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до ми ни ра дра ма чо ве ко вог оно стра ног уде са, спа се ња и из ба вље ња, у 
Гал га лу се, из укр ште не ан тро по ло шке и те о ло шке пер спек ти ве, (о)пе ва 
бо жан ска искра љу ба ви као ви тал на си ла и ви ша, ду хов на ме ра људ ске 
ег зи стен ци је, при че му се ес ха то ло шки ви дик прет ход них спе во ва Зла те 
Ко цић јед на ко дра ма тич но под ра зу ме ва. Отуд се овог пу та пе сни ки ња 
ви ше осла ња на не сум њи ве да ро ве ин ту и ци је и ства ра лач ке ин вен ци је 
но што се ода је за ум ним има ги на тив ним про до ри ма нај бо љих прет ход
них тре ну та ка сво га по ет ског ства ра ња. У но вом лир скоре ли ги о зном 
спе ву Зла те Ко цић вид но пре те же, исти на, зби ља ори ги нал на ства ра
лач ка иде ја над не пред ви дљи вим ма штен ским ис ко ра ци ма ау то ном ног 
пе снич ког го во ра, уз до след но, упор но оне о би ча ва ње ре фе рен це пре ма 
от кри ве ном ар хе тип ском мо де лу. Ма да, опет, мо де лу је дин стве ном. Но 
и та че лич на ди сци пли на до би ја аде кват но ис ку пље ње у очи глед ном 
успе ху пе сни ки ње да зби ља нео бич ну иде ју свог но вог де ла ре а ли зу је 
у це ли ни, и без ма ло у свим без број ним де та љи ма, ани ми ра ју ћи је, с ма
те ма тич ком пре ци зно шћу ком по зи ци о ног скла да, у аде кват ном са др жин
ском и све жем, су блим ном, шта ви ше ме сти мич но по е тич ном је зич ком 
тки ву. А са Гал га лом Зла те Ко цић срп ско пе сни штво до би ја са вим нов 
ре ли ги о зни до жи вљај љу ба ви, осми шљен дво ја ко – из ју де о хри шћан ске 
те о ло шке и пра во слав ноан тро по ло шке пе ср спек ти ве. Или, ипак, по ма ло 
ша га лов ски, по ет ски до жи вљај чо ве ка и све та ви ђен ср цем ко је во ли?
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ИЗ ДАН ЦИ МО ЧВА РЕ

Шеј мус Хи ни, Жи ви ла нац зна ног све та. Иза бра не по зне пе сме, из бор и 
пре вод Сте фан Па јо вић, по го вор Гој ко Бо жо вић, Ар хи пе лаг, Бе о град 2019

Је дан од че тво ри це ир ских књи жев ни ка ко ји су до би ли Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност је сте Шеј мус Хи ни (1939–2013), ро ђен у Се вер
ној Ир ској, али је жи вео и пре ми нуо у пре сто ни ци Ир ске. На срп ски је зик 
пре во ђен је до са да у не ко ли ко на вра та, би ло да се ра ди о за сту пље но сти 
пе са ма у пе ри о ди ци или из бо ри ма из по е зи је, ма да је кри тич ка ре цеп
ци ја ре ла тив но сла би ја, ка ко за па жа при ре ђи вач и пре во ди лац ре цент ног 
из бо ра Хи ни је вих по зних пе са ма. Уз ин те ре сант на ком па ра ти стич ка 
за па жа ња Ане Жив ко вић о Ели о то вој Пу стој зе мљи и Хи ни је вој Мо чвар
ној зе мљи, те Со ње Ве се ли но вић, ко ја ис пи су је чла нак „Днев ни по сло ви 
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у по е зи ји Жи во ра да Не дељ ко ви ћа и Шеј ма са Хи ни ја”, вре ди ис так ну ти 
нај ве ћи ин тер пре та тив ни за мах код нас, у ви ду док тор ске ди сер та ци је 
„По ет ска то по ни ми ја у по е зи ји Шеј му са Хи ни ја” (2017), упра во Сте фа
на Па јо ви ћа. 

