља”: „Одав де чу је мо 
/ Не где ви со ко над на ма / Зе ле ну пе сму ко са”. У пе сми „Ко со во по
слан ство” пред пти цом кос отва ра се мит ско по ље са пред зна ком 
веч но сти, ожи вља ва ко сов ски мит: „Пред њим се ши ри по ље”. 

Стих пе са ма у ци клу си ма „Ће леку ла” и „Цр ни Ђор ђе” од
ре ди ле су еп ске пе сме о Срп ском устан ку, од ко јих је де вет Вук 
за бе ле жио од Фи ли па Ви шњи ћа. У њи ма се кла си чан де се те рац 
(4/6) ја вља у ви ше ви до ва. У пе сми „Цр ни Ђор ђе” тај вид је кле тве
ни („По ро га том ме се цу на че лу”), али је по де сан и при ка зу тур
ских звер ста ва („Гла ве вам се већ са ко ца ке зе”), али ка да уста ни ке 
Цр ни Ђор ђе по зо ве на ју риш, По па по се же за де се тер цемпсов ком 
(„На нож зе маљ ско им и не бе ско”), па и за сед мер цем, са бљасти
хом, за че тр на е стер цем ко ји се при род но ло ми на два сед мер ца: 
„На нож кур ја ци мо ји / Ме зим ци не пре бо ла”, да би пе сму за вр шио 
сте пе на стим об ру ша ва њем пре ко све кра ћих сти хо ва, опет сед мер
цем и слут њом свог кра ја сро че ном у пет сло го ва: „И она ко вас 
не ма / и не ма ме не / Хо ће те ли”. Сле де ћа пе сма, „Ру жа над Че гром”, 
по чи ње мо ди фи ко ва ним де се тер ци ма, ли ри зи ра ним на По пин 
на чин, с тим што се пр ви, увод ни стих пе сме по на вља на кра ју као 
пр ко сна по ен та: „Је ли ово наш свет или ни је”. У сле де ћој пе сми, 
„За пев ка”, на ла зи мо ту жба лич ки де се те рац у ко јем се асо ци ра на 
ли ца ко ја же не „на гр де” ту же ћи за нај дра жи ма: „Ли це орем ни шта 
ви ше не мам”. 
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Збир ка пе са ма Ку ћа на сред дру ма (пр во из да ње 1975. го ди не) 
на ста ја ла је ду го, у раз до бљу 1950–1980. Ка ко из да ње из 1980. го
ди не са др жи ве ћи ном пе сме на ста ле у по зни јим го ди на ма, ни је 
ин ди ка тив на за сли ку кон ти ну и те та у од но су Вас ка По пе пре ма 
сед мер цу. У пр вој пе сми, „Бра ним”, на ла зи мо чи тав шар ра зно
ли ких сти хо ва, од два до осам сло го ва, сти хо ви већ ма де лу ју као 
па ро ле у ко ји ма до ми ни ра ју дво сло жни ро до љу би ви по кли чи: 
„Бра ним”, „Не дам”. Сре ће мо и упро шће не ге ни тив не ме та фо ре 
(„Ру жу осме ха”), али и оку ша је ме та фо ра ко је из ра ња ју из из ре ка 
и „у оби чај узе тих ре чи”, ка ко Вук ка же, ме ђу ко ји ма пре власт 
има ју сед мер ци („Про ле ће у гру ди ма”, „Ово зе мље на дла ну”, „Сла
ву ји из пе са ма”, „Ово хле ба на дла ну”) и осмер ци као мо ди фи ко
ва ни сед мер ци („Ово не ба у очи ма”, „Ово сун це у очи ма”). Ме ђу 
тим нај ра ни је на ста лим пе сма ма ове збир ке на ла зи мо ви ше сед
ме ра ца: „На пор не пе сме ру ку”, „Оштри ва здух сло бо де” (14), „Пи
та њи ма ис ко пан”, „И по ка за ла ми пут” (15), „У теч ном огле да лу” 
(18), „И ње гов мир да ври сне” (22), „На ка ме ном ша ма ру”, „Ов де сам 
без ко ра ка”, „Ов де сам без очи ју” (23), „Ве ли ке плод не ре чи”, „Нека 
уда рац ро ди”, „Да по пу ца ју ре бра” (29), „Не ма сво да над гла вом” 
(35), „Сло бо да у не до глед” (37). У пе сми „Цр не се о бе”, на пи са ној 
1951. го ди не, чак се дам сед ме ра ца „др же” струк ту ру, ко стур пе сме: 
„Из ку ће иза гна ли / Не ми ру под сле ме ном / Без про зо ра без вра та”, 
„На че лу род ног не ба ... Гро зе њи хо ве бе де ... Пра го ве пу сте гр ле” 
(47).

У на сто ја њи ма да у тра га њу за мо дер ним стру ја њи ма у по е
зи ји не из гу би пло до твор ну ве зу са усме ним по ет ским ис точ ни
ци ма, да срп ска по е зи ја оп ста не као ау тен ти чан глас у са гла сју 
свет ске ли те ра ту ре, Вас ко По па се ста рао да ожи ви ино вант не 
сти хо тво рач ке и по е тич ке при сту пе свих оних прет ход ни ка и са
вре ме ни ка ко ји су би ли пло до но сни у та квим на сто ја њи ма. Реч је, 
ка ко ве ли у уво ду књи ге Од зла та ја бу ка, „о пло до ви ма злат не 
ја бу ке на гра на тој воћ ки чо ве ко ве ма ште”, о на до гра ђи ва њу и обо
га ћи ва њу ово га све та ре чи ма пе сме, о до при но су усме ног пе ва ча, 
на ро да – „на шег пр вог пе сни ка” (7–8). Ова кав По пин при ступ део 
је но вог про гра ма ко ји он тих го ди на на слу ћу је, па чак чу је ка ко 
се оства ру је и у свет ској књи жев но сти. Тај се но ви пре по род, у нас, 
по ње му, „ово га пу та, за сни ва на по но во от кри ве ним те ме љи ма и 
сту бо ви ма на род не умет но сти” та ко „да мо же мо са мо да се по но
си мо по ет ским бла гом сво га на ро да, јер не мо ра мо лу та ти по све ту”. 
Исто вре ме но про ри че: „За го нет ним, ни кад до кра ја од го нет ну тим 
тра гом те род не по нор ни це је ди но се мо же до пре ти до ср ца све та 
и учи ни ти да се чу је је дан бар от ку цај ње гов и гла сом на ше зе мље 
и на ших љу ди” (9). У пред го во ру књи зи „Ур не бе сник, збор ник 
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пе снич ког ху мо ра” ве ли: „По ку шао сам да сло жим јед ну књи гу 
од оних стра ни ца на ше но ви је књи жев но сти ко је су ис пи са не тим 
по но сним и пр ко сним зна ме њем ху мо ра” (10). 

