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П О Е З И Ј А  И  П Р О З А

ЂОРЂО СЛАДОЈЕ

БЛАГО ТЕБИ ДУНАВЕ

ЛАКШЕ ЈЕ БИЛО

Лакше је било да се пева
И у рату и после рата
Већ догођено да се слути
И по свршетку да се гата

Лакше је било да се тули
И у маглама по беспућу
Него о овом што ти бескрај
И страх од краја већ шапућу

Лакше је било да се муца
О понорима васионе
Него о њима што те опет
Из контумаца у збег згоне

Лакше је било и без муза
У сонету као у рову
То распарено римовати
И угађати сваком слову

Лакше је било и ниткова
Жалобним стихом на трен таћи
Него ли брата препознати
И још у брату срце наћи
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Лакше је било да се цвили
И запомаже дечјим криком
Него немети пред ужасом
И пред погребном статистиком

А можда збиља нема смисла 
Певати након Јасеновца –
Али где ће спасти барем
Ова сирота сузна словца
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ПРЕД ИКОНОМ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

Као да на трен стрекну пред ужасом
И продужи мирно пут вечности касом
Остављајући у ропцу аждају
Бедним песницима да се њоме мају

Славим то копље које неман свлада
Ал ко ће комарца и звер од обада
И њихов накот – спаси и опрости –
Да ми без страха стигну славски гости

Већ их дуго нема ко ће знати шта је –
Можда их је негде баш сенка аждаје
Пресрела у сумрак на пустом раскршћу
Па ми од тог свеће у чираку дршћу

А из кандила ко да неко прети –
Биће ту још посла заштитниче свети
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НЕМИНОВНА ПЕСМА

Ко би се овом надо –
И моја драга стари
Ал срце ни да трепне
Не чује и не мари

Стари свечано тихо
Попут априлског снега
Ничу младице бора
Мале малине пега

У струку где још хуји
Мећава младог жита
Промешкољи се сало
У ињу целулита

Реума богме стегне
Мигрене дуго трају
Све чешће је у ћутњи
У далекоме крају

Кад проспе крчаг смеха
Па лице свега гране
И у мом рушном гнезду
На трен ућутка вране

Неминовно је ипак –
Стари и моја драга
Али не хаје срце
Та луда слепа рага
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КЕРОВОЂА

Једино ја ти немам свога верног љубимца
Па базам сам около попут покислог кривца

Ни пудлице ни хрта ни ловнога ни торног
Да га набављам сада касно је и зазорно

Једва и себе држим на квартиру и храни
И чиме да ме теши од чега да ме брани

Кад немам ону кућу ни њене укућане
Ни стадо ни пастира па да радосно лане

И немам чарну шуму препуну вилењака
Из које Месец сјајне кроз зенице курјака

У чопору шетача као да сам од дима –
Нико ми не види ланац ни оног што га цима

Ни тугу доживотну која ме изнутра глође –
Што ти се не домогох – ни чина керовође
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БЛАГО ТЕБИ ДУНАВЕ

Благо теби Дунаве
Сило на земљи непролазна
Велможо међ водама
Овог и оног света

Ти ниси био
Никада слаб и мали
Ни стар ни млад
Ни неутешно сам

Ти примаш очински
Уморне притоке 
А дивље поточиће
Свадљиве бујичаве
Што се залећу на нас
На куће и ћуприје
Шапатом сркнеш

Не мариш за обале
И обалске страже
За наше смешне
Уставе и насипе 
Јер сила јеси 
И у најтишем валу
Мехурићу и капи –
У истом трену 
На извору и ушћу

Певаш у Црној шуми
У Црном мору светлиш
Вазда на циљу
Увек у својој кући –
Благо теби Дунаве
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ОПОМЕНА

Стојте себарске шљиве ви трешње и кајсије –
Још мало стрпите се – цветајте што касније
Бојте се луде Марте која по ињу чара
Та је покрова безброј откала од бехара

Склањајте се у дупље и под врапчија крила –
Ето студене војске на коњима априла
Склапај латице ружо не узноси се жбуне
Таквих глава и круна већ су нам јаме пуне

Куд сте ми пораниле петровке прворотке
Ако вас не згроми крупа хоће кукасте мотке
Ко обешене ено гиздаве ресе висе –
Од касне лукаве сорте понечем учите се

Стишајте бруј под кором у пупољцима цику
Незвана стиже слана на свадбу у вишњику
О јагорчико сузна залуд се смешиш мразу –
Скриј се међ ове речи процвале у поразу

Што су виделе стопут и вилено и свело
У дитирамбу чуле запевку и опело –
Стојте кајсије луде тако сам цвао и ја
А сад ме одгуркују – и кактус и саксија
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ПОЗНИЦА

Негде у кутку чамати
И на дистихе дисати
Кашљати псећи храмати
Дуванским димом писати

По собној степи лутати
И своје кљусе декати
Увреде света гутати
Потоњу уру чекати

Не клети и не кумити
Кад дође онај репати 
Прекрстити се умити
И неком драгом тепати

Слушати јаме зловека
И крик што отуд одјекне
Згулити маску човека
И бити то што претекне

Кап сунчевине михоље
У судњу чашу долити
Не излазити у поље
Већ се за брата молити

По јутру срце навити
И зделом посног варива
Господе Тебе славити
За све то што ми дарива

С врапцима благо делити
Понекад кришом плакати –
У малу кап се прелити
И у сну твоме сјајкати 
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АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ

ЕРОСОВА СВЕСКА

У добанедоба корона вируса
писао сам песме у свесци Ероса.

ПРВО ВЕЧЕ

Сећајући се и Рембоа

Младић. Девојка.
Сасвим још млади.
Сами. 
На плажи.
– Пази ме.
– Важи.
Скида грудњак.
Баш као јабука,
без радозналих црва,
дојка.
Пољубац. Љубав.
Отвара се шкољка.



412

ГНЕЗДО

Ах, Неруда

Поглед
из гнезда.
До звезда.

Недоглед.
До гнезда
од жлезда.

Он, орао,
у гнезду
дозорао.
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СКУЛПТУРА У ПОКРЕТУ

Лектира: Габријела, Силвија, Ким,
Дебра, Радмила, Ана...

Црвена коса.
Мршена.
Црвена хаљина.
Збачена.
Његови дланови
на њеним грудима.
Њени на његовим
слабинама.
Колена.
Рамена.
Затегнут лук.
Стрела.
Ух!
Сједињена
два тела. 
Да,
то сам хтела.
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ПОРОЂАЈ

Са острва

Порађа се.
Себе рађа.

Од себе се
ослобађа.

Догађа се.
Лети лађа.
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ИЗВАН ЗЛА

Владислав Петковић Dis: ...после овог сна

1.

Две жене.
Којегод боје косе.
Високе штикле.
Или босе.
Беспоштедне.
Истог 
мушкарца
сањају.
Нанавикле,
ипак,
да се ухвате 
у коштац. 
Мртве.
Можда спавају.

2.

