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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ПО Е ЗИ ЈА СПРАМ КО ЈЕ СЕ ВИ ДИ  
ВЕ ЧЕ РА ТИ

И оби мом сво га опу са, и те мат ском ши ри ном и усмје ре но шћу 
сво јих пје са ма, и ври јед но сти ма ко је оства ру је и ко је бра ни, и 
бли ско шћу ње го шев ском на дах ну ћу, и суд бин ском при вр же но шћу 
по е зи ји ко ја је из гла ве ци је ла на ро да, и ста ту сом у књи жев ној 
кри ти ци и ме ђу пје снич ком пу бли ком, и на гра да ма ко ји ма је ње
го ва по е зи ја до сад осви је тље на и овјен ча на, Ђор ђо Сла до је је до
сто јан на гра де с Ње го ше вим име ном, и пр вим на сло вом Гор ског 
ви јен ца у том име ну – Из ви и скре Ње го ше ве. 

Сед ми по ре ду до бит ник ове да нас пре сти жне књи жев не на
гра де има иза се бе би бли о те ку од че тр на ест сво јих са мо стал них 
и ко хе рент них пје снич ких књи га – пет на е ста је у на ста ја њу – не 
ра чу на ју ћи ту књи гу пје са ма за дје цу и шест књи га иза бра них 
пје са ма. А ако би се и ових се дам књи га при бро ји ло, уз ро ман у 
сти хо ви ма у на ста ја њу, он да су то два де сет дви је књи ге од исто га 
пје сни ка, што је не са мо ре спек та би лан већ им пре си ван број пје
снич ких књи га ујед на че ног, ви со ког стан дар да.

У овој при ли ци, на овом мје сту и у овом вре ме ну нај при мје
ре ни је је да за поч не мо го вор о Сла до је вој по е зи ји пје смом о Ње го
шу под на сло вом „Бо ли ли те”. Ис пје ва на је из пер спек ти ве лир ског 
ју на ка – са мог Ње го ша – ко ме сва ко днев но до ла зе љу ти Цр но гор
ци да пред њим раз ве жу не ку сво ју не во љу, до ди ја ва ју ћи му сва
ко ја ким пи та њи ма, али ти те шки, гор ки и при је ки љу ди има ли су 
ду шу, са ми лост и са о сје ћа ње, по ка зу ју ћи ис кре ну и ду бо ку бри гу 
за Вла ди чи ну бо лест:

Час ви дим му че ни ке, час ху ље и ко ми те
И бла ги ша пат чу јем – Вла ди ко бо ли ли те. 
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Вла ди чи ни са вре ме ни ци су, ипак, би ли ла фи, а шта су и ко 
су ови са да – на ши са вре ме ни ци и бра ћа – не ја сно је и са мом Ње
го шу на оном сви је ту:

То ипак бје ху ла фи ва зда спрем ни да ги ну 
Јед на ко за Ко со во за дра чу и утри ну
А шта је ово са да шап ни ми Не бе сни че
Ку да је ово по шло ода кле ово ни че –
То што ми жвр ља по Ви јен цу и Лу чи
Ма сти лом од су рут ке од пљу вач ке и жу чи. 

Сла до је не за га ђу је пје сму ба нал ном днев ном по ли ти ком, али 
је ври јед но сни суд ја сан и не ми ло ср дан, из ра жен ком би на ци јом 
ме та фо ре и ме то ни ми је. 

Пје сник при сно и људ ски то пло до жи вља ва Ро жде ство. Не ма 
ро ђе ња без су за и мај чи них по ро ђај них бо ло ва, „па и до ли на ова 
у су зи сјак ти”, а Бо го мај ка се му чи као ка ква па сти ри ца, Хер це
гов ка:

У ја сла ма ти хо је чи Бо го ма ти. 