У књи зи Од зла та ја бу ка, про грам ски ве о ма ве што струк ту
ри ра ној, По па нај пре из два ја од лом ке во де ћих те о ре ти ча ра по кре
та но ве ли те ра ту ре у ко ји ма се кри ју од го не тља ји „кљу че ва сно
ви до вља”, као де ла оне дру ге ствар но сти у ко ју тре ба да за ко ра чи 
но во срп ско пе сни штво. Из дво је ни су од лом ци из тек сто ва Ла зе 
Ко сти ћа, Мар ка Ри сти ћа, Сре те на Ма ри ћа, Зо ра на Ми ши ћа и Зо
ра на Глу шче ви ћа. По том сле ди оде љак, ма ла ан то ло ги ја, пе са ма 
са бра них на сло вом „Са нов ник или сан у очи ма пе сни ка”, па одељ ци 
по све ће ни сред њо ве ков ним и на род ним пре да њи ма. Из два ја ју ћи 
три пе сме Ла зе Ко сти ћа, По па је кан да већ у овој књи зи за по чео 
пло до но сни ди ја лог са пе сни ци ма око вер си фи ка ци је у срп ском 
пе сни штву. У пр вој Ко сти ће вој пе сми, „На по но сној ла ђи”, от крио 
је ве ли ку моћ рит ми ке сти хо ва ком би но ва них са сед мер цем. Три 
стро фе ове пе сме (6/6/7/7; 7/6/7/6; 7/6/7/6) би ле су до вољ не да По пи 
сед ме рац по ста не key no te spe a ker чи та ве ње го ве по е ти ке. Пре о ста
ле две пе сме би ле су ан то ло ги ча р ски не за о би ла зне ка да је реч о 
по е зи ји Ла зе Ко сти ћа: „Спо мен на Ру вар ца” и „San ta Ma ria del la 
sa lu te”. Али По пу је у ис тој ме ри при ву кла и ди на ми ка њи хо ва 
сти ха, от кри ће мо ћи лир ског де се тер ца. Да ка ко и оно што је би ло 
у њи ма: „Ал фа је гла ва – ал фа то је ум”. Са је ди ном из дво је ном 
пе смом Ми о дра га Па вло ви ћа, „Ноктурно I”, По па је во дио осо бит 
ди ја лог. Реч је о пе сни ку са ко јим је ду го био бли зак пре раз ла за. 
Ње га су у овој пе сми за ни ма ли сти хо ви од 14 сло го ва ко ји су се 
при род но ло ми ли на по два сед мер ца, по чев од пр вог, за лет ног: 
„Оста ни та мо где си, / у осо ви ни но ћи”; „Усред за да ха гла ди / 
оста ни та мо где си”. Та ко се сед ме рац По пи на мет нуо као нај у бо
ји ти је сред ство про во ђе ња но вог прав ца у срп ском пе сни штву, као 
стих ко јим је мај стор ски успе вао да за пит ку је, да уз но си пе сме, 
оства ру је ме ло диј ска „кре шен да”, да по ен ти ра стро фе, чи та ве 
пе сме и ци клу се. Стих осмер ца је, у по зни јим го ди на ма, при хва тио 
као нај а у тен тич ни ју вер си фи ка ци о ну те ко ви ну усме не ли ри ке 
ко је ни је смео, и ни је хтео да се од рек не у пе ри о ду ка да је те жио да 
се огла си и као на ци о нал ни пе сник. Пре ко лир ског, по ми рио се са 
еп ским де се тер цем, гра дио је но ве, се би свој стве не сти хо ве, ко ји 
су се ме ло диј ски сла га ли и упа ри ва ли чвр шће и леп ше не го ли да 
се бах тао са ри ма ма. Реч ју, од по чет ка до кра ја био је и остао ве ли
ки пе сник. Да нас је го то во не ви дљив на не бу ико но ста са на ци о
нал них пе сни ка. И „Ма на си ју” ре ци ту ју а да му име не по ме ну. То 
је за то што је ње гов лик ису ви ше ви со ко, ме ђу пе снич ким ико на ма 
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ко је се угра ђу ју у ико но стас при са мом вр ху, па тре ба до бро око 
да би смо их са гле да ли.

Све сло вен ски оквир „пра ли по вог је зи ка”

Окре ну тост на ци о нал ним те ма ма, тра га њем уз по моћ сед
мер ца за нај по де сни јим сти хом ка ко би от крио тај не „пра ли по вог 
је зи ка” ко ји је, че сто, у раз го во ри ма о пра ко ре ни ма по ет ског из
ра жа ва ња, умео да ис ти че као сво је кре до, мо же мо у По пи ној по
е зи ји пра ти ти од кра ја ше зде се тих го ди на, од збир ке Спо ред но 
не бо (пр во из да ње 1968). У пе сми „Смрт сун че вог оца” он ту те му 
тек на го ве шта ва: „На три ко ра ка од вр ха не ба / Од ли пе у веч ном 
цве ту / Ста ро је сун це за ста ло”. У пе сми „Кро ће ње бо де жа” По па 
от кри ва сво ју по то њу ве ли ку те му, за о ку пље ност тај ном о „пра
ли по вом је зи ку”, о пра сло вен ским ко ре ни ма по ста ња, оним што 
нас об др жа ва из са мо га ср ца, „из ли пе на сред ср ца”. Пе сма о бо де
жу упе ре ном у не бо, на у че ном исто риј ским при ли ка ма да уз ле ти, 
„да у ле ту оцр та / лик мла дог сун ца око ср ца”, за вр ша ва се сти хом 
по све ће ном сло вен ској ли пи ко ју су Ср би, као и дру ги Сло ве ни, 
при хва та ли као бо жан ство и ко јој су се ду бо ко кла ња ли: „По кло
ни ли смо се ду бо ко / ли пи на сред ср ца”. У књи зи Мит и ре ли ги ја 
у Ср ба, ко ју је за Срп ску књи жев ну за дру гу при ре дио Во ји слав 
Ђу рић, јед ном од По пи нај си гур ни јих упо ри шта у тра га њи ма за 
„пра ли по вим је зи ком”, на ла зи мо све до чан ство да су Ср би од ли
по вог др ве та пра ви ли ста рин ске идо ле, да су та ко раз у ме ва ли и 
псов ку ко ју је, по Ву ко вом за пи су, Тур чин упу ћи вао хри шћа ни ну: 
„Кр сте ли по ви!” У јед ној од сле де ћих пе са ма ове збир ке („Ли па 
на сред ср ца”), из исто и ме ног ци клу са, По па ову те му раз ви ја чу
де сном стро фом, јед ном од кључ них за ње го ву по е ти ку. Као да се 
овим на до ве зу је на Ње го ше ве сти хо ве по ме ну те у овом огле ду: 
„На род ност ми Ср бин ска / Ум и ду ша Сла вјан ска”. У на сто ја њу да 
се, те мат ски, у ве ћој ме ри по твр ди као на ци о нал ни пе сник, По па 
се, при том, по сте пе но све ви ше опре де љу је за ду же, у тра ди ци ји 
по пу лар ни је сти хо ве, осме рац и де ве те рац:

Ли па цвет на на сред ср ца
Под ли пом ко тао за ко пан
У ко тлу два на ест обла ка
У обла ци ма мла до сун це

По се кли смо ли пу да се огре је мо
Хлад но нам би ло око ср ца
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По себ но су за ни мљи ва мо тив ска по ве зи ва ња збир ки Вас ка 
По пе ко је су об ја вљи ва не у хро но ло шком сле ду окре ну то сти на
ци о нал ним те ма ма. Та ко ће се у збир ци Ус прав на зе мља, об ја вље
ној пр ви пут 1972 (ци та ти пре ма из да њу из 1980), на ћи ци клу си о 
срп ским крун ским упо ри шти ма у тра ди ци ји, у ми ту, пре да њу, 
иден ти те ту и ду хов но сти: „Хо до ча шћа” (пе сме о крун ским ма на
сти ри ма), „Са вин из вор” (о па ган ском сло вен ском бо гу с вуч јим 
ли ком, о хро мом ву ку, чи је је пре ро га ти ве у срп ском на ро ду пре
у зео Све ти Са ва), „Ко со во по ље” (са ко сов ским ми том као те мат ском 
осно вом), „Ће леку ла” (ци клус по све ћен Пр вом срп ском устан ку). 
У за вр шном ци клу су, „По вра так у Бе о град”, По па на ла зи се бе у 
сре ди шту са вре ме не срп ске ду хов но сти и ди рект но се окре ће мо
ти ву „пра ли по вог је зи ка”. У пе сми „Вра чар по ље” пе сник се на 
„ог ње ном по љу вра че ва” су сре ће усред но ћи са па сти ром ко ји носи 
жи во ву че око вра та (ве за са Све тим Са вом) и сви ра у ли пов лист 
(„Сви рао у ли пов лист”, 7). Та да и он, пр ви пут, от ки да „пра ли пов” 
лист ка ко би ту пра ста ру свир ку про ду жио. По па у овој збир ци и 
Све тог Са ву ве зу је за мо тив сло вен ске ли пе. Пе сма „Све ти Са ва” 
за по чи ње упра во та квом од го нет ком. Оре ол Све тог Са ве гра де 
пче ле и жу ти ли пов цвет:

Око ње го ве гла ве ле те пче ле
И гра де му жи ви зла то круг 

У ри ђој му бра ди
За су тој ли по вим цве том
Гро мо ви с му ња ма игра ју жмур ке

Мо тив ли пе и „пра ли по вог је зи ка” про вла чи се и у по зни јим 
збир ка ма. У Вуч јој со ли (пр во из да ње 1975), у пе сми под бр. 4 из 
увод ног ци клу са „По кло ње ње хро мо ме ву ку”, По па при зи ва хро
мог ву ка на на чин на ко ји су ста ри пе сни ци при зи ва ли бо га или 
не ко дру го бо жан ство:

И на дах ни ме ог њем из че љу сти
Да про пе вам у тво је име
Пра ма тер њим ли по вим је зи ком 

Пе смом под бр. 1, из за вр шног ци клу са „По хва ла вуч јем па
сти ру”, за по че ће хим на ра до сни ца по све ће на сло вен ској, де во јач
кој ли пи, из чи јих ће ко ре на те ћи „из вор руј ног мле ка”, у чи јем ће 
ста блу рој пче ла за вуч јег па сти ра спра вља ти очин ски мед, а у ње ној 
кру ни, за гр ље ни, пе ва ти „Га вран, па ун и орао”. Као да је По па имао 
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на уму Ву ко ве на род не по сло ви це и из ре ке по све ће не ли пи („Опра
вио се као ли па у про ље ће”):

Ра дуј се вуч ји па сти ру

Из му шке на ше кар ли це
Опло ђе не по сном зе мљом
Из ра сла је де во јач ка ли па

 У збир ци Жи во ме со (пр во из да ње 1975) Вас ко По па пе ва о 
де та љи ма из сво је лич не би о гра фи је, ин тим ним лир ским то ном 
тра же ћи сво је ме сто у пе снич ком са зве жђу. По ве ра ва нам у пе сми 
„Вуч је очи” да су му на зна ме њу да ли јед но од име на бра ће из рим
ске ми то ло ги је „ко је је до ји ла ву чи ца”, да ће га ста ра мај ка, це лог 
жи во та, „На свом ла не ном вла шком је зи ку / Ву чи ћем зва ти”. Ову 
те му за о кру жу је у пе сми „Вуч је по ре кло”:

Под ли па ма у Пе ску
Пра де да мој Или ја Лу ка Мо рун
На шао је два ву чи ћа

Од де тињ ства че кам
Да ми се број го ди на
С пра де до вим из јед на чи

Па да га пи там
Ко ји сам од она два ву чи ћа
Био ја

Пе сма Ни ка но ра Гру ји ћа „Спо мен Љу де ви ту Шту ру” као  
пу то каз у тра га њу за „пра ли по вим је зи ком” Вас ка По пе

Ни ка нор Гру јић ни је без раз ло га, по во дом смр ти (12. ја ну а ра 
1856. го ди не) Љу де ви та Шту ра (Ухро вац, 1815 – Мо дра, 1856), испе
вао не кро ло шку спо менпе сму „Спо мен Љу де ви ту Шту ру” и обја
вио је у Сед ми ци не пу ни ме сец по сле ње го ве смр ти, 5. фе бру а ра 
1856. Реч је о пред став ни ку на род ног пре по ро да Сло ва ка, ор га ни
за то ру на род но о сло бо ди лач ког по кре та, по ли ти ча ру и иде о ло гу, 
ко ди фи ка то ру сло вач ког књи жев ног је зи ка, пе сни ку, пу бли ци сти 
и ре дак то ру ко ји је био ве о ма бли зак Ср би ма у вре ме раз бук та лог 
пан сла ви стич ког по кре та сре ди ном 19. ве ка. Штур је са Ја ном 
Ко ла ром на сту пао са иде јом о је дин стве ном сло вен ском на ро ду, о 
по тре би сло вен ске со ли дар но сти, што је био са став ни део су прот
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ста вља ња ве ли ко не мач ком и ве ли ко ма ђар ском ду хов ном и на цио
нал нопо ли тич ком на сто ја њу да се оства ри аси ми ла ци ја ма лих 
на ро да у ве ли ком Ау стриј ском, те Ау стро у гар ском цар ству. Та ко ђе, 
био је сво је вр сни пан дан Ву ку и ње го вим на сто ја њи ма по пи та њу 
је зи ка. Ка да је реч о пред ста вља њу иде је о ства ра њу је дин стве ног 
књи жев ног сло вач ког је зи ка, за по че том 14. фе бру а ра 1843. го ди не, 
био је глав ни за го вор ник да се то је дин ство оства ри из бо ром сред
њо сло вач ког на реч ја због рас пр о стра ње но сти, из вор но сти и ја сно
ће, што су сва ка ко прин ци пи ко јих се и Вук Ка ра џић при др жа вао 
из но се ћи их у пред го во ру Срп ског рјеч ни ка (1818). Штур је на ста
вио де ло сло вач ког фи ло ло га Ан то на Бер но ла ка (1762–1813), за по
че то Реч ни ком сло вач ким, ар ти ку ли сао је и учи нио ак ту ел ном 
иде ју о за себ ном сло вач ком књи жев ном је зи ку. До ла ском у Бра ти
сла ву 1829. го ди не, већ од 1831. по ста је во ђа сло вач ких ђа ка у овом 
кул тур ном сре ди шту. У Ха леу је упи сао уни вер зи тет 1838. и ди
пло ми рао 1840. го ди не. Иа ко свр ше ни те о лог, по све тио се фи ло
ло ги ји. Ње го во шко ло ва ње у Не мач кој по ма гао је кнез Ми ха и ло 
Обре но вић и из др жа вао га и као про фе со ра на Ли це ју у По жу ну, 
где ће 1840. го ди не до ћи на ме сто про фе со ра. У По жу ну по чи ње 
ње гов ве ли ки ути цај на срп ске ђа ке ко ји су се та мо шко ло ва ли, 
по др жан ње го вом са рад њом са Све то за ром Ми ле ти ћем, ко ји је 
пред во дио срп ску омла ди ну. Нај пре, 1838, као тво рац и по ча сни 
пред сед ник „Срп ске ђач ке дру жи не”, осни ва срп ску ђач ку дру жи
ну „Чи та о ни ца” или „Дру штво и књи жни ца срп ска у По жу ну”. 
Срп ски омла дин ци би ли су оду ше вље ни Шту ро вим пре во ди ма 
пољ ских при по ве да ча, Чај ков ског и дру гих, пан сла ви зму на стро
је ним Сло вен ским на род ним но ви на ма (Slo ven skje na rod nje no vi ni), 
ко је 1845. го ди не по кре ће Штур и, уз лист, од по чет ка из да је књи
жев ни до да так Та тран ски орао. Пред Шту ро ве „мла де ор ли ће” 
сти же 1847. по е ма Бран ка Ра ди че ви ћа „Ђач ки ра ста нак”, чи јом ле
по том је Штур био по себ но оду ше вљен, јер је оства ре на у на род
ном је зи ку и ме тру. То га још у ве ћој ме ри утвр ђу је у на ме ри да 
уве де на род ни је зик у сло вач ку књи жев ност, да на пи ше сту ди ју 
„О на род ним пе сма ма сло вен ских на ро да”. 