Он у на по ме ни „Уз овај из бор” ко мен та ри ше пре вод Ср бе Ми тро
ви ћа ко ји „не мањ ка у по ет ском аспек ту, бу ду ћи да је пре во ди лац и сам 
био пе сник”, и ис ти че да је ње гов пре вод „до не кле до слов ни ји”, чи ме 
би тре ба ло да бу де ис так нут „пе снич ки ре а ли зам у Хи ни је вој по е зи ји 
ко ји је по ма ло не пра вед но био за по ста вљен од стра не кри ти ча ра; стра
них, раз у ме се”. И Па јо вић је, на и ме, пе сник, али ње го вом из бо ру и 
пре во ду ле ги ти ми тет да ју ка ко ви ше го ди шња по све ће ност док тор ској 
ди сер та ци ји, та ко и струч ни од ла сци у Ир ску, тј. ин тен зи ван рад на са
вла да ва њу ра зно ли ких фи не са ир ског је зи ка. За пре вод пе са ма из по
след ње три пе снич ке књи ге Шеј му са Хи ни ја, под на сло ви ма Елек трич но 
све тло (2001), Окру жна и кру жна (2006) и Жи ви ла нац (2010), мо же се 
ре ћи да је ус пео са ста но ви шта то га ка ко пе сме зву че и функ ци о ни шу на 
срп ском је зи ку. То ме, ја сно, до при но се и де таљ не пре во ди о че ве фу сно те, 
ко је до дат но об ја шња ва ју то по ни ме, лич но сти или мит ска би ћа, не сум
њи во ма ње по зна та до ма ћој чи та лач кој пу бли ци.

Мо же се из ра зи ти жа лост са мо за тим што дра го це ну књи гу, чи је 
је об ја вљи ва ње по др жао Ир ски фонд за књи жев ност, не пра ти у ви ду 
пред го во ра или по го во ра и, чи ни се, зна чај на је згро ви та сту ди ја Сте фа на 
Па јо ви ћа, об ја вље на у кра гу је вач ком на уч ном ча со пи су Ли пар (58/2015), 
под на сло вом „За ви чај на то по ни ми ја у по е зи ји Шеј му са Хи ни ја”. У њој 
се, на и ме, син те ти шу нај зна чај ни ја на че ла Хи ни је ве по е ти ке, али је Па
јо вић чла нак ор га ни зо вао као прак ти чан пој мов ник то по ни ма ко ји су 
пре суд ни за раз у ме ва ње по е зи је овог ир ског Но бе лов ца (округ Де ри у 
Се вер ној Ир ској, се ла Моб сон и Ана хо риш, на се ља Тум, Бе ла хи, Каслдо
сон и Ма ге ра фелт, је зе ра Лох Бег и Лох Неј, ре ке Мо јо ла и Бан). С об зи
ром на то да се сва ки то по ним ја сно и кон ци зно осве тља ва са ста но ви шта 
ње го ве је зич ке ети мо ло ги је, (по ро дич не) исто ри је и ми то ло ги је, до при
не ло би се мо жда и лак шем раз у ме ва њу и бо љој и ши рој ре цеп ци ји. 

Ме ђу тим, вре ди ис так ну ти да је ре цеп ци ји ипак у пер спек ти ви 
до при нео ефек тан по го вор „Сва ко дне ви ца и кул ту ра” Гој ка Бо жо ви ћа, 
осми шљен кроз од го во ре на пи та ње: „Шта прет хо ди пе сми?” Бо жо вић 
ма пи ра не ко ли ко се ман тич ких та ча ка, ко је пот цр та ва ју зна чај Хи ни је
вих по след њих збир ки по е зи је у све тлу ње го вог це ло куп ног пе сни штва, 
али и оно што је сто жер но за це ли ну ње го ве по е зи је. Пру жа ју ћи чи та о
цу син те тич ки по глед на кла си ка ир ског пе сни штва, ау тор по го во ра 
ис ти че у пр ви план „сли ке руд ни ка, тре се ти шта, угља, мо чвар не зе мље”, 
то јест ка ко „ге о ло шки сло је ви зе мље по ста ју у Хи ни је вој по е зи ји са
жи вље ни са ге о ло шким сло је ви ма кул ту ре и исто ри је. Са мо у том амал
га му на ста је пе сма као је дин ство раз ли чи тих еле ме на та, ви дљи вих и 
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по сре до ва них, исто риј ских и са вре ме них, до жи вље них у ис ку ству и про
жи вље них у кул тур ном пре и спи ти ва њу и исто риј ској све сти”. Та ко ђе, 
про бле ма ти зу је се при ро да Хи ни је ве пе сме, ко ја по ста је „су ма сва ко днев
ног ис ку ства са чи ње на од мно штва де та ља и уви да, им пре си ја и про жи
вље них еле ме на та ’чи сте ствар но сти’”, „су сре та сва ко дне ви це и исто ри је”, 
али и сво је вр сни „об лик пу то ва ња” „на иза бра на ме ста кул ту ре и исто
риј ског тра ја ња” (Грч ку и То лунд). 