Ра ђа ње пра ти опа сност од џе ла та ко ји сли је де бла го вје сни ка 
са ис то ка. Ро ђе њу Спа си те ља сли је ди по кољ ви тле јем ске дје це. 
Пје сник по ен ти ра ва па јем за сво ју Хер це го ви ну у мра ку ка ра ве ка 
мрач ног и стра шног два де се то га ви је ка, пи та ју ћи се о суд би ни и 
из гле ду на жи вот но во ро ђе не дје це у рат ним и по рат ним при ли
ка ма у Гац ку и Сто цу:

Има ли иког на лик Спа си о цу
Док мр зне у ду ши и по све ту ме те
Да згре је у Гац ку, уте ши у Сто цу –
Ако се и та мо гла сне не ко де те. 

Пје сник је бла го да рио Го спо ду на да ро ви ма ње го ве ми ло сти 
– на хље бу и по е зи ји:

На пу нио ми ср це и стро фе и би са ге
Ушу шкао ме ме ђу бли жње ко у обла ке бла ге,

па шта чо вје ку ви ше тре ба у злом вре ме ну. Уз то га је осло бо дио 
не га тив них осје ћа ња и не у мје ре них про хтје ва:

Ли шио си ме зло бе по хле пе и стра ха.



541

За хвал ност се пре о бра жа ва у мо ли тву и за мол бу упу ће ну Го
спо ду:

Али ме не ли ша вај ни ка ја ња ни сти да
Ако не чу јем де те ко је у мра ку ри да
Ако се не освр нем на тво ју жи ву ра ну
На убо гог и бол ног и лу ду са мо хра ну
Не дај ми да се стврд нем или уз не сем по чем –
Без трун ке са ми ло сти не оста вљај ме Оче. 

Са вез са со бом и са Го спо дом пот пу но је ус по ста вљен. Са 
оста ли ма ће лак ше, чак и кад је при вид но те же. 

Гдје и у че му да на ђе утје ху уса мље ни чо вјек?
У би љу и љу ба ви, гдје ју је на ла зио и Ми лош Цр њан ски. Би ље, 

и кад је нај сит ни је, кад је зр но и сје ме, по ка зу је сво ју по сто ја ност 
и твр ду вје ру:

Ни јед но се зр но не од ри че Хри ста,

а сва ка биљ ка уста је и ни че на Бож ји знак, па се Ви шњи ћев стих

Уста ра ја ко из зе мље тра ва

пре о бра жа ва у Сла до јев:

Уста ла је тра ва кроз ко сти из ра је,

ко јим се по ка зу је бес крај на над моћ тра ве у сво јој сна зи и му дро
сти об на вља ња над чо вје ком пу ним илу зи ја да тра вом вла да и 
го спо да ри. Чу до про љећ ног об на вља ња за хва ти ће и пје сни ка: од 
ње го вог гор ког да ха про кли ја ће још гор чи пе лин. Ипак је утје шна 
ова ве за са би љем, уто ли ко ви ше што тра је и на оном сви је ту:

А не ко од мо јих са оно га све та
По ма же да се глог до ко па цве та. 

За то лир ски су бје кат и са ди би ље да би сте као храм и дру
штво. При ми ла се ли па не бе сни ца та мо гдје дру го др во ни је мо гло, 
и у зе мљи и у ду ши лир ског су бјек та; она је и цр ква, и ку ћа и 
ми ла се ја, а кад се уз њу по са де и дватри бо ра:

Ето го ре 
Ро ма ни је
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И из го ре
Раз го во ра. 

Мит ско др во при зи ва мит ску пла ни ну, а два ми та – цио спа
со но сни ко смос. 

Има Ђор ђо Сла до је и сво је слов це љуб ве. Ре ла тив но ма ли број 
љу бав них пје са ма пје сник об ја шња ва сво јом сти дљи во шћу:

А ја сам уза ма сти да у чвор гор до сти све зан
Пра штај љу ба ви мо ја што дру ги го вор не знам.

То је го вор „на ком трав ке под сне гом ћу те / И по нор ни це 
име ном тво јим за грц ну те”. Да ни шта ви ше ни је ис пје вао у сла ву 
љу ба ви осим ово га сти ха, на пи сао је мно го – хер це го вач ке по нор
ни це за грц ну те су ње ним име ном. Тра го ви љу ба ви се чи та ју из 
ро се као тра го ви ср не и шум ске ди вља чи, чи ме се по твр ђу је не
рас ки ди ва пје сни ко ва ве за с при ро дом. 