Два брата.
Она.
Душа.
Васиона.
Један другог
за гушу 
хватају.
Живот 
кратак.
Испраћени
после свога сна.
Загрљени.
Изван зла.
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ЦРНА ПЕСНИКИЊА

Леополд Сенгор: Нага жена, црна жена

Жена црна.
За Сенгора:
Црна мајка.
Африканка
лепотица.
Она стари
и умире.
Претвара се
у црницу.

Песникиња
нема страха 
од старења.
Од сећања
на страдања.
На ћутања.
Ван видљивог,
тамног круга,
душа – дуга.

Црна жена.
И црвена
где је љубим.
Где смо једно.
Ја сам Ерос.
Ерос она.
Нага жена.
(За воланом 
одевена.) 
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НИМФЕТА

Привиђа се Набоков

Са звезданих кола
до стола.
Нимфета гола.

Из бескраја.
Недођије.
До хартије.

Из безмерја.
Оштрог смера.
До пера.

Сва од чини.
Писца
да опчини.

Бела.
Књигу снела.
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ПОСЛЕДЊА НОЋ

Миљковић: А два и два су један
кад падне последња ноћ

Груди њене
иза песникових
капака. 
Тамни
бездан.
У сумраку
слути леђа. 
Њена.
Дрхти грана.
Изнад веђа.
Два и два?
Једва – 
један.
Лети.
Жедан.
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ПОЉУБАЦ СМРТИ

Оскар Вајлд: И покуша да га пољуби...

Пожелим те
понекад у сновима.
Мада осећам
како, штитовима
згњечена,
сијаш и мени,
као месечина,
кроз седам велова
пољупцем смрти
на уснама,
Салома.
Сањам и своју
главу на тањиру.
И чисту,
храбру душу
Јована Крститеља
у свемиру.
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ПРЕД ЗОРУ

Песников сан

Свуци се
као небо 
пред зору.

Да те пијем 
на извору –
неумору.

Двор 
да дижем
на додиру – 
немиру.

Питсбург, јуни 2020.
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ЗОРАН ЂЕРИЋ

ПОЕЗИЈА У ВРЕМЕ КОРOНЕ

ПОЕЗИЈА И БЕСКУЋНИК

понекад чита новине које назива
џемпер јер их ставља уз голо
тело кад му је хладно назива их
и шпорет јер их пали шибицом
да огреје промрзле руке а када 
их чита не чини то да би нешто 
сазнао из њих јер то су обично
старе информације зато их
назива једноставно речи
чита их наглас само да би чуо
свој глас и неке друге речи
будући да време проводи
у тишини сам без разговора
кад има нешто што жели да
сачува онда их упакује у
новине па тај смотуљак онда
држи под главом уместо
јастука који иначе и нема
чува га под главом кад лежи
да му га неко не украде тај
смотуљак ту једину ствар
коју има чува као највећу 
драгоценост у џепу ако је 
мала у најлон кеси ако је већа
за друге велике ствари он
не мари јер нема где да их
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држи и нема разлога да 
их чува кад не може да их
понесе са собом а не може
ни да их одмах употреби
те ствари за њега немају
вредности саме по себи
не размишља о томе да
може да их прода или
замени за неку другу
кориснију ствар нема
те способности (уосталом
због тога се и нашао на
улици) а деси се понекад 
да новине на његовом
телу а потом и у његовој
руци буду неке књижевне
са страницама поезије
прозе и критике али он
их и даље чита као и све
друге само као речи речи
и ништа више кад мало
боље размислимо оне
то и јесу само речи речи
и ништа друго осим кад
служе као џемпер или
као шпорет или као 
смотуљак у коме се 
понекад може сачувати
нешто што је вредно за
некога и неко време а
то свакако није поезија
и нису метафоре ни
песничке слике али је
добро за поенту ове песме

31. март 2020.
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ПОЕЗИЈА И КУЋНО ПРИЈАТЕЉСТВО

Одавно нисам посетио 
ниједног пријатеља.
Више се не сећам где 
и како живе.
Обично се састајемо 
у кафанама, и ту,
уз пиће и разговор, 
одржавамо тзв. пријатељство.

Памтим нека дружења из 
младости, у Фрушкогорској 
улици у Новом Саду.
Тај (сад већ бивши) пријатељ, 
одавно живи у Београду:
немамо више никакву 
комуникацију.
Друго пријатељство 
из Фрушкогорске,
прекинуто је 
пре неколико година,
јер је, тај „пријатељ”: 
почео све пријатеље
да доживљава као непријатеље.

Мој стан је, такође, дуго 
већ затворен за дружења.
Уморио сам се од јутарњих 
мамурлука и спремања 
стана после пијанчења.
А у мом родном дому 
годинама нико не живи.
Затворен је. Препуштен 
влази и прашини,
мишевима и бубама. 
У орманима су затворене
кошуље и друга одећа, 
коју више нико не облачи.
На полицама су остале 
књиге и часописи,
које нико више не узима 
у руке и не чита. 
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Да ли су кућни пријатељи 
исто што и кућни духови?
Кад су први одсутни,
можда је присуство других
обавезно.
Понекад ми се чини
да је тако...

Тешим се, преостало ми је, 
ипак, неколико хиљада
виртуелних пријатеља. 
А ако ни то није довољно,
уместо кућних пријатеља,
имам пса и мачку.

Можда ово наликује на
поетску досетку, 
било би добро да је тако,
али није, ово је попис 
чињеничног стања...

8/9. април 2020.
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ПОЕЗИЈА И ЈЕЗИЦИ ЉУБАВИ

Чије год језике да говорим,
ако језиком љубави не умем
да зборим, онда сам нем –
као звоно без језичка, као
прапорац из кога је испала
куглица, па не звечи. 

Птичјим млеком сам се хранио,
али језике птичје нисам научио.
Не умем да цвркућем ни 
да гугућем, а немам ни перје
да се шепурим, како бих те освојио.

Мислио сам да имам све
дарове: телесне, па и духовне.
Али нисам знао да су дарови
различни, а Дух је само један.
Сад знам да нисам ни пророк
ни зналац, ако су ми неке 
тајне и одређена знања 
доступни, јер ако нисам
с тобом, љубави, ништа 
и нико сам. 

Ако те не целивам, 
еда ли ћу се исцелити?

Као што око не може
рећи руци: не требаш ми.
Као што глава не може
рећи ногама: не требате ми.
Нема ниједног чула
које нам је непотребно.
Нема ниједног уда
којега ћемо се срамити.

Зато ја не могу рећи
да си ти моје око, рука,
глава, нога, али могу
да кажем да без љубави
не бих прогледао, да без
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љубави не умем да ходам,
да су ми руке прекрштене,
а глава забринута, ако те
нема и ниси са мном једно.