Упра во за то што је, за јед но са Ко ла ром, сна жним де ло ва њем 
три де се тих и че тр де се тих го ди на ути цао на ши ре ње пан сла ви стич
ких иде ја код Ср ба у По жу ну, Пе шти и Пре шо ви (омла ди на срп ска 
из да је 1847. го ди не у Бу ди му ал ма нах Сла вјан ку), исто вре ме но 
под сти чу ћи и Сло ва ке на бор бу про тив ма ђар ске ре во лу ци је (Штур 
је 1848. био на че лу до бро во ља ца у тој бор би), и код сло вач ке омла
ди не до ла зи до осни ва ња ор га ни за ци ја по мно го че му слич них 
Ује ди ње ној омла ди ни срп ској. По сле про па сти Ре во лу ци је 1848. 
го ди не, Штур по ста је опо зи ци ја Ме тер ни хо вој мо нар хи ји, ти ху је 
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на по ли тич ком по љу и окре ће се свом ства ра ла штву. Та да до вр ша
ва фи ло зоф ско де ло Сло вен ство и свет бу дућ но сти (Das Sla went hum 
und die Welt der Zu kunff ), ко је је за по чео да пи ше у вре ме ре во лу ци
је, а ко је ће би ти пост хум но об ја вље но тек 1867. го ди не на ру ском. 

У пе сми „Спо мен Љу де ви ту Шту ру” Ни ка нор Гру јић лир ском 
але го ри јом при ка зу је Шту ров жи вот и де ло, ко ри сте ћи кључ не 
ми то ло шке сим бо ле, пре све га пти ца: ор ла (са асо ци ја ци ја ма на 
Шту ров књи жев ни до да так Та тран ски орао: „Орао сто ји ве ли ки, 
/ Спу стио кри ла ши ро ка / по мр твом гра њу ли пи ном / А би стре 
очи скло пио, / У сан се те шки за нео, / Па ту жни са нак бо ра ви”) и 
ор ли ћа (омла ди на из ми лог му пан сла ви стич ког све та: „За мном 
ја то мла ди је ор ли ћа / Са сви стра на ми лог мо га све та, / Крил ца 
ши ри, при ми че се к сун цу”). По себ но ме сто у пе сми за у зи ма пра
сло вен ско др во ли па, ко ја је, по пут хра ста, и у ми ту и пре да њи ма 
срп ског на ро да за у зи ма ла зна чај но за вет но ме сто, го то во као храст 
(при зи ва ли су ли пу, грех је био да се по се че, око ње је слу же на 
слу жба бо жи ја, кла ња ли су јој се и це ли ва ли је као све ти њу): („Над 
Мо дром ли па ви со ка, / Вр хом се к не бу ви ну ла / Гра на ма зе мљу дир
ну ла; / Злат но је цве ће учма ло, / Што ми рис не бу да ва ло...” – по че
так пе сме Ни ка но ра Гру ји ћа у ко јем се све ту ја вља да је Штур пре
ми нуо од ра не не срећ но за до би је не у ло ву). У пе сми се по ми њу и 
Та тре, као сло вен ски Пар нас на ко јем ли ста пра ста ра ли па, као 
што се у срп ској књи жев но сти, као пан дан, по ми ње и опе ва Фру
шка го ра као „Срп ски Пар нас”. Пе сма је ис пе ва на у осмер ци ма, а 
Штур је опе ван као за у век усну ли орао („На вр ху ли пе жа ло сне / 
Орао сто ји ве ли ки, / Спу стио кри ла ши ро ка / По мр твом гра њу 
ли пи ном, / А би стре очи скло пио, / У сан се те шки за нео, Па ту жни 
са нак бо ра ви / У са нак се би го во ри”). Али, као знак па жње и по што
ва ња пре ма на род ним пе сма ма де се те рач ког по ста ња, он се са оног 
све та обра ћа по том ци ма са 26 еп ских де се те ра ца ка кве је Штур 
сре тао у пе сма ма Бран ка Ра ди че ви ћа: „Где су са да они ле пи да ни, 
/ Кад се не бо би стро оку мо ме / Отво ри ло на сто ти ну стра на, / 
Ја вља ло ми сво је ду бље тај не, / Ко је сва ком још ја вља не ни су, / 
Ка зи ва ло што је не кад би ло, / И што опет кад год би ти мо ра, – / 
Оно ме ни, – а ја бра ћи дра гој, / Бра ћи дра гој ши ро ког по ре кла” 
– [словенског].

У пе сми Ни ка но ра Гру ји ћа, ко ји је ве о ма до бро по зна вао сло
вен ску ми то ло ги ју, што се под ра зу ме ва ло ка да је реч о по е ти ци 
то га вре ме на, ја вља ју се и дру ге пти це по сим бо лич ним зна че њи ма 
ми то ло шких тра ди ци ја и пре да ња ра зних на ро да, пре све га ла буд, 
као со лар на пти ца ко ја сим бо ли зу је ви ша ан ђе о ска ста ња у функ цији 
бо жан ског гла сни ка, ко ја се бе ли ном, сна гом и љуп ко шћу у ми ту, 
пре да ји и спе ву сла ви као нео ка ља на пти ца у ко јој се очи то вао 
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ети мо ло шки изо мор фи зам све тло сти. И Гру ји ћу су до бро би ли 
по зна ти Ге те о ви сти хо ви о ла бу ду пред вод ни ку ја та: 

Али је дан ис пред сви ју
По но сно на ди мље ши ју, 
Је дри кроз оста лих ред... 
Са ма вал за ва лом ва ља 
Про дро је у про стор свет. 

Гру јић у пе сму о Шту ру уво ди и сим бол го лу ба (пти ца ко ја је 
у пе сни штву сим бо лич но од ре ђи ва ла по јам Сло ве на), зна, та ко ђе, 
да је у пре да њи ма мно гих на ро да ла буд до жи вља вао број не пре
о бра жа је и био за ме њи ван, рав но прав но озна ча ван и ждра лом, 
сим бо лом та ко ђе пре по ро да, за ко га је сма тра но да је као глав ни 
пред став ник шта ка ра био окру њен на са мом по чет ку бож јег го
во ра и чо ве ко ве спо зна је, али је био за ме њи ван и ди вљом гу ском, 
па и го лу бом (у Ру си ји). Пи та ње је ко га у тре ћем де лу, у зве зди ца
ма по де ље ној Гру ји ће вој пе сми по све ће ној пре ми ну лом Шту ру, 
сим бо лич но пред ста вља „си ви го луб” ко ји ча ми „под ли пом под том 
жа ло сном” што ба ца хлад на Шту ров гроб. Ни је ли у ње му Гру јић 
пре по знао се бе као све ште но ли це. При ли ка је и да се упу ти на 
срод не сим бо ле пти ца чи ја име на асо ци ра ју на Шту ро во пре зи ме 
или на не ки ње гов на ди мак ко ји је, мо жда, био по пу ла ран у та да шњем 
чи та ла штву: шту рак – пти ца пе ва чи ца, сим бол жи во та, смр ти и 
ус кр сну ћа (ко је се на кра ју Гру ји ће ве пе сме на слу ћу је), или пак 
штрк (у сло вен ских на ро да при хва ће но на не мач ком име ро де).