Сла до је је по не кад склон де ми ну ти ви ма име ни ца ко је су пре
по зна тљи ви на ци о нал ни књи жев ни и кул тур ни сим бо ли. Ње го шев 
на слов Огле да ло срп ско у Сла до ја је на слов пје снич ке књи ге Огле
дал це срп ско, а на слов Де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Сло во љуб ве 
по стао је у Сла до ја слов це љуб ве, пре о бра жен у ма ло, ње жно слов це 
љу ба ви ко је на ста је упор ним ис пи ра њем злат ног му ља из зла то
но сне ри је ке Пе ка:

А шта сам чи нио дру го вас це лог ху дог ве ка
Не го у шкра пи ду ше као у му љу Пе ка
Ис пи ро слов це љуб ве, ло вио сјај и ехо
Ре чи ко је су дав но кр ште не тво јим сме хом. 

Љу бав је спа со но сна и за пје сни ка и за ње го ву по е зи ју: „кад 
пла ну ру ко пи си”, спа са ва ла је и чу ва ла сти хо вепо го ре ли це, гри
ја ла у збје гу, и пје сни ку и пје сма ма слам ку до да ва ла „пред на ле
ти ма Ле те”. Глас ко јим га је љу бав до зи ва ла био је глас „у ко јем 
су тре шње цва ле”, што је сли ка до стој на Цр њан ског и ја пан ске 
по е зи је, а зна мо да је из Сла до је ве ба ште. Али мно ги су у сво јој 
ба шти уза луд но га ји ли тре шње – цви јет им ни је про пје вао. Љу бав 
ушу шка ва „гне здо стре је”, вра ћа „ми лост у Пи ла те”, кро ти „стра
шне зве ри / Утва ре што се у сну ро је”. 

„Бра не ћи из гу бље но и жу де ћи за не мо гу ћим”, пје сник је про
шао кроз сво јих шест де це ни ја, ма ло са знав ши „о све ту о љу ди ма 
још ма ње”; та нак у вје ри, та њи у има њу:

У ма њер ци ми ве ра у за ве жља ју има ње.
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Да не скли зне у без дан ни хи ли зма, чу ва ју га љу бав и тај на 
по е зи је као фи зич ки и ме та фи зич ки осло нац. Та кав осло нац мо же 
би ти и облак рас пет на не ви дљи вом кр сту из ме ђу Ху ма и Пре ње 
као по у здан знак Хри сто ве бли зи не и при сно сти; као што су то и 
„Ко со во кле то / и цр кве Ме то хи је”, и дру ге ве ли ке ду хов не твр
ђа ве, од Хи лан да ра до ове у ко јој сла ви мо Из ви и скру Ње го ше ву 
и Сла до је ву по е зи ју, и ње них 120 го ди на под име ном Све тог Ва
си ли ја Остр о шког. 

Хи лан дар је за Сла до ја да лек и не до сти жан, јер је пје сник 
„ни јаг ње ни зве ре” кре ну ло на ли тур ги ју у ло кал ну цр кву „по 
свој гу тљај на де и на пи так ве ре”, са пу ном сви је шћу о те жи ни 
гри је ха од рат не га ре жи ча ђа ве ду ше:

А за на ше гре хе не сре ће и му ке
Мај чи це Све та ма ло су три ру ке
И мо жда је бо ље да до тво га хра ма
По спас и ми лост ду ша по ђе са ма
Јер ја сам пре пун пе пе ла и га ра
И не смем та кав у сјај Хи лан да ра.

Сјај Жи че до спио је до сни је гом за ви ја них кро ша ња Хер це
го ви не, па је свје тлост сво јим сја јем про го во ри ла у при ро ди:

За це љу ју зе мљи ра не
Снег и ци ча
У кро шња ма ху је псал ми
Сја ји Жи ча.