Из по го во ра на ша чи та лач ка пу бли ка мо же да стек не ва љан увид 
у Хи ни је ву по е зи ју, а он се шта ви ше, ујед но мо же по сма тра ти и као увод 
у чи та ње овог пе сни ка. Гој ко Бо жо вић је, не сум њи во, по пут Сте фа на Па
јо ви ћа, до бар по зна ва лац Хи ни је вог ства ра ла штва, што тре ба има ти у 
ви ду и ка да би се по тен ци јал но го во ри ло о јед ној мо гућ ној ком па ра ци ји 
из ме ђу ње го ве и Хи ни је ве по е зи је, ко ја се про ви ди ка ко у по го вор ном 
ко мен та ру уз пе сму „Ван ка дра”, та ко и у ти хим мо тив ским са гла сји ма 
из ме ђу, при ме ра ра ди, Хи ни је ве пе сме „Из дан ци” и Бо жо ви ће ве „Па
пра ти”, са гле да них кроз го то во ма гиј ску по ве за ност па пра ти и по е зи је. 
То, по ред оста лог, отва ра и ва жна пи та ња о књи жев нокул тур ним ве за
ма Ир ске и Ср би је.

Из на по ме не „Уз овај из бор” Па јо вић от кри ва ва жност пе сме „Зна
ни свет” за срп ског чи та о ца, бу ду ћи да је у њој пе сник „опи сао бо ра вак 
на Стру шким ве че ри ма по е зи је 1978. го ди не, пру жа ју ћи сво је вр сну ге
не зу на си ља ко је ће се од и гра ти то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка, у 
го ди на ма ка да је слу чај но или не, об ја вљен пр ви пре вод ње го ве по е зи је на 
срп ски” (1993). Овим нам се, да кле, от кри ва и опре де ље ње за сâм на слов 
овог из бо ра из по е зи је, бу ду ћи да је при ре ђи вач ис ком би но вао на слов 
пе сме, чи ја је са др жи на по ве за на са на шим под не бљем, са на сло вом 
Хи ни је ве по след ње збир ке пе са ма, ко ја „ис пи ту је тре нут но ста ње чо
ве ко љу бља”.

„Жи ви ла нац” асо ци ра јед ним де лом на Лав џо јев Ве ли ки ла нац 
би ћа, осми шљен „прин ци пом пу ни не” и ус по ста вља ња кон ти ну и те та 
„од нај ли ше ни је вр сте би ћа, го то во не би ћа, до нај са вр ше ни јег (ens per
fec tis si mum)”. Ка да је реч о Хи ни је вој ме та фо ри за ци ји „лан ца”, мо же се 
ре ћи да је она знат но ши ра од Лав џо је ве ви зу ре, али да је уте ме ље на 
упра во на ху ма ни стич ким по сту ла ти ма. Украт ко, Хи ни је пе сник вер ти
ка ле, ко ји, по пут на шег Ми о дра га Па вло ви ћа, те жи да по е зи јом об у хва
ти це ли ну све та. У том сми слу, зе мља и ко па ње по ста ју ње гов по е тич ки 
кре до, као у пе сми „Пе сник ко ва чу”, у ко јој пи саљ ка по ста је ору ђе за 
ко па ње: „Шеј му се, ис куј ми ала тљи ку да нач нем зе мљу, / при клад но 
ору ђе за ко па ње и ри ља ње тла”. Ка ко на во ди Ана Жив ко вић у по ме ну тој 
сту ди ји о Ели о ту и Хи ни ју, де да је тра гао за тре се том, отац је ко пао кром
пир, а син ко па пе ром по кул ту ри пре вас ход но сво је зе мље, али и чи та
ве пла не те. Пе сник је ко пао „жи во ко ре ње”, тј. „људ ске суд би не” сво јих 
су на род ни ка и пре да ка, ко је се и сим бо лич ки и фи гу ра тив но ста па ју са 
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род ном гру дом. Да кле, оно што су за ње га ко па ње и зе мља, за Ели о та је 
фи гу ра про ро ка Ти ре си је у ко јој је са же та „ко лек тив на људ ска свест”. 