Цен трал но ме сто Гру ји ће ве пе сме „Спо мен Љу де ви ту Шту ру” 
за у зи ма ли па сло вен ска, у њој је Вас ко По па, до бро по зна ју ћи све 
та ла се пан сла ви стич ке иде је у 19. ве ку, на шао кључ за раз у ме ва ње 
„пра ли по вог је зи ка”. Овој ли пи је Гру јић по све тио сти хо ве пр вог 
из дво је ног де ла, у ко јем ту жба лич ким то ном ја ди ку је над Шту
ро вим гро бом, али и над суд би ном ко ја је за де си ла Сло ве не по сле 
сло ма пре по род ног по кре та. Ли па ча ми над Шту ро вим гро бом, 
гра на ма зе мљу до ди ру је, а ње но злат но цве ће, ко је је не ка да „ми рис 
не бу да ва ло, / и слад ког’ со ка пче ла ма”, као и ње но ли шће уве ло, 
„ле де ним зу бом” са ти ре сту ден. У том де лу пе сме пе сник ли пу 
оста вља да, над Мо дром, че ка сун це, да јој се „жи вот гра ња об но ви”, 
да опет по не бу ми ри се свог цве та про си па. Са вр ха те исте ли пе 
орао ће у де се тер ци ма ис ка за ти жал за да ни ма ка да се ње го вом 
би стром оку не бо „отва ра ло на сто ти ну стра на”, ка да га је у ле ту 
у ви си ну пра ти ло ја то „мла ди је ор ли ћа” из сло вен ског све та, ко је 
у по след ња два сти ха под се ћа да, и по ред све ши ри не пан сла ви зма, 
ни ко од њих не смет не с ума сво је гне здо, „нит’ да сво је за бо ра ви 
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мај ке”. У тре ћем де лу пе сме, у ла мен ту над из гу бље ним, Гру јић 
опе ва си вог го лу ба ко ји ча ми „под ли пом под том жа ло сном” и „на 
ту жног ор ла по гле да”. У че твр том де лу опе ва на је Шту ро ва смрт, 
а ли па се про ме ће у ту жаљ ку, по ста је „ту жно др во ја ди ка”: 

Ја ди ка гра не спу сти ла,
Све гра не к зе мљи спу сти ла,
(Ни јед не к не бу не ди же,
Јер ор ла од туд’ не че ка)
Гра на ма зе мљу по кри ла,
На зе мљи ла дак ство ри ла,
Да у њем’ ла буд ла ду је,
И вјеч ни са нак бо ра ви,
Док јар ко сун це не гра не,
Док дру га ли па не ник не,
Вр хом се к не бу не диг не,
Гра на ма зе мљу не стиг не
По не бу ми рис не про спе,
Ла бу да ла дом не по спе. –

У овој пе сми и пан сла ви стич кој тра ди ци ји срп ске књи жев
но сти 19. ве ка Вас ко По па на шао је сво је упо ри ште на ци о нал ног 
пе сни ка, мо жда оно исто ко је је Ње гош осе тио док је ис пи си вао 
на Лов ће ну по све ту на пр вом го ди шту Ву ко ве Да ни це, ко ју је 1833. 
го ди не по кло нио епи ско пу ужич ком Ни ки фо ру Мак си мо ви ћу: 
„На род ност ми ср бин ска, / Ум и ду ша Сла вјан ска”. Исто вре ме но, 
на шао је и си гур но књи жев но упо ри ште за сво ја тра га ња за „пра
ли по вим је зи ком”.

Ри там ро мо ра

У тра га њу за „пра ли по вим је зи ком” Вас ко По па је, на пр вом 
ме сту, на сто јао да ожи ви у срп ској књи жев ној тра ди ци ји већ гла
со ви те по ку ша је пе сни ка да се отрг ну од ро ман ти чар ских ка но на 
у ко ји ма су пре вла да ва ли као стих де се те рац и осме рац, ри ме, кла
сич ни об ли ци стро фа, утвр ђе на ши фр о ва на по ре ђе ња све та цве ћа 
и за љу бље них, око шта ла сим бо ли ка чвр сто осло ње на на ју нач ки еп. 
Реч је о но вом рит му у срп ској ли ри ци ко јем су до при не ла ус пе ла 
ожи вља ва ња до ста за пре те ног усме ног ства ра ла штва у крат ким 
фор ма ма сти ха, са рит мо ви ма ко је су оства ри ва ле фор му ле ба сми, 
враџ би на, ба ја ња и ча ра ња, за го не та ња, раз бра ја ња, бр за ли ца, бро
ја ни ца, ша љи вих ре ђа ли ца, по Раст ку Пе тро ви ћу – об ли ци „нај чи
сти јег гра ђе ња” у је зи ку.
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У књи зи у ко јој је оку пи ла сво је огле де о де ло твор но сти тра
ди ци је, Утва зла то кри ла. Де ло твор ност тра ди ци је, у при ло гу 
„Бе ле шке уз ли ри ку Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је”2, Ха ти џа Ди
зда ре вић Кр ње вић из два ја Си ми ну пе сму „Ис ти да ру”, по све ће ну 
свад би ње го вог ве ли ког при ја те ља Иси до ра Сто ја но ви ћа, ис пе ва не 
у па ган ском ду ху, у ко јој се осве тља ва мит ски при зор (ју нак, вила, 
ви лин ски са бор), и ко ја мо же би ти „нај и зра зи ти ји при мер ка ко за 
уло гу фол клор ног гра ди ва, та ко и за ства ра лач ко пре у ре ђи ва ње”.3 
При том скре ће па жњу да је још Вла дан Не дић ука зао да је Ми лу
ти но вић у ову пе сму, у ко јој се „не бе ска и зе маљ ска свад ба на ла зе 
у истом кру гу све о бу хват ног кул та плод но сти”, угра дио кра љич
ку пе сму „Ој ви шњо, ви шњи це!”4 Та ко ђе, она из два ја Ми лу ти но
ви ће сти хо ве из „Ис ти да ра”, у ко ји ма се опе ва ка ко је мит ски ју нак 
Ра ди ша ра заг нао мрак и рас то пио мраз. Ис та као бих да је то јед но 
од ини ци јал них укљу чи ва ња сед мер ца у умет нич ку срп ску лир ску 
по е зи ју ис пе ва ну у де се тер цу, не са мо ка да је реч о ми то ло ги ји 
ка лен да ра већ и о спрем но сти пе сни ка да у ис тој пе сми сме њу је ду
жи не сти хо ва, да уво ди ми то ло гиј ску сим бо ли ку и, та ко, за ра ња 
у ри там ро мо ре ња ко ји се, пре све га, очи ту је укљу чи ва њем си ле 
ко лек тив не од бра не („Јед ну игру играј мо, / јед ну пје сму пје вај мо, 
/ ха јом јед ним хај мо сви, / наш је пр ви то по со!”):

Сва ну ју тро, на ста дан,
свој при ро ди ди же стан,
пра сну пу пље про љет но,
сва се твар ца про бу ђа
од зим ни шта сво је га. (178)

У при ло гу „Пе снич ко де ло Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра”, ко јим 
нас је увео у Ко де ров де се те рач ки спев Сан ма те ре срп ске, Бо жо 
Ву ка ди но вић, след бе ник Вас ка По пе у тра же њу из во ра за ори ги
нал ност књи жев ног је зи ка, до бра но је за ро нио у про бле ма ти ку 
рит ма ро мо ра. У при ре ђи ва њу Ко де ро вих ру ко пи са ко ји се на хо де 
у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске Ву ка ди но ви ћу је по мо гао 
Ду шан Ива нић, та ко да се спев Сан ма те ре срп ске по ја вио у ча
со пи су Књи жев на исто ри ја 1976. го ди не.5 Овај спев чи ни це ли ну 

2 Ха ти џа Ди зда ре вић Кр ње вић, Утва зла то кри ла. Де ло твор ност тра
ди ци је, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1997, при лог „Бе ле шке уз ли ри ку Си ме Ми
лу ти но ви ћа”, 149–182. 