Жич ки ба што ван мо ли за се бе и за биљ ке о ко ји ма бри не: за 
трав ке, раз ли чак, чо ко те, без и ме но ље ко ви то би ље за убо је на 
ра не, хљеб ну му ку, али и за осма вра та на сед мо вра тој кру нид бе
ној Жи чи, ко ја би би ла отво ре на не за осмо га кра ља, већ за ни шче 
убо ге. Они су јед но од чу да и ври јед но сти ово га сви је та; „ју ро ди
ви и ни шчи / без хле ба и ко на ка / ко ји не бе са др же и бе ду по зла
ћу ју / ме се чи ном и сме хом / ма да не ма ју ни ког / ни та мо ни ова мо 
/ сем ве тра и обла ка”, они у маг но ве њу „на пу сте чу ке / та вор ску 
све тлост сво де”, пре о бра жа ва ју ћи кр ше ви ти, го ли, хер це го вач ки 
пеј заж у бо го ја вљен ски. Та ко пје ва је ди но Сла до је; за ње га је по
е зи ја на су шна по тре ба ду ше. А гре шну ду шу гри је и цр ква Љу
бо сти ња:

Чим нас гре јеш до бра зе мљо штo ти ти ња –
Смр зла ду ња или ду ша и у ду ши Љу бо сти ња. 
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На ша ма ла ста ра цр ква у Мо ста ру по ди за на је у тур ском вак
ту, па је мо ра ла би ти до по ла у зе мљу уко па на. Сла до је вер ти ка лу 
обр ће и на шу цр кву ви ди уко па ну у не бо:

Још чу јем си ла зе ћи у ве дри ну да на
Из цр кве што је у не бо уко па на. 

Пје сник не мо же из о ста ви ти ни „Цр кву на да ле ком бре гу” 
сво га за ви ча ја. Све са мља, жељ на љу ди, окру же на хум ка ма, она 
се пје сни ку ја вља у сну, пре о бра же на у мај чин лик:

Ви дим је у сну бе лу у ма те ри ном ли ку
Шћу ћу ре ну и са му на да ле ком ћу ви ку. 

Пје смом „Је сте би ло Ко сов ске ве че ре” и ње ним на сло вом обе
сна жу ју се про јек то ва не сум ње у Ко сов ски за вјет. Ко сов ски ју на ци 
од ла зе свје сно у жр тву и по ги би ју, „при че шће ни и за кле ти”, а вра
ћа ју се као „Не бо но ше / За вет ни ци ти хи све ти” у си ро ма шну кро
ви ња ру и зе му ни цу, у ду шу људ ску „и у су зу бо журча шку”. Нај
ва жни је је да су се вра ти ли у пје сму, и из пје сме вјеч но сви је тле:

И у пе сму на дну ко је
Још се ви ди ве че ра ти. 

Ко со во, сре ди шња срп ска ври јед ност, исто риј ска и мит ска, 
при сут но је, а Ср би из ње га по ти сну ти, па је „на ша ту га / Го ле ма 
људ ска му ка / Над ко јом га вран нам је / а со ва ћут ке ку ка”, а Сла
до је из те ту ге пје ва ху мор но, иро нич но и не ма ње бол но у сла ву 
ко сов ских вра ба ца, ко ји су по сто ја ни оста ли на стра шном суд ном 
по љу, по што су „по бе гли ждра ли / и со ко ло ви си ви”, мр ке во ђе, 
са мо зва ни на би је ђе ни ју на ци. Вра бац је са Сла до јем ушао у срп ску 
по е зи ју и уз ле тио из над све рје ђег си во га со ко ла, го то во иш че злог 
кр сташ ор ла и све че шћег га вра на. У зна ку до ми на ци је врап ца је 
крај XX и XXI ви је ка, и срп ско ко сов ско ва зду хо плов ство. 

На пре да ње из све то сав ске тра ди ци је осла ња се пје сма „Нe
трулежне ја бу ке”. Пје сник би – као не ка кав ино вје рац што је чу вао 
кру шке и ја бу ке у ков че гу „у ко јем су мо шти Све то га Са ве / По
не ли на ло ма чу те да ле ке зи ме” – „У шкри њи ми ро точ ној у све тлом 
по ве сму” чу вао „ре чи за пе сму” са на дом у њи хо ву не тру ле жност, 
у че жњи за оства ре њем два ју сво јих иде а ла: ве зу са све то шћу и 
све то са вљем, и ве зу са тра ди ци јом и по че лом. 