Зе мља о ко јој се пе ва је мо чвар но тло, ко је је, кул ту ро ло шки гле
да но, хтон ски про стор или ти бо ра ви ште нат при род них би ћа, што се 
про бле ма ти зу је у пе сма ма и по е ма ма као што су „Је гу љар ни ца”, „Змај 
за Ај вин” и „Утва ре”. У ста рој Грч кој мо чва ра је има ла јед на ку уло гу као 
ла ви ринт, та ко да у од ре ђе ном аспек ту лајт мо ти ве из грч ке ми то ло ги је 
мо же мо са гле да ти у си сте му ла ви ринт ских ход ни ка или го то во ини ци
ја стич ких лу та ња и пу то ва ња лир ског су бјек та. Оно је, да кле, усред сре
ђе но на кре та ње по хо ри зон та ли, док је „си ла зак” лир ског су бјек та, 
уре ђен кре та њем по вер ти ка ли, од ре ђен по ни ра њем у би ће и ми то ло
ги ју соп стве ног за ви ча ја: „По ве ла ме је [Шид, би ће ко је жи ви под земљом] 
ис под зе мље, у уну тра шњост / Ашо вом ја сно оме ђе не зе му ни це / Пред
ви ђе не за те лад” („Утва ре”); и: „Ме ло ди је ир ске фла у те из под зе мља / 
Ус ко ви тла ше се ход ни ком ко јим ћу си ћи” („Окру жна и кру жна”). 

Та ко у јед ној од нај у спе ли јих пе са ма, „Глен мор ском ко су”, пе сник 
ус по ста вља ин тен зи ван ди ја лог са са чу ва ним фраг мен том ста ро ир ске 
сло гов не пе сме из 9. ве ка, „Цр ним ко сом са је зе ра Бел фаст”, ко ји је осми
шљен ус по ста вља њем си ме три је из ме ђу „ку ће смр ти” у зна ку оца и соп
стве не „ку ће жи во та”. У Хи ни је вом мо ти ву ко са при сут ни су и зна чењ ски 
окви ри ко је је овој пти ци смр ти на ме нио Ро берт Му зил у исто и ме ној 
при чи, али и мит ски, по ко јем је кос јед на од Апо ло но вих ма ни фе ста
ци ја. Срп ски чи та лац ће у овом из ра зи то ја ком уни вер зал ном сим бо лу 
осе ти ти и кул ту ро ло шку ау ру соп стве ног тла, Ко со ва и Ме то хи је, по себ
но ка да про чи та сле де ће сти хо ве: „И по ми слим на су се до ве ре чи / Ду го 
на кон то га: / ’Та пти ца на кро ву шу пе, / Го ре на ру бу не де ља ма – / Та да 
ни сам ре као ни шта – / Али ни ка да ми се ни је до па да ла та пти ца’.” А у 
пер спек ти ви те, за лир ског су бјек та во ље не пти це, био је чи тав ње гов 
жи вот: „То си ти, ко се, што те во лим”.

Шеј мус Хи ни се, као и на ши пе сни ци по пут Вас ка По пе, Ми о дра га 
Па вло ви ћа, Ми ло ра да Па ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа и Јо ва на Хри сти ћа, који 
су се за ни ма ли за „вуч ју со”, ан тич ке и ви зан тиј ске „ка ри ке” и по чет ке 
срп ске књи жев но сти (9. век), ин те ре со вао за ста ру ир ску књи жев ност. 
Шта ви ше, пре пе вао је „ста ро ен гле ски еп ’Бе о вулф’ и ир ску ле ген ду о 
кра љу Сви ни ју”. Тра го ве тих пре пе ва у из бо ру Сте фа на Па јо ви ћа, нај
ек спли цит ни је има мо у пе сми „Гра нич не бор бе”, у ко јој се спо ми њу 
„кр ва ви пир у Хеј ро ту”, „пре сто ној па ла ти дан ског кра ља Хрод га ра” из 
Бе о вул фа и кур зи вом ис так ну ти сти хо ви на кон цу пе сме: „Сва ки но кат 
и бо дља, сва ка из бо чи на / И гр ба и ши љак на ру ци те без бо жне зве ри / 
Бе ше по пут че лич ног шиљ ка у ју тар њој ро си”. 