3 Исто, 170.
4 Исто, 177.
5 Бо жо Ву ка ди но вић, „Пе снич ко де ло Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра”, Ђор ђе 

Мар ко вић Ко дер, Сан ма те ре срп ске; Ду шан Ива нић, „На по ме не о при ре ђи ва
њу”, Књи жев на исто ри ја, год. IX, бр. 34, 1976, Бе о град, 299–443.
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са де лом под на сло вом Ро мо ран ка6, ко ји је 1862. го ди не об ја вљен 
пред ву ков ским пра во пи сом пр ви пут у Но вом Са ду. За слу гом 
Ду ша на Ива ни ћа, по но во је об ја вљен тек 1986. као фо то тип ско 
из да ње На род не би бли о те ке, уз по ве ћи при лог, ко ји је пре штам пан 
у Ива ни ће вој књи зи Мо де ли књи жев ног го во ра.7 Иа ко не до ступ но 
у пот пу но сти, Ко де ро во пе снич ко де ло иза зи ва ло је де це ни ја ма 
ин те ре со ва ње срп ских пе сни ка и на уч ни ка, Вас ка По пе по на о соб, 
све до при ло га Не ма ње Ра ду ло ви ћа „О не ким из во ри ма Ко де ро ве 
ми то ло ги је”, об ја вље ног у Књи жев ној исто ри ји 2007. го ди не.8

Бо жо Ву ка ди но вић је у пред го во ру спе ва Сан ма те ре срп ске, 
по ред оста лог, ука зао и на за ни мљи ве ин тар зи је ка да је реч о сти
ху овог Ко де ро вог де се те рач ког пе снич ког де ла. Реч је умет ну тим 
пе сма ма у ко ји ма се опи су је „сан Гр ли це”, по топ и уто пље ни ца, 
о про ме на ма ко је се од ли ку ју сна жним при су ством све сти о сцен
ском из во ђе њу: 

Не ко ли ко је пе са ма те вр сте са сед ме рач ким или дво о сме рач ким 
дво сти хом. То ви ше ни је де се те рач ка пе сма, не го бу гар шти ца, која 
је опле ме ње на не што бр жим рит мом, жи вљим осе ћа њем, по де лом 
јед не ина че мо но то не сли ке на два рит мич ки не рав но мер на по ља.9

До да ли би смо да Ко дер оства ру је рит мич ки де ла тан ефе кат 
сме њи ва њем осме ра ца сед мер ци ма, што ће ко ри сти ти у сво јим 
пе сма ма и Вас ко По па:

Сјај но је већ пре ми ли ло
Не ба пла ви свод све тли ло.
Ка ко она од го лу ба
Си вог свог од су ству је.
Под је лом је, у жа ло сти
Су зом по то чић до ји.
То, од ту ге ди сив че ту
Ко бац те мен це би је.
И да ре су те ни чи цу
Из ње сплив мо зак си са
И ко па му сјај на зрн ца
Са не ви ди свог ро да.

6 Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, Ро мо ран ка, фо то топ ско из да ње, по го вор Ду
ша на Ива ни ћа, На род на би бли о те ка, Бе о град 1986.

7 Ду шан Ива нић, Мо де ли књи жев ног го во ра, Но лит, Бе о град 1990.
8 Не ма ња Ра ду ло вић, „О не ким из во ри ма Ко де ро ве ми то ло ги је”, Књи

жев на исто ри ја, год. 39, бр. 131/132, 2007, 119–133.
9 Б. Ву ка ди но вић, „Пе снич ко де ло Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра, 316–317.
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На кра ју, Бо жо Ву ка ди но вић ова ко за кљу чу је свој пред го вор: 

Ме ђу тим, смрт го лу би це је са мо њен сан, у ства ри овај сан ка
зу је да ће ко бац по је сти ње ног дру га. И то је опет вр ста стра шног сна, 
а де се ти не но вих стра на ру ко пи са опе ва ју тра ге ди ју по ро ди це пти
ца као што су на ше ју нач ке пе сме опи си ва ле исту дра му при ка зу
ју ћи Тур ке као не ми ло срд не, гра бљи ве ја стре бо ве. Ову упо ред ну 
исто ри ју Ко дер је ис при чао у сти ху као дра му ви лин скоптич јег 
цар ства, али не ма ме ста сум њи да је спев, у од но су на на ше ју нач ке 
те ме, при ка зао уни вер зал ну при род ну дра му сна о сре ћи, ра ту и 
гре ху ка кву смо ми на у чи ли да сре ће мо са мо у људ ском ми љеу. 
Ра но смо се по не ли ми шљу да смо при ро ду по ко па ли, и да је она за 
да на шњег чо ве ка мр тва. У ства ри ми смо по ко па ли са мо сан о њој. 
По ко па ли смо свој сан. А Ко дер нам от кри ва ту вр сту сна без ко јег 
смо оста ли. При ро да је оста ла оно што је би ла, а ми смо уби ли 
је дан део сво је ду ше.10 

Го во ре ћи о ро мо ру, Ву ка ди но вић на гла ша ва да се „Ко де ров 
спев од пет књи га ја вља као го вор би ља ка, тра ва, цве ћа и пти ца”: 

Уви ђа мо од по чет ка да је то ве ли ки жен ски свет ми то ло шке 
осно ве. Од све га што је жи во на зе мљи у ње га су ушле тра ве и пти
це. Де се ти не бо та нич ких вр ста би ља име ну ју се као ви ле и ним фе, 
и њи хо ве пра ти ље. Име ну ју се и љу ди, де ца, ге о граф ска ме ста 
Сре ма, не ке вр сте жи во ти ња. Од при род них по ја ва и ко смич ких 
те ла и си ла, у Ко де ро вим спе во ви ма ја вља ју се Сун це или Сун, у 
ко ме је сва бож ја си ла, за тим Гром ко ји је, на су прот Бо гуСун цу, 
де мон ска си ла.11

По шав ши од упо тре бе тра ва у свр ху ле че ња и ути ца ја на здра
вље и суд би не љу ди, од ме ди цин сковраџ бин ске тра ди ци је из 
ма гиј скопра зно вер не сфе ре, по Ву ка ди но ви ћу, Ко дер је по чео да 
схва та је зич ка пра ви ла пре ко ко јих се при зи ва и до во ди ви ша сила 
пре ко ко је тра ва по ста је за ча ра на, ду хом ожи вље на та ко да „у ри ту
ал нома гиј ској пе сми раз ви ја свој нат при род ни ути цај”. За то се сти
хо ви ја вља ју као „до бро ши фро ва но обра ћа ње све ту би ља и пти ца”:

То је је зик ро мо ра. Ро мор ко ји до пу шта да јед но пре ла зи у дру
го, да спа ја и раз два ја не ви дљи во, ис под пра га обич ног слу ха и ви да. 
Ро мор ко ји је пре но сио сна ге ви ших си ла на свет би ља и пти ца ко ји 
нас окру жу је. Где се ре чи спа ја ју или ком би ну ју пре ма ор ган ским 

10 Исто, 317.
11 Исто, 307.
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са ста ви ма и ве за ма би ља. Тек да нас смо у ста њу да Ко де ров го вор 
оце ни мо као је зич ки си стем. За то се не мо же мо згра жа ва ти због 
је зич ких пре те ри ва ња. То је је дан за тво ре ни си стем ко ји је имао 
из го вор не вред но сти ма гиј ске при ро де. А био је ро мор а не го вор.12 