12. мај 2020.
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АНЂЕЛКО ЗАБЛАЋАНСКИ

У НАМА РЕЧИ

ПОГАНИМА

на чијем прагу седиш
расутих мисли пољима жита,
чије су ноћи
проливених суза 
уденуте у твоје празно јуче,
твоје простоте –
и од страха ињем прошаране косе

на чијем огњишту 
грејеш од студени утрнуло 
срце, сићушно у осами,
на чијем гробљу
сваке ноћи се из сна будиш,
дршћући хладан
у својој мекој и врелој постељи

на чије знамење
своју си поган безочно просуо,
крв чију на свој бес си точио,
а манастирску воду,
за искуп греха
испод крста пио
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ПАД У БЕЗДАЊЕ

Шта је страст 
Љубав
Истина
Уме ли кроз тмину да слути
Твоје око
Шта незнање
Заблуда
Суштина
Умеш ли у себи наћи 
Дубоко, дубоко
Или је све исто
Све просто
Све белина

Шта је реч 
Ћутање
Говор душе
Умеш ли разазнати без усне
Без дланова
Шта празнина,
Тегоба шта је
Кнедла сред гуше
Умеш ли дотаћи без
Разблудних снова
Или је све далеко
Све прашина, плод оскоруше

Шта је рађање
Живот
Шта умирање
Умеш ли с три прста десне руке 
Да удишеш
Шта судбина,
Аманет шта је
Шта битисање
Умеш ли у нигдини,
Празним умом да запишеш
Или све биће корак:
Горaк пад у бездање



429

ТРАГ НОЋИ

Ноћ ми 
Кроз тебе мину нејасна, 
Врела
И моје трепавице 
Сан не замрси
Дуго је јецала душа ‒
Док врх тела
Прожимали су чежњиви, 
Умилни срси

Траг твог постојања 
Урезан на длану
Мада 
Не дотичем те ничим сем речју
И поново не знам 
Грлих ли те у сну
У кутку собе
Вери или безверју

Тек јутро се сломи
У мојим очима
И дан ме 
Уморног себи опет врати
Без одговора шта 
у даљама има
Кад на прозор падну касни
Ноћни сати
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СВЕТОМ ГЕОРГИЈУ

Прободи духом аждају у нама
Кад крвави месец падне на реку
Наших грехова, посрнућа, тама
Сукоба добра и зла у човеку

Разбистри наше очи замућене
Гордошћу, псовкама и ништавилом
Међу људе врати све одљуђене
Што клече дуго пред ђавољом силом

Дај нам да чујемо топот твога ата
Да лакше нађемо пут искупљења
И с твојим копљем брат да чува брата
По том да нас памте наша поколења

Навек да горе свећа и кандило
Кад се зарумене трешње мајске
Пред иконом твојом задрхтаће било
У нас кад уселиш Ти светлости рајске 
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НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ

ПРИЗОРИ

ОДСЈАЈ

Гледам касно са своје терасе,
Иза прозора њене собе гори свећа.
Свећа без светла, хладног бронзаног пламена.
Нимало не подрхтава,
Као да у соби нема ваздуха ни даха.
Онда се наједном угаси
И улица постаје тамнија.
То је негде ван нас нестало неко светло
Чији је одсјај на стаклу осликао
Ону која иза њега спава.
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БРАЧНИ ПАР

Врло предано решава укрштеницу.
Оловку лагано спушта на папир,
Кратко записује,
Па је одваја и зауставља
Негде на пола пута
До угодног положаја руке.
Не скреће поглед са хартије,
Иако деца подврискују
А људи трче и псују
Затечени изненадним пљуском.
Растуће комешање на улици
И крешендо тешких капи
Никако га не дотичу.
Седи на надстрешеној тераси, 
Погурен, у светлосивој блузи,
Стар, смркнут и жилав,
Налик облаку који се вуче над њим
И преноси кишу на исток.
Док се негде иза хоризонта 
Злослутно гомилао и пуштао зубе,
Старчева тераса је још била под сунцем,
А на њој је седела његова жена,
Празно гледала на улицу и пушила.
Тресла је пепео врхом палца
Док јој је филтер још бивао на ивици усана.
Угасила је цигарету и ушла у стан.
Смена се одиграла иза затворених врата
И време је почело да се мења. 
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ЦРВЕНА СУКЊИЦА

На петом спрату суседне зграде,
Девојчица од петшест година
Спушта ролетну на прозору зазидане терасе.
Отворен је прозор и она стоји на нечему,
Тако да јој се види црвена сукњица 
И сиве хулахоп чарапице.
Сукњица чак затитра на ветру.
Мајка у кухињи нечим заузета, разговара с њом
И оне се смеју.
Мени цигарета у руци сама гори, а гори брзо.
Девојчица улаже велику снагу
Иако су ролетне у комплету са новим
Прозором – требало би да иде глатко.
Спусти их мало испод половине,
Сиђе са тог нечег и изгуби се унутра.

На незазиданој тераси спрата ниже, 
Три огромне саксије које се каче на ограду.
Празне су, или још увек у њима ништа не расте.
Две жуте са страна и црвена у средини,
Баш тамо где је на спрату изнад
Треперила девојчицина црвена сукњица.
Пепео ми пада на панталоне.
Пре него што ми одузме пажњу,
Помишљам како неке појаве у свету
Дивно приањају једна уз другу, 
Али помишљам исувише брзо,
Јер су ми панталоне беле и сасвим нове.
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ЕРЕХТЕОНСКЕ КАРИЈАТИДЕ

Коста је Јоргу једног лепог јесењег поподнева
Разбио нос испред пекаре Такос,
Јер му је овај био са женом. 
Јурио га је улицом Дионисију Ареопагиту. 
Јорго је проклизао на шљунку и одрао фармерке
Испред зграде са саксијама малених стабала 
Поређаних уз ограду крова. 
Заливала их је млада жена, обучена за излазак.
Погледала је доле и рекла „Свашта!” 
„Вероватно поморанџе, а и жена спремна за излазак. Чудно”
Стигао је да помисли Јорго и скренуо у улицу Партенонос.
Замало да се поново саплете на четири ниска степеника.
Коста је носио у руци масивни кључ за замену точкова.
Он држи радњу сувенира у насељу Плака
И у складу са новом стратегијом рада
Био је одевен у старогрчку тогу и покушавао је да смрша. 
Кључ му је донео сам Јорго, витак, брз,
Али изузетно неспретан и не види без наочара.
Тако га је Коста и сустигао. 
Јорго је трчао гледајући иза себе, уплео се у поводац
Коврџавог Бишона старије госпође и пао.
Пас је зацвилео а жена Јорга ударила ташном.
Утом је наишао забректали Коста
И би шта би.