Нај зад, сви јет за ви ча ја у Сла до је вој по е зи ји ожи вља ва у сли
ка ма кул ту ре, па су „ку по ле сте го ва слам них / у ви зан тиј ском 
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сти лу”, а „твр ђа ве мра ви ња ка / и за ра сле мо ги ле” из ра ња ју из 
на пу ште ног про сто ра дје тињ ства и мла до сти, за јед но са зву ци ма 
вра та на ца на дво ри шту ко ја „за лу пе тре ском и по том ду го цви ле”. 
У тој цви ле жи чу је се пре кор на пу ште не ку ће и пре да ка. Из истог 
сви је та и вре ме на до ла зе: „ду га ждре бе ће гри ве / све тли цеве ве
ри це / под стре хом врап чи ји са бор / пче ли ње за ду жби не” из ван и 
око ку ће, а из ку ће – „кућ ни све тац на зи ду”, и из над ку ће, на 
кућ ном не бу и „Сун це у чу ду / за ста ло по над све та”. 

Из два ја мо још са мо три пје сме да упот пу ни мо сли ку дје тињ
ства, дјеч јег стра ха, дра му од ра ста ња, зна чај дјеч јег ви ђе ња и 
дво сми сле ност за ви ча ја. Пје сма „Ве ли ки пра сак” је сте со нет о 
па ду јед не ста кле не бо це пре пу не во де и ле да, ко ју је не срећ ни 
дје чак по нео жед ним ко сци ма. Глат ка, оро ше на бо ца је скли зну ла 
из ру ке, па ла на шр ки љац, „и уз гр мља ви ну у без број ко ма да” се 
рас па ла. То је, за дје ча ка, има ло ди мен зи је ко смич ког пра ска. Тре
ба иза ћи пред оца и жед не ко сце без во де. Уче ње од го вор но сти је 
бол но; од ра ста ње још бол ни је. 

Ба ла да „До ћи ће ме ни ујак” ис пје ва на је из пер спек ти ве дје те та 
без за шти те, ко га му че аве ти, утва ре и од ра сли ји дје ча ци. Сам и не
мо ћан, дје чак се по зи ва на та јан стве ног уја ка, ко ји ни ка ко да до ђе: 

До ћи ће ме ни мој ујак
Па ће мо он да ви де ти
Чи ји је та та па ту љак
Ко ће се мај ке сти де ти.

Ујак је мит ски ју нак из пла ни не Со ми не и из мај чи не при че 
и на ри ца ња; он ће оту да „кри ла до не ти / и ону зве зду наjбељу”, 
што ће дје ча ка учи ни ти су пер и ор ни јим над ње го вим му чи те љи
ма. Дје чак га ви ди ка ко про ми че кроз кла нац и иза обла ка, али му 
је сум њив мај чин плач при по ме ну Со ми не пла ни не:

Ено у кла нац за ма че
Иза обла ка про ми ну
Што ли се мај ка за пла че
И ку не кле ту Со ми ну. 

Иа ко ујак у дјеч јим очи ма мо же да по мје ра и пре ска че пла
ни не, оста је чу ђе ње што га не ма да за шти ти угро же но га се стри ћа, 
а то је ње му ла ко кад је до бар и мо ћан:

Он мо же по дић Во лу јак
Пре ско чит пре ко Ле ли је
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До ћи ће ме ни мој ујак
Ал што га не ма где ли је. 

Из дје ча ко вог мо но ло га се слу ти оно глав но, а не из ре че но: 
ујак је по ги нуо у пла ни ни Со ми ни, а мај ка од сво га из гу бље но га 
бра та гра ди култ у дје ча ко вим очи ма и мит ску, моћ ну за шти ту 
про тив утва ра и ма лих дјеч јих на па сни ка. 

Нај зад, пје сма „Коњ ски пут”, ко ја опо зи ци јом коњ – вођe ус по
ста вља ху мор ноиро ни чан тон: кљу се, ма кар би ло и ра га, и са ка
то, и ста ро, и ба гљи во, су пер и ор ни је је од во ђа. Во ђе че сто во де у 
не по врат, а коњ уви јек пра во ку ћи:

За то се др жи ко ња
Си пљи ва сле па хро ма
Кад ни ко не зна ку да
Он ка са пра во до ма. 