Ти ме је Ву ка ди но вић по ка зао да је Ја ков Иг ња то вић, у оце на
ма Ко де ро ве по е зи је и ње ној од бра ни од оно вре ме не кри ти ке, до
бро за па зио да је овај пе сник „вра тио је зи ку ко ји је из на ро да узео, 
жи вот, оно што је из гу био, за тим ду шу и есен ци ју”.13 Вас ко По па 
је то скри ва ње у је зик, на че ло са мо тво ра, и те ка ко, умео да на се би 
свој ствен ме та фо ри чан на чин утка у сво ју по е зи ју. У пе сми „Жму ре” 
(Не по чинпо ље, 17), он у струк ту ри оп ко ра че ња два ди сти ха стро
фа ма са зда ним од по три сти ха сме њу је раз не ду жи не сти хо ва ка ко 
би оства рио чуј ност ша па та и ри там ро мо ра. У том лир ском се ћа
њу на мит ска зна че ња тва ри и би ћа, у уво ђе њу но вих ми то ло ге ма, 
кључ ну уло гу игра ју упра во Ко де ро ве тра ве за бо ра ва. Оне до
при но се да се учи не чуј ним од је ци скри ве ног „пра ли по вог је зи ка”:

Не ко се са кри је од не ко га
Са кри је му се под је зик
Овај га тра жи под зе мљом

Са кри је му се на че ло
Овај га тра жи на не бу

Са кри је му се у за бо рав
Овај га тра жи у тра ви

Тра жи га тра жи
Где га све не тра жи
И тра же ћи ње га из гу би се бе.

Шта је по ну дио Ко де ров ро мор срп ском пе сни штву, шта је у 
ње му при ву кло пе сни ка Вас ка По пу и дру ге ко ји су тај по ет ски 
пра вац сле ди ли? Пре све га дис пер зи ја зна че ња ре чи, ро је ње фа
ми ли ја ре чи по зна че њу (де се ти не зна че ња ре чи те за, на при мер, 
ко је у Ро мо ран ки пру жа Ко дер, или пак ње го ва ту ма че ња зна че ња 
ре чи пче ле, све до сти ха „Пу ти ри ћи пче ле при че шћу ју”), би ло да 
је реч о пре о бли ко ва њу пре по зна тљи вих или ства ра њу но вих ре чи, 
под ра зу ме ва ју ћи по ет ске про сто ре по ре ђе ња све до гра ђе ња ме
та фо ра. У ве ли ким спек три ма зна че ња не ке ре чи Ко дер от кри ва 

12 Исто, 308.
13 Исто, 312.
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си лу пра је зи ка. Та ко, би ље пре ва зи ла зи зна че ња из по твр ђи ва ног, 
го вор ног је зи ка, спрем но је да сво ја зна че ња по да ри дру гом би љу, и 
то по ми ри су, бо ји, ла хо ре њу, по оно ме што од мит ског пред зна ка 
но си у се би, да за до би ја но ве мит ске на сла ге ко је основ но зна че ње 
ре чи за там њу ју, али сва ка ко и бо га те. Реч је о ис точ ни ку осо би те 
ме та фо ри сти ке, нео че ки ва не и баш за то по де сне мо дер ном пе сни
штву, јер се у њој по ве зу ју осо би не пред ме та на по све нео че ки ван 
и ни ка ко уо би ча јен, го вор ни на чин. Укр шта ју се пред ме ти у ко
ји ма се исто вре ме но ме ша ју зна че ња, и по бо ји и по ка кво ћи и по 
кре та њу (ди на ми ци тра ја ња), а ва зда оста ју у све оп штем про стран
ству жи во та и све та ко је нас окру жу је и спа ја. То се мо же пра ти ти 
и код дру гих на ших пе сни ка је зи ко тво ра ца. Та кви из ле ти у срп ској 
по е зи ји по ста ја ли су књи жев на упо ри шта срп ске по е зи је, по пут 
пе сме Ни ка но ра Гру ји ћа „Зву ко вез (Ане ти)”, на ко ју је ука зао Ста
ни ша Во ји но вић14 као на упо ри ште, не ко ли ко де це ни ја ка сни је, 
Ла зи Ко сти ћу, не са мо због по ет ских ре чи из ве де ни ца и сло же ни ца 
већ због за вр шних сти хо ва ко ји су бли ски Ко сти ће вим сти хо ви ма 
ко ји ма се ра ста јао од Лен ке Дун ђер ски: „Ах! вјеч но по дај Ане то 
тра ја ње / Зву ков ’ма тво јим: њи ма с’ и са ми / Гле зем ник у фан та
си ју ма ми!” Ве ли ки је ра спон од, на при мер, Ко де ро вог ви ђе ња 
пче ла у Ро мо ран ки као је ди них жи вих би ћа ко ја су спо соб на да, 
сем љу ди, са ма ство ре хра ну, од њи хо вог зу ја, од гла са з као пра
гла са азбу ке „пра ли по вог је зи ка”, ко јим су се пра љу ди до зи ва ли 
и од зи ва ли пре но што су по че ли да се спо ра зу ме ва ју гла со ви ма 
уме сто по кре ти ма и кри ко ви ма, ко јим су се са би ра ли у ро је ве, све 
док ни су по че ли да се хва та ју у ко ло у ко јем су гле да ли сло бод но 
је дан дру го ме у очи и по пут пче ла, њих опо на ша ју ћи, кре ну ли да 
гра де сво је на стам бе. Дуг је и пло до тво ран био пут од Ко де ро ве 
сло же не ме та фо ре о пче ла ма ко је се при че шћу ју као и љу ди „у 
пу ти ри ћи ма ме до но сног цве та” („пу ти ри ћи пче ле при че шћу ју”)15, 
до за пи са Иве Ан дри ћа из ру ко пи са Зна ко ви по ред пу та, об ја вље ног 
у По ли ти ци апри ла 1933. го ди не:

Док сам лу тао пу стим по љем из ме ђу шљи ви ка у ти ши ни и 
ча мо ти њи се о ског по по дне ва, по ред ме не је из не на да про ле тео рој 
пче ла и из гу био се у да љи ни као вео ки дан и но шен ве тром. Тр гао 
сам се и уз бу дио ду бо ко у се би, сав пре део је до био нов из глед и 
мо је ми сли са свим дру ги пра вац.16

14 Ста ни ша Во ји но вић, „Зву ко вез (Ане ти) Ми лу ти на (Ни ка но ра) Гру ји ћа”, 
Да ни ца, Ву ко ва за ду жби на Бе о град, год. 27 (2020), 139.