Јорго га није судски гонио јер су били пријатељи
А и био му је са женом.
А Коста је имао сина, паметњаковића и плачљивка
Који је те вечери читаву ствар некако повезао 
Са Ерехтеонским каријатидама – 
Да је Јорго требало да заломи негде ка Акропољу
И да се изгуби међу туристима,
И да би им тако обојица све време били у видокругу.
Коста и његова жена, којој је опростио
Јер је власница радње, па и његовог живота,
Док су сабирали дневни пазар
Погледали су сина и питали „Коме?”
„Каријатидама” рекао је син.
Коста и његова жена су се насмејали и рекли „Свашта”.
„Добро, видећете. Сутра ће се оне вама смејати”
Рекао је син, без дурења. 
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У призвуку његовог гласа крио се тон поистовећивања 
И унапред испланираних корака.
Али родитељи су се већ вратили свођењу рачуна
И ништа друго их више није занимало. 
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ГА ВРА ВЛА ШКА ЛИН

ДАН ЈЕ ПО ЧЕО ТА КО ДО БРО

Упра во сам све за вр шио. ДХЛом је пре по ла са та сти гла ис
по ру ка. Снег је на па дао и до по след њег ча са је би ло не из ве сно да 
ли ће по руџ би на, ко ја се са сто ја ла од две фла ше пр во кла сног Дом 
Пе ри њо на, фла ше ви ски ја Ка ва лан и два ки ло гра ма ја го да, уоп ште 
мо ћи да се ис по ру чи до овог ма лог ски ја шког цен тра. Он се на ла
зи по ред се ла у усе ку у под нож ју две ју пла ни на.

Ве че рас ће се До ра и Ни ко ла ве ри ти. Том од лу ком, ов де, на ова
кав на чин, спон та но и са пу но љу ба ви, из не на ди ли су и са ми се бе. 

За вр шио сам све у ве зи са ре зер ва ци јом сто ла и ве че ром. То 
ће им би ти ма ли по клон од ме не и мо је же не.

Ово је већ дру га го ди на ка ко ов де до ла зи мо, за јед но, да ски
ја мо. Ни ко ла је от крио ово ме сто и на ма се већ на пр ви по глед 
до па ло. За си тио сам се мон ден ских ски ја ли шта у ко ји ма је све 
са вр ше но. У њи ма се од пре те ра не бри ге за го сте и же ље да им се 
пру жи ви со ки ком фор, ка ко на ста зи, та ко и ван ње, из гу би ла она 
чар ко ју до но се снег и ски је на ње му.

То је про ме на да роб них мар ки, из ме ша них ми ри са пар фе ма. 
Све ви ше ли чи на ва шар, на по ка зи ва ње, не го на ски ја ли ште и 
ски ја ње. 

Ов де ми ри ше на рас па ље но бу ко во др во из ог њи шта и ка ран
фи ли ће у ку ва ном ви ну. Зи ма ов де има свој ми рис. За раз ли ку од 
мон ден ских ски ја ли шта, где то пле „све мир ске” ку по ле пре ба цу ју 
ски ја ше са ста зе на ста зу, ов де то ра де отво ре не „дво се ди шни це”, 
ме тал не кон струк ци је са се да ли ма од др ве них ле тви ца. 

На ши при ја те љи су да нас ра ни је за вр ши ли са ски ја њем. У 
три на ест ча со ва смо сви за јед но ру ча ли у ста рој брв на ри. Ми смо 
са де цом на ста ви ли да ски ја мо.

Во зио сам бр зи спуст. У под нож ју ста зе сам са че као сво је. 



437

По гле дао сам на ча сов ник: пет на ест и три де сет је. Жи ча ре 
ра де до ше сна ест ча со ва.

– До ста нам је би ло за да нас – ре че же на.
– Ја ћу још је дан спуст. Ви ди мо се у хо те лу.
– У се дам на ест и три де сет имам за ка за но код фри зе ра – под

се ћа ме.
Пре ба цу јем се на дру гу жи ча ру. Де сет ми ну та ми тре ба да 

се поп нем на Сре бр ни врх. Још то ли ко да се спу стим. И у ше сна
ест ча со ва ћу и ја би ти у хо те лу.

Гу жве на ус пи ња чи ви ше ни је би ло; тек по ко ји ски јаш или 
ма ње дру штво. Др ве на „дво се ди шни ца” се под ву кла ис под ме не 
и ја се дох. Ста вио сам ски је на ме тал ни др жач, рас коп чао јак ну и 
за па лио крат ки том пус.

Био сам опу штен и би ло ми је по та ман.

Це лог да на ми је у гла ви До ра. Баш ме је то уз бу ди ло. Раз ли ла 
се та сли ка у ме ни, стал но ми је пред очи ма, а тра ја ло је тек не пун 
ми нут. 

Хтео сам да из не на дим на ше при ја те ље ју трос, док су још 
би ли у кре ве ту. Устао сам ра ни је и спу стио се у се ло. У се о ској пе
ка ри ку пио сам че ти ри вру ће ле пи ње са кај ма ком и де се так ки фли. 
Би ле су пе че не као не ка да код мо јих на се лу, у зи да ној пе ћи ко ја 
се ло жи су вим ста бљи ка ма ку ку ру за. У ма лој мле ка ри ку пио сам 
још три ста кле не бо це јо гур та.

Же ни и де ци сам сер ви рао до ру чак.
До ри и Ни ко ли сам по нео ле пи њу, две ки фле и јо гурт. Још је 

све би ло вру ће и ми ри са ло је ка да сам сти гао код њих. Вра та њи
хо вог апарт ма на би ла су од шкри ну та. За ку цао сам и за ко ра чио у 
пре двор је.

– Ха ло! – огла сих се. 
Ти ши на. Вра та ку па ти ла су би ла по лу о тво ре на. Про ви рих 

уну тра. У том тре нут ку ви део сам До ру скроз на гу. Иза шла је из 
туш ка би не. На пра ви ла је дватри ко ра ка до ба де ман ти ла. Она 
ме не ни је при ме ти ла. Сли ка ње не го ло ти ње ме не на пу шта це лог 
да на. Млеч не, те шке, чвр сте гру ди. Гу сте, још мо кре, ко вр џа ве, од 
во де ма ло опу ште не, дла чи це цр ног тро у гла ме ђу но га ма. Ње на 
чвр ста, ја бу ча ста зад њи ца. Тај са вр шен, гре шан про рез на зад њи
ци, ко ја пр ко си при хо ду. Све ми ри ше на то пло, на кај мак, све же 
мле ко, док огр ће ба де ман тил. 

– Еј, от куд те бе?!
– Хтео сам да вас из не на дим. Вра та су би ла од шкри ну та... 
Уз бу ђе ње ми од у зе дах. По сма трам је док за ба цу је ко су уна

зад. По ка зу јем на вре лу ле пи њу, ки фле и фла шу јо гур та.
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– Баш си ср це – ка же. – Ни ко ла је оти шао по но ви не. Са мо 
што ни је сти гао. Хо ћеш ли да уђеш на ка фу?

Гле дам је оп чи ње но.
– Шта ти је? – чу јем.
Гле дам је и да ље. Све ми је на до шло. Са да ћу јој ре ћи да сам 

је ви део го лу. Да сам јој ви део све. Да хо ћу да од мах раз гр не тај 
ба де ман тил. Да јој ис пад ну гру ди. Да их ви дим у по кре ту. Да за
у зму по ло жај ка кав им је при ро да да ла. Да ужи вам у тим то плим 
бра да ви ца ма. Хо ћу још да гле дам тај бре жу љак до ле. По сма трам 
ње не усне ка ко се по ме ра ју док при ча. Ма ло на пу ће не, пу не кр ви. 
Не при мет но кре ћем те лом ка њој. Са да ћу их по љу би ти. Али, сам 
са мо ре као:

– Не ћу, хва ла. Мо ји ме че ка ју на до руч ку.
– Ви ди мо се по сле, до ле – од го во ри она.
Узи ма из мо је ру ке пру же ну вре ћи цу. При шла је тик уз ме не. 