Има ги на тив но упе ча тљив и са др жин ски екс пре си ван, Шеј мус Хини 
је пе сник кул ту ре, али у слу жби ир ског на ро да и зе мље. Ње го ве пе сме 
су оту да уни вер зал не вред но сти, иа ко оби лу ју то по ни ми јом, ко ја не мо ра 
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ну жно да бу де по зна та нај ши рој чи та лач кој пу бли ци. Кул ту ра и исто
ри ја су ње го во пе ро, ко јим ко па по тре си шту зе мљу ко ја га хра ни и зе мљу 
ко ја је ме то ни ми ја ње го вог стра дал нич ког на ро да. 

Из бор и пре вод Сте фа на Па јо ви ћа ви ше стру ко је до бро до шао. На
кон три књи ге Хи ни је ве по е зи је ко је су до са да об ја вље не код нас (1993, 
1995. и 2000. го ди не), овом књи гом уо бру ча ва се пре во ђе ње це ло куп не 
по е зи је и Хи ни је ве по след ње пе снич ке фа зе, оли че не збир ка ма из 2001, 
2006. и 2010. Нај по сле, књи га Жи ви ла нац зна ног све та на ме ње на је 
срп ској пу бли ци, па је та ко и на сло вље на, струк ту ри са на, раз го вет но 
пре ве де на и по ен ти ра на по го во ром. 

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

ЛИР СКА КОН СТАН ТА У МО ЗА ИЧ КОЈ СТРУК ТУ РИ

Ми лан Ву чи ће вић, Одах и шум, Баг да ла, Кру ше вац 2019

Лир ска на ра ци ја у осмој пе снич кој збир ци Одах и шум Ми ла на 
Ву чи ће ви ћа је об ли ко ва на у три до ми нант на, ме ђу соб но про жи ма ју ћа 
лир ска тки ва. У струк ту ри књи ге се ја сно уо ча ва ју и оцр та ва ју пе сни ков 
до жи вљај за ви ча ја, ду хов на вер ти ка ла оства ре на у пе сма ма и ре ли гиј ско 
ис ку ство има нент но са вре ме ном чо ве ку. Пе снич ка збир ка је из гра ђе на 
на кон тра пунк ту раз ли чи тих и ра зно род них фраг ме на та, а тек њи хо вим 
об је ди ња ва њем у мо за ич ку струк ту ру за до би ја се и оства ру је пу но ћа и 
за о кру же ност ори ги нал ног и ау тен тич ног лир ског на ра ти ва.

Ду хов на вер ти ка ла лир ског су бјек та пред ста вља осо бен осе ћај 
тра ја ња кроз ус по ста вља ње ду хов не вер ти ка ле оца и си на, а глав ну спо ну 
пред ста вља пе сник, ко ји об је ди њу је раз ли чи те вре мен ске пер спек ти ве. 
У пе сми „Са си ном на мор ској сте ни” кроз раз ли чи те пер спек ти ве, про
шло сти и са да шњо сти, оства ру је се при су ство три ге не ра ци је. Лир ско 
Ја је у са да шњо сти при сут но са си ном, док се у ми сли ма пе сни ка оства
ру је ме та фи зич ко при су ство „од сут ног” оца, до зва ног мо ћи ма и ча ри ма 
тво рач ког на дах ну ћа, ко је сво је пу но ова пло ће ње за до би ја тек на стра
ни ца ма њи хо вих ру ко пи са, кроз вар љи ву игру све тло сти и тми не:

...се дим са си ном на мор ској сте ни и по сма трам
„игру та ла са” ... при се ћа ју ћи се оца ко ји је твр дио