Дру га опо зи ци ја је коњ ска гла ва (гри ва) – реп. Ја чи се гра бе 
за гла ву и гри ву, а лир ском Ти се са вје ту је да се др жи ре па:

Др жи се за реп, си нак
Док ја чи гри ву гра бе
Кљу се је све ти о ник
За умор не и сла бе. 

Кљу се је све ти о ник, а коњ ски реп си ро тињ ски ком пас ко ји 
мо же до ста да из др жи. Др жа ти се ре па, зна чи вје ро ва ти коњ ској 
бе о ња чи. Ста ри коњ је са ро дан, сво ја тљив и ми ло стив, по себ но у 
не во љи и ме ћа ви. Он ће, као и Ко чи ћев дјед у при по ви је ци „Кроз 
ме ћа ву”, по ста вља ти исто пи та ње:

Кад ма хо ви на сла же
За лу та се вер ња ча
Из до ли не и ма гле
Сја коњ ска бе о ња ча.

Је ди но њој је зна но
Куд су зне ста зе во де
Из ме ћа ве ћеш чу ти
Коњ ско – идеш ли ро де?

Ку ћа као цен тар сви је та и коњ, умје сто во ђа, као во дич до куће 
и онај ко ји зна пут до сво га исто риј ског ци ља – то је пра ста ра па
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три јар хал на иде о ло ги ја ко ја се су прот ста вља иде о ло шким схе ма
ма у ма гла ма и ме ћа ва ма жи во та и исто ри је. 

До бро до шао, Ђор ђо Сла до је, ме ђу сво је, под ку по лу ник шић
ког Са бор ног хра ма Све то га Ва си ли ја Остро шког, оки ће ног име
ни ма жр та ва хер це го вач ких уста ни ка, ко ји су да ли сво је жи во те 
за осло бо ђе ње Ник ши ћа; у храм ко ји сла ви сто два де сет го ди на 
слу жбе Го спо ду и сју тра шњој сла ви – Ус пе њу Пре све те Бо го ро
ди це. 

Не ка ти је на здра вље и на част Из ви и скра Ње го ше ва и да, 
во ђен њо ме, из ви јаш искре сво је по е зи је спрам ко је се ви ди ве че
ра ти. 

Знам да су се мно ге ду ше на овој Пе тро вој гла ви ци да нас 
уз ви ја ле, али и оно ду ша око тво је за ви чај не цр кве на ћу ви ку и 
око тво је ку ће у Кли њи код Уло га, ода кле до пи ру вје шти зву ци 
див ни јех гу са лах тво га оца Спа со ја и не у га сли сјај мај чи них очи
ју с оно га сви је та. Ти зву ци тре пе ре са стру на тво јих сти хо ва, а 
мај чи не очи гле да ју и гле да ће из тво је пје сме и ка да на ше очи 
зга сну, као што ће и се стра си ња вјеч но оста ти да „при зве зди крва
вој / на дар ма на сти ру ве зе пр ви за вој”. А те бе ће чу ва ти од од ла
ска глас во ље не же не, чи ји ехо до ла зи „из оног да ле ког вр та”, и 
Ти ја нин сми јех од ко га „ла ста ви це / за бо ра ве се о бу / и ждра ло ви 
се по ме ту”, ово је дин стве но прет пра знич ко слав ско и сла вље нич
ко књи жев но ве че у хра му, на је дин стве ном мје сту, и сју тра шњи 
сви је тли пра зник, ко ји ће мо, ако бог да, про сла ви ти у све то род ној 
Пи ви.

Бу ди мо до стој ни ових све ча но сти у све ти ња ма!*

Уо чи Го спо ји над не 2020. го ди не

* Бе се да по во дом до де ле На гра де Из ви и скра Ње го ше ва, у Хра му Све тог 
Ва си ли ја Остро шког у Ник ши ћу, у Цр ној Го ри, 27. ав гу ста 2020. го ди не.