Вла жна, ми ри шља ва. Осе ћам го ло ти њу ис под тог пли ша ног ба де
ман ти ла. Од ла зим гре шан, за тва ра ју ћи вра та за со бом.

Жи ча ра ву че ка вр ху.
Ски дам ру ка ви це и до па љу јем том пус. По сма трам омо ри ке. 

Њи хо ве крат ке, зе ле не гра не. Сву да су се про стр ле. По бр ди ма, по
ред ста за. Снег се то пи, па се за мр за ва по њи ма. Све је пре ла ки ра но 
бе лим. За коп ча вам јак ну. На вла чим ка пу пре ко уши ју.

По ста је све хлад ни је ка ко се при бли жа вам Сре бр ном вр ху. 
По чи ње да ду ва.

При ја ми ова ко ли чи на ки се о ни ка. По тре бан ми је овај кон такт 
са при ро дом. Ве ћи део го ди не сам за ро бљен у ста клу и алу ми ни
јум ској кон струк ци ји на 25. спра ту сво га офи са. За то ћу ов де до
ла зи ти на ски ја ње сва ке го ди не – док не ка кор по ра ци ја не из ру чи 
џак па ра на ово се о це ду бо ко у пла ни ни и оду зме му све што има.

По глед и ми сли су усме ре ни на пре део око ме не. Осе ћам ка
ко хлад но ћа по ла ко све пре кри ва и сте же. Гу ста пла ви ча сто си ва 
бо ја на вла чи ми се из над гла ве. Све је те жа и гу шћа. Ми ри ше на 
снег ко ји ће сва ког ча са по че ти да па да из ње.

Сти гао сам на сâм врх. Ов де ве тар бри ше. Одво јио сам се од 
„дво се ди шни це”, на пра вио ски ја ма „плуг” уле во и од мах за тим 
учи нио оштар за о крет па ра ју ћи ру бо ви ма по за мр зну том сне гу. 
Спу стио сам се ма ло ни же, за о би шав ши плат фор му да се скло ним 
са ве тро ме ти не. При те жем ве зо ве. Гле дам на сат: пет на ест и че
тр де сет је. По глед усме ра вам на де сну стра ну низ Цр ни по нор. То је 
нај те жа и нај о па сни ја ста за ов де. И до бри ски ја ши је из бе га ва ју. 
Опа сна је и не пред ви дљи ва. Зо ву је и Цр на ру па. Сва ке се зо не на 
њој не ко на стра да.
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Раз ми шљам.
Тре ба ми петшест ми ну та да се спу стим низ њу. И де се так 

да се усп нем жи ча ром, си дром, по но во ов де. То ће би ти тач но у 
ше сна ест ча со ва. Овом ком би на ци јом и рит мом ча стим се бе спуст 
ви ше. Мак си мал но ис ко ри шће но вре ме – ка жем се би и чи ним 
сна жан од раз усме ра ва ју ћи се у спуст низ Цр ну ста зу.

Про ла зим кроз Ле де ну ка пи ју. Ски је до би ја ју пот пу но убр за ње. 
Се чем крат ко и оштро, са за ба че ним ку ко ви ма уна зад. Из гле да да 
сам сâм на ста зи. Ни ко га не оби ла зим, ни ти ико га ви дим ис пред. 
Те ло ми је на пе то и по след њим ато ми ма сна ге успе вам да кон тро
ли шем но ге. Адре на лин ра ди у ме ни.

До ла зим на де о ни цу ко ја сми ру је. Сле ди кра так, ра ван спуст. 
Оштро се чем ски ја ма по ле ду ко ји пр шти на све стра не и скре ћем 
уде сно. Ста јем. Упу ћу јем се ка др ве ној ку ћи ци ода кле кре ће си дро 
да из вла чи ка Сре бр ном вр ху. 

Ни ког не ма у ку ћи ци. Ко ту ра ча ра ди. Успо ра ва си дра, ни же 
их, па их пу шта јед но по јед но.

Гле дам на сат: пет на ест и пе де сет три је. Чу ди ме да не ма 
ни ко га од осо бља. При ла зим. Ма ла рам па се отва ра. Хва там се за 
но сач, ста вљам си дро ме ђу но ге. Сај ла се за те же и по вла чи ме. 
По сле сто ти нак ме та ра ста је. Чвр сто се др жим. Си гур но је тре нут
ни за стој, то се већ де ша ва ло. Че кам. Ни шта се не до га ђа. Ве тар 
по чи ње да ду ва све ја че. Раз ми шљам: шта ако су ис кљу чи ли жи
ча ру? Опет гле дам на сат. Пет на ест и пе де сет пет је. Не мо гу ће, жи
ча ре ра де до ше сна ест ча со ва. Из над сва ког си дра је број. Мој је 
три де сет шест. Си гур но го ре пра те, па док се сви бро је ви не изре
ђа ју... Не ко то кон тро ли ше. Тре ба ло би.

Хлад но ми је, де сет ми ну та сто јим у ме сту. Све је утих ну ло, 
са мо ве тар фи ју че. Уз не ми рио сам се. Схва там: ипак ов де ни је све 
та ко бес пре кор но ор га ни зо ва но као у ве ли ким ски ја шким цен три
ма. За што је мо мак ко ји ра ди на жи ча ри ра ни је на пу стио сво је 
ме сто? Да ли је про це нио да се ви ше ни ко да нас не ће спу сти ти? 

Из ча са у час све је хлад ни је и там ни је. Пла ни на из ми ну та 
у ми нут ме ња сво је ли це. По сма трам те рен око се бе. Не мо гу ће би 
би ло да се окре нем и да се по ута ба ном тра гу ски ја вра тим на по
че так жи це. У ма лој ува ли сам, а и траг је узак. С мо је де сне стра
не је ста за по ко јој сам се спу стио. Да бих до шао до ње мо рам кроз 
шу ма рак, па да пре се чем пре ко ду бо ког сне га. Шта ако је снег 
мек? Ако пад нем и за пле тем се у су ву тра ву или упад нем у ду бок 
ка нал? Ка ко ћу иза ћи?

Осма трам те рен. До но сим од лу ку. Из ме ста пра вим скок и 
усме ра вам ски је на де сну стра ну. Хва там ко си ну. На ги њем се уна
зад, тру дим се да што ви ше рас те ре тим ски је, да не про пад нем у 



440

снег. Но ге кле ца ју. Ски је кли зе по ме ком сне гу и из ба цу ју ме на 
чвр сто тло. Ста јем. 