15 Б. Ву ка ди но вић, „Пе снич ко де ло Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра, 313.
16 Иво Ан дрић, „Кроз осме јак, као кроз ду гу” (пре не се ни фраг мен ти Ан

дри ће вих „Зна ко ва по ред пу та” ко ји су об ја вље ни у ус кр шњем бро ју По ли ти ке 
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Спев Сан ма те ре срп ске има до дир них та ча ка са пе смом Ни
ка но ра Гру ји ћа „Спо мен Љу де ви ту Шту ру”, у ко јем се у осно ви 
раз ви ја иде ја пан сла ви зма. Гру јић пе ва о сло вен ској ли пи, о за јед
ни ци Сло ве на ко ја до ла зио на свет ску сце ну, о на ро ди ма ко ји тре ба 
да се чвр сто др же те мит ске ли пе сло вен ства, јер са мо пре ко ње 
мо гу да се уз не су у не бо, да бу ду бли же сун цу, спо зна ји, ви си на ма 
ко је мо гу да до сег ну са мо би ћа кроз ко ја се, у ми то ло ги ји, сун це 
про ме ће, ме ња сво је ли ко ве (нај бли же сун цу до се жу ор ли и со ко ли). 
Љу ди су веч но из ло же ни су ко би ма сун ца, као сим бо ла све тло сти, 
и по ноћ ног сун ца као пред став ни ка до њег де ла „зе ва над зе во ви
ма”, ка ко у ви ше на вра та пе ва Вас ко По па. И по ноћ но сун це се 
про ме ће у се би бли ска би ћа, по пут утве зла то кри ле. Упра во утва 
зла то кри ла, ко ја се ја вља у ви ше еп ских пе са ма („Му јо и Али ја”; 
„Бо лест Му ја Ца ре ви ћа”; „Вук Ан ђе лић и бан За дра нин”), у Ву
ко вој ба ла ди „Ди о ба Јак ши ћа” ло ми со ко лу кри ло. Али на ла зи мо 
је и у бај ка ма. У Ву ко вој бај ци „БашЧе лик”, у утву ше сто кри лу 
пре о бра ти ће се хтон ски ју нак БашЧе лик. Он ће, пре о бли чен у 
утву ше сто кри лу, у ко јој се на ла зи ло све ко ли ко ње го во ју на штво, 
би ти по ра жен од тре ћег ца ре вог си на и вој ске ор ло ва и со ко ло ва. 
Па се отва ра пи та ње ка ква је то, и ка ко, „ше сто кри ла ла ста” уле
те ла у по е зи ју Вас ка По пе: Да ни ца, зве зда ли је? По ноћ но сун це 
ли је? У ко јој ме ри су Ву ко во и Ко де ро во де ло ути ца ли на ми то
ло ги зи ра ње по ет ског је зи ка нај бо ље го во ри По пи на пе та пе сма из 
ци клу са „По кло ње ње хро мо ме ву ку” (Вуч ја со, „Вук Ка ра џић”, 
Бе о град 1975, 17). Пе сник се у уло зи вра ча сти хо ви ма гла сних ша
па та обра ћа мит ском хро мом ву ку, мо ле ћи га да му от кри је ка ко 
се пре тва ра (пре о бра ћа) ка мен у „сун цо но сни облак”, облак у „је
ле на зла то ро га”, је лен у „бе ли бо си љак”, бо си љак у „ше сто кри лу 
ла сту”, ла ста у жарзми ју (утву зла то кри лу у ле ту), а зми ја у (пе
сму) – алем ка мен. 

У књи зи Ха ти џе Ди зда ре вић Кр ње вић Утва зла то кри ла по
се бан при лог по све ћен је по е зи ји Бран ка Миљ ко ви ћа, при че му је 
из дво је но ње го во де ло Ва тра и ни шта (Са бра на де ла, књ. I, Гра
ди на, Ниш 1972), бо ље ре ћи ци клус пе са ма под на сло вом „Утва 
зла то кри ла”, у ко јем се нај бо ље по ка за ло пе сни ко во на сто ја ње да 
на чи ни „вла сти ти си стем сим бо ла” ко ји се, по Миљ ко ви ћу, мо же 
из гра ди ти „са мо на вла сти тој на ци о нал ној ма шти”.17 Из два ја ју ћи 
три на сло ва ко ја мо гу ме та фо рич но озна чи ти мо дер ну ду хов ну 
об но ву срп ске по е зи је, Ха ти џа Ди зда ре вић Кр ње вић из два ја: Раст ко 

15–18. апри ла 1933. го ди не на стра ни 2), По ли ти ка, год. CXVII, бр. 38225, 17–20. 
април 2020, „Кул тур ни до да так”, год. LХIV, бр. 53, су бо та, 18. април 2020, 03.

17 Х. Ди зда ре вић Кр ње вић, нав. де ло, при лог „Утва зла то кри ла Бран ка 
Миљ ко ви ћа и по е ти ка се ћа ња”, 325.



300

Пе тро вић, „Мла дић ство на род ног ге ни ја”, Мом чи ло На ста си је вић, 
„За ма тер њу ме ло ди ју” и Ста ни слав Ви на вер, „По ку шај рит мич ког 
про у ча ва ња му шког де се тер ца”.18 По во дом са гле да ва ња ба сми као 
усме ног књи жев ног об ли ка ко ји је у не по сред ној ве зи са ми том, на 
не ки на чин „скра ће ни мит”, она до ди ру је и те му ро мо ре ња, по себ
ног је зи ка: „По се бан је зик из и ску је осо би ту тех ни ку го во ра. Ба сме 
се не ка зу ју гла сно не го ша па том да би се за шти ти ла тај на сна га 
ма гич ног је зи ка бу ду ћи да он ни је од ово га све та ни ти за овај свет. 
Чуј ност ша па та про сти ре се да ље са ме ре на ве ро ва њу да де мо ни као 
сен ке при су ству ју у све му по јав ном. Без вре ме не и све људ ске, бес
ко нач но по на вља не, ба ја лич ке фор му ле одр жа ле су се на за да тој 
оба ве зи пам ће ња и чу ва ња ре чи, на по што ва њу је ди ног сред ства 
ко јим се де лу је про тив не чи стих си ла (отуд се њи хо ве кон зер ва
тив но сти и за тво ре ност сма тра ју по зи тив ним од ли ка ма).” Она иде и 
да ље, у те жњи да об ја сни ка кви су то „им пул си тра ди ци је” об у зе ли 
зна чај не пе сни ке 20. ве ка и на ве ли их да „у син кре тич ном је зи ку 
’сно ва’ и не по сред но сти” про на ђу тач ке ослон ца за вла сти те до жи
вља је и ми сли, тј. да на ин ди ви ду ал ни је зик „пре ве ду” и функ цио
нал но пре и на че на сле ђе не од но се ме ђу ре чи ма, сли ка ма, зву ко ви ма 
(321–322). У том ни зу пе сни ка мо дер ног до ба она ви ди ве ли ки удео 
Вас ка По пе у обра зо ва њу „зна чај ним де лом ду хов ног про ло га у ли
ри ку Бран ка Миљ ко ви ћа”.19 По себ но ука зу је на чи ње ни цу да се 
По пи на књи га Од зла та ја бу ка по ја ви ла 1958. го ди не, а Миљ ко
ви ће ва „Утва зла то кри ла” 1960. го ди не (Ва тра и ни шта), као и на 
до ми нант но зна че ње утве зла то кри ле као пти це ко ја ле ти и пли ва, 
ко ја бо ра ви из ме ђу не ба и зе мље као „кри ла то оте ло тво ре ње иде је 
о по сред ни ку из ме ђу гор њег и зе маљ ског по ја са жи во та”.20

Ово је оглед о но вом прав цу срп ског пе сни штва ко ји се, до 
са да, по ка зао ве о ма де ло твор ним, за по е ти ку срп ског лир ског пе
сни штва мо жда суд бо но сан ко ли ко је то био Ву ков Срп ски рјеч ник 
(1818), оце њен као ко пер ни кан ски за о крет и основ но вог прав ца у 
срп ској књи жев но сти 19. ве ка. А има ју ћи на уму ве зе Си ме Ми
лу ти но ви ћа са Ву ком, да је Вук на те рао Си му да се ла ти лир ске 
по е зи је, ве за и са рад ње Ко де ра са Ву ком (до пу не Рјеч ни ка), кул та 
Ву ко вог Рјеч ни ка за Ла зу Ко сти ћа, све се ви ше уве ра ва мо да то и 
ни су два по себ на и су прот ста вља ју ћа прав ца, већ је дин стве ни део 
ма ти це ко ја пу на два ве ка при но си нај о ри ги нал ни ју срп ску пе снич
ку реч свет ској по е зи ји. 

18 Исто, 319.
19 Исто, 323.
20 Исто, 331.