Не ве ру јем шта ми се де си ло. Сто јим и че кам. Сто јим и на дам 
се да ће се не ко из обез бе ђе ња спу сти ти да пре кон тро ли ше ста зу. 
Да ће ме ви де ти.

Не, ов де се пра ви ла, очи то, не по шту ју. Схва там да ни ко неће 
на и ћи. Да сам пре пу штен са мом се би. Шта да ра дим и ка ко да се 
ор га ни зу јем? Је ди ни пут ко јим смем је ста за ко јом сам се спу стио. 
Све ви ше ис те жем врат по гле да ју ћи по њој. Кре ћем ко ри сте ћи 
шта по ве. Убр зо схва там да то ни је до бро. Гу бим пу но енер ги је, а 
пре ла зим ма лу раз да љи ну. От ка чи њем ски је. Раз ми шљам: же на ће 
при ме ти ти да ме не ма. Ор га ни зо ва ће по тра гу. Рас коп ча вам ве зо
ве на ци пе ла ма да лак ше хо дам. Узи мам ски је и шта по ве у ру ке и 
кре ћем уз ста зу. Су зе ми уда ра ју на очи. Од бе са, од не мо ћи. Хо дам 
већ де сет ми ну та, а ни сам од ма као бог зна ко ли ко. 

Сти жем до ма ле за рав ни. Ста јем и по сма трам око се бе. Из над 
там них вр хо ва омо ри ка угле дах од сјај жу те ро ти ра ју ће све тло сти. 
Ра трак рав на ста зу! Баш имам сре ће! Још ко ји ми нут и го то во! 
Ви дим се бе ка ко се дам до во за ча. По ну ди ћу га том пу сом.

Ни ка да се ви ше не ћу спу шта ти у по след њим ми ну ти ма, обе
ћа вам се би. Од су тра по ла са та пре за тва ра ња ста за пре ста јем са 
ски ја њем. 

По сма трам ро та ци о ну све тлост ка ко не ста је, гу бе ћи ми се из 
ви да. Схва там да ће са да пе ња ње по че ти че тво ро но шке. Очај но 
по сма трам стр ми ну ис пред се бе. Из ме не ис па ра ва, од то пло те, 
од зно ја на хлад но ћи.

Те жак мрак се спу стио. Ве тар је осла био, али хлад но ћа сте же. 
По гле дом пре тра жу јем ма ли ви до круг кроз бе ли ну сне га. Пре са би
рам се. Не смем да под лег нем љут њи. Ни бе су, ни оча ју. Ис пред ме не 
је те жи део ста зе. Стрм, са пу но оштри на и усе ка. Ра ди је бих кре нуо 
кроз шу му. Али то би би ло вр ло опа сно. Од ба цу јем ту по ми сао. Снег 
по чи ње да па да. Си тан и густ. Оштро ми се за ба да у ли це, у очи. 
А тре ба ће ми два, два и по са та да се исп нем до по чет ка ста зе.

Већ по ла са та за ба дам вр хо ве ци пе ла у лед. Успон је стрм. 
Те ло ми је пот пу но наг ну то на пред. Осе ћам по ли цу хлад но ћу 
по вр ши не по ко јој га зим. Ву чем ски је, а пр сти ма се осла њам на 
хла дан кри стал ни снег. Сти жем до ма ле рав ни не и ста јем да се 
од мо рим. У го лој во ди сам. То пло та и зној не ис па ра ва ју ви ше из 
ме не. При ти сну ти спољ ном хлад но ћом, ле пе ми се по те лу. Дрх
тим на хлад но ћи. Пр сте ви ше не осе ћам.

Окре ћем се да ви дим ко ли ки ко мад пу та сам оста вио иза се бе. 
У мра ку, из сне га у про сто ру из ме ђу шу ме и ста зе, на де сетдва
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на ест ме та ра, угле дах пар очи ју ка ко жа ре у но ћи. Вук! Сте же ми 
се гр ло. По сма тра ме. 

Не мо гу ће! Ов де не ма ву ко ва, то је пас. Ви део сам их не ко ли ко 
на ста зи. Мо та ју се око брв на ра где се је де. Хра не се от па ци ма. Ипак, 
ни је пас! Они има ју круп не, до бро ћуд не очи. Овај по глед је ди ваљ 
и прек! Мо жда је ли си ца? Иза шла у по тра зи за хра ном? 

Он да се жи во ти ња, пу зе ћи кр оз снег, по ме ри ма ло на пред, 
не ски да ју ћи по глед са ме не. Ипак је вук. Си ва, круп на, сна жна 
жи во ти ња. От куд ов де? Ваљ да је за лу тао тра же ћи свој чо пор, или 
је у по тра зи за ло ви ном пре шао гра ни цу ди вљи не.

На ста вљам да се кре ћем, али уна тра шке, по ма лој, ле де ној 
рав ни. Ли це ми је окре ну то ка жи во ти њи. Не одва јам по глед од 
тих очи ју. Не по ме ра се. Не знам шта ћу. Ова ко уна зад не мо гу 
ви ше. Вук је ту и по сма тра ме. Ту ви ше не ма ди ле ме.

Пла ши ме по ми сао да ни је сам. Да је во ђа чо по ра. У из вид
ни ци је. Са да не ким њи хо вим зна ци ма до зи ва оста ле. Окру жи ће 
ме. У гла ви ми се ре ђа ју сли ке из фил мо ва о ди вљим жи во ти ња ма. 
Пра ти ће ме у сто пу и стр пљи во ће че ка ти сво ју при ли ку. Че ка ти 
да осе те да сам слаб и да на пад ну. 

Ако је вук сам, ако на пад не, бо ри ће мо се је дан на је дан. Знам 
да не смем да из гу бим при себ ност. Ка ко? Ср це ми ту че у гру ди ма, 
у гр лу. Је два уди шем ва здух. Гле дам ис пред се бе. До сле де ће за рав
ни је бар два де сет ме та ра. По чи њем пе ња ње. Чу ћу га, ако кре не 
ка ме ни. И ње му ће би ти те шко на успо ну. Би ћу у пред но сти: бићу 
из над ње га. На пре жем слух. Ти хо је. Са мо по вре ме но фи ју ка ње 
ве тра. Пе њем се и ослу шку јем. Од јед ном ме пре се че оштар звук са 
де сне стра не. По гле дах. Не ка пти чу ри на те шко за мла та ра кри ли
ма кроз ноћ. По гле дах уле во: ву ка не ма! Да ли га је ово упла ши ло? 
Не где сам про чи тао да вук не на па да чо ве ка, да је чак и пла шљив 
пред њим. Овај ни је та кав. Прек је и опа сан!

Сти жем до за рав ни. Опет се освр ћем на ле во: ди вљи по глед 
из сјај них очи ју при ко ван је на ме не. При шао ми је још бли же. 
Осма трам око ло да ви дим да ли је чо пор сти гао. Да ли су ме окру
жи ли и са да вре ба ју? Не ви дим ни шта кроз та му. 

Тре ба упа ли ти ва тру, па да ми на па мет. Бо је се ва тре. На ста
зи не ма ни че га што бих мо гао да за па лим. До шу ме не смем. Та мо 
бих био у клоп ци. Ов де, на чи сти ни, још имам пре глед и пред ност. 
Па лим упа љач и њи ме ви тлам по мра ку. Не ћу се пре да ти ако ме 
на пад ну. Лу ди ло је у ме ни. Пе на ми се ле пи по ру бо ви ма уса на. 
Ски дам јак ну и пот па љу јем је пла ме ном из упа ља ча. Ма те ри јал 
се ви ше то пи не го што го ри. Са шта по ва ски дам пла стич не гра
нич ни ке. Бо шћу их њи ма, као ко пљем. Ако ме обо ре, и ја ћу њих 
зу би ма кла ти. Као и они ме не. 
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Он да ће ме са вла да ти и рас ко ма да ти ов де на сне гу. 
Да ли је мо гу ће да ћу та ко за вр ши ти а све је та ко на до хват 

ру ке: љу ди, хо тел, мо ја по ро ди ца? Ов де сам до шао ра ди за до вољ
ства, а са да ме смрт пра ти, пре ти. Сав сам се за ди хао, а сто јим у 
ме сту.

Жи во ти ња ме и да ље по сма тра.
Сам је. Да је са чо по ром, већ би би ли ту.
Хај де, кре ни на ме не, већ јед ном!
Хај де, жи во ти њо, иди! И ти си пре пла ше на. Ни шта на жао 

јед но дру гом ни смо учи ни ли. Да се ра зи ђе мо. Сва ко на сво ју стра
ну. Код ку ће имам пса. Не то ли ко ве ли ког као ти. Ка да га ми лу јем, 
осе ћам то пли ну ње го вог те ла. По знат ми је тај до дир жи во ти ње. 

Вук уста је из сне га. Ви ше се не скри ва. Отре са снег са кр зна. 
На пра ви не ко ли ко од луч них ко ра ка ка ме ни и ста де. Ис ке зи се. 
Угле дах бле сак ње го вих оч ња ка. Гу бим рав ни те жу, те ло ми кли
зи низ па ди ну ка ње му. Тру дим се да за др жим при себ ност и кон
тро лу. Спре ма се за на пад. Осе ћам га на се би. Ње гов дах на свом 
вра ту. До ћи ће до бор бе. Успе вам да се за у ста вим. Жи во ти ња и 
да ље сто ји на ме сту на ко ме је и би ла.

Знам шта ћу! Ва дим том пус из ку ти је и бр зо га па лим.
Увла чим сна жно. По чи њем да ка шљем. Фор ми рам жар. Ка да 

ме на пад не, са ви ћу ле ву ру ку у лак ту и ис ту ри ти је на пред. Де сном 
ћу му за би ти жар ци га ре у око. По лу де ће од бо ла и по бе ћи ће.

Са да се уда љио. По ме рио се ма ло уко со, на пред. Гле дам у 
жар том пу са. Не смем до зво ли ти да се уга си. По но во по чи њем да 
се пе њем уз стр ми ну. Жи во ти ња се по ме ри ла на пред, па са да могу 
да је др жим на оку. По том се уда љи ла од ме не, да би има ла за лет 
за скок. При пра ван сам. Ви ше се не бо јим, скроз сам сми рен. Су
ров и скон цен три сан. 

Не ћу да ти сво ју ко жу ди вљој жи во ти њи! 
Још са мо не ко ли ко ми ну та до глав не ста зе. Вук ме пра ти у 

сто пу. Нај зад, на рав ни ни сам! Ста вљам ски је на но ге. И да ље ме 
по сма тра. Ка да сам по чео да кли зим ски ја ма по тлу, он се окре те 
од ме не и у ду гим ско ко ви ма кроз снег не ста де у там ни ни шу ме. 

Не ка те жи на се от ки ну ла из ме не. Има ли смо сре ће. Обо ји ца.
Гле дам у пу ти ће са стра не. На зи рем тра го ве ски ја. Не ко је 

ту да већ про ла зио. Про це њу јем да сам про шао ви ше од по ла ста зе. 
Од јед ном, са мо је де сне стра не, чу јем зву ке му зи ке ко ји до ла зе из 
да љи не, кроз шу му. Ода би рам на су ми це пут ко јим ћу кре ну ти. 
По гле дам на ле во у прав цу где је не ста ла жи во ти ња. Не ви дим је.

Бе ли на сне га се гу би у но ћи у ко ју то не шу ма. Спу штам се 
низ ко су па ди ну. Му зи ка је све гла сни ја. Из би јам на про пла нак.
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Знам где сам. То је крај жи ча ре за по чет ни ке. Гле дам на сат. 
Се дам на ест и де сет је. Сти ћи ћу пре не го што же на кре не фри зе
ру, да пре у змем де цу. Во зим спуст до до ле, до ула за у хо тел.

– Где си, по бо гу?! – при ла зи ми же на.
– За бо ра вио си на ве че ру? Где ти је јак на? Ја идем...
– Ни сам за бо ра вио – осме ху јем се.
Идем да се ис ту ши рам и об у чем. Жу рим ка хо те лу. Жу дим 

за пу ном ча шом ви ски ја, да је ис пи јем у по те зу. Да ме рас тре зни 
и огре је. Па да одем у то пли ну по ред ка ми на. По ред мо је же не, 
Ни ко ле, До ре... Да, До ре.

Чу јем ку ца ње на вра ти ма док се обла чим.
– Да – огла ша вам се.
– Го спо ди не, шам па њац је рас хла ђен и ја го де су сер ви ра не.
– Хва ла вам, си ла зим за ко ји тре ну так – од го ва рам. 
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ЈА НА РАС ТЕ ГО РАЦ ВУ КО МА НО ВИЋ

BODYLI QU ID

По стао сам мо де ра тор фо ру ма на плат фор ми bodyli qu id.co m 
пре око го ди ну да на. Ни сам же лео да се от кри ва мој иден ти тет. 
Ано ним ни мо де ра тор, то је уло га ко ја ми је до не ла ја чи осе ћај ис
пу ње ња од свих до са да шњих. Чак не ни ис пу ње ња, већ ми ра. Кри
стал но јед но став ног, за га си тог, по не што и умор ног ми ра. Не ра дим 
то због сла ве. Ни шта не ра дим због сла ве. Али ка да бих то из ја вио 
за не ке но ви не пот пу но би из гу би ло сми сао јер би до при не ло њи
хо вој чи та но сти, а ти ме и мо јој по пу лар но сти. За то јав но сти го
во рим оно што же ли да чу је. Он да ка да ме са те ра ју у ћо шак, ка да 
не успем да пре ђем ули цу бр же од њих, нео па жен, из ми слим увек 
не ку при чу, до сад ну или шо кант ну, не бит но. Од све га на пра ве 
оно што они же ле. 

Ус пе ло ми је да не са зна ју ни за њу, а са мим тим ни за ње ну 
не сре ћу. Са мим тим ни за мо ју. От ка ко је мој нај но ви ји филм нео че
ки ва но до био огром ну па жњу пу бли ке, у оба ве зи сам да бу дем 
сре ћан. Да знам сво је про јек те, да рас по ла жем сво јим те лом, да 
увек ка жем не што скан да ло зно до се тљи во.

Као мо де ра тор, без име на, смем да при чам о свом ис ку ству. 
Ипак, по ста ло је не под но шљи во жи ве ти без овог тек ста ко ји 

се упра во пи ше, без ме ста где се мо је ис ку ство не де ли, где не 
по сто ји увек онај дру ги део ко ји мо рам да пре ћу тим. Му ка ми је 
ви ше од тог зах те ва за екс клу зив но шћу, али и од то га да се би ша
пу ћем у бра ду ка ко сам ја ко ком плек сан. За пра во сам јед но ста ван, 
дво ди мен зи о на лан, и што се ду же клац кам у том дво шин ском 
си сте му, осе ћам се све из ми шље ни јим. Тек са да, ова ко, осе ћам да 
до би јам не што ма ло сло же но сти. 

Не знам где и кад смо нас дво је по че ли да се ра си па мо, али 
то је не за о би ла зно по ме ну ти да би се об ја сни ла мо ја пр ва ве за с 
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Bodyli qu idом . Има ли смо већ три де се так го ди на. Она је жи ве ла 
на ре ла ци ји и се бе је ви ше ви де ла та мо. Је ди ни раз лог, ма кар све
сни, ње них до ла за ка ова мо био сам ја. По че ла је че сто да по ми ње 
да не раз у ме за што не мо гу јед но став но да се до се лим ка да већ 
имам нов ца и ни шта ме ов де не ве зу је. Ни сам умео да об ја сним, 
али ни сам био спре ман да жи вим на дру гом ме сту. Од ла зио сам 
код ње и, исти на, та мо је већ би ло и при ја те ља и обез бе ђе ног про
сто ра и до вољ но по знан ста ва да бих мо гао нео ме та но да на ста вим 
да ра дим. Мо ја је би о гра фи ја већ та да би ла до вољ но бо га та, а ја 
сам сма тран ре ди те љем за па же ним у све ту. 

Љу бав је би ла у не кој по себ но ша пу та вој, те ме љи тој фа зи, са 
че стом то пли ном и ме ко ћом дла но ва ко ји за јед но ула зе у му зе је. 
Без ика кве по ми сли о ра ста ја њу. Као ни са да. Во лим је с оним 
уз бу ђе њем ко је осе ћам ка да у мра ку че кам да мој филм поч не и 
да га пр ви пут од гле дам, од глу мље но, као не ко дру ги. Во лим је с 
љу ба вљу пре ма се би она квом ка кав сам у ту ђим очи ма, пре ма 
ства ра лач ком, ак тив ном, пред у зи мљи вом се би. Цео про блем је 
био у те шкој тех нич кој оства ри во сти по ро ди це. На ши при ја те љи 
од јед ном су у тој фа зи по че ли да ја вља ју да че ка ју бе бе, да су до
би ли при но ву, да по зи ва ју на про сла ве. Ње на пи та ња о мом до се
ље њу по ста ла су уче ста ли ја. Мој от пор ја чи. Ре ђе сам од ла зио. 
Све је би ло као за мр зну то. Кон цен три са ли смо се на рад. Она је 
би ла укљу че на у из ло жбе нај ве ћих свет ских ку сто са, са ра ђи ва ла 
већ са по зна тим ви зу ел ним умет ни ци ма. Мој филм је у то вре ме 
на гра ђен. Ка да се мо је име про чу ло, оба ве зе су по че ле да ми си пе 
по те ме ну као пе сак у пе шча ном са ту, по че ли су да ме окре ћу на
гла вач ке, пре стао сам да ра чу нам вре ме, да во дим еви ден ци је, да 
знам где сам и кад сам. Не ко је увек не што тра жио од ме не и на 
не што че као. Не што се увек од ла га ло. 

По ста ли смо ви ше као не ки ин тер и о ри зо ва ни филм о умет
нич ком па ру ко ји по вре ме но успе ва да се са ста не и до би је сво ју 
до зу ра до сти, а у ме ђу вре ме ну не ма ни ка кве од ли ке па ра, осим 
љу би ча сте ико ни це са слу ша ли цом иза ко је је за кљу ча на не ка 
че жња за ко ју ни ко ви ше не зна и не мо же да про це ни ко ли ко има 
ве зе са ре ал но шћу. Не знам ко ли ко го ди на је про шло та ко, али на
по кон смо ус пе ли да оде мо на не ки од мор за јед но. Ја не знам, за и ста 
не знам где смо би ли. Мо жда зву чи не ве ро ват но, али – не знам. 
Има ли смо свој тер мин за ба зен, во да је би ла кри стал на, она је 
би ла бе ла и мла де жи су јој пуц ке та ли по ко жи ис под мо јих пр сти ју, 
ста ви ла ми је кри шку ли му на у уста, по кло пи ла ми очи из ду же
ним пр сти ма с под се че ним овал ним нок ти ма, ја сам све вре ме имао 
осе ћај да је то не ка ја ко при јат на сце на ко ју сам мо жда већ и сни
мио, и ре кла је, за пра во пи та ла – хо ћеш де те? Сви они да ни са мо ће 
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упи је ни у нас во ди ли су та да љу бав ви ше не го ми. Али, ни ка ква вест 
о труд но ћи ни је ми сти гла у ме се ци ма на кон то га. По чео сам да 
схва там да је то мо жда и бо ље. Шта би би ло с том бе бом? Да ли 
би смо ус пе ли да је укло пи мо у на ше жи во те? Или пре, да ли би она 
ус пе ла да укло пи нас та кве у свој? Или би при зва ла још чи та во 
мно штво осо ба ко је би за гла ђи ва ле на ше од су ство... 

Он да ми је она да ла иде ју. Ор га ни зо ва ла је скајпве че ру, то 
је био наш на чин да до би је мо до зу ро ман ти ке. Пра ви ла игре су 
би ла да јед но дру го ме по ша ље мо ре цепт и да за тим сва ко спре ми 
се би је ло. Ста ви ла је свој та њир и све ћу ис пред се бе, ја сам ста вио 
свој, куц ну ли смо се, као, ча ша ма са шам пањ цем. Ре кла је да јој 
се не кад чи ни да смо по ста ли су ви ше вир ту ел ни, али да ме во ли 
и не зна шта ви ше да ми ка же. Ре као сам да осе ћам и ми слим исто. 
Ре кла је да сма тра да је на ша ве за ушла у фа зу ка да тре ба да до би
је мо де те. Ре као сам да бих то же лео. Ре кла је да је че ка ла да ви ди 
да ли ће се не што мо жда раз ре ши ти и да ли ће мо на ћи на чи на да 
жи ви мо за јед но. По твр дио сам да су и мо ја раз ми шља ња ишла 
слич ним то ком. Нај зад је пред ло жи ла да по ку ша мо са ве штач ком 
оплод њом, уз ар гу мен та ци ју да ће до при род ног за че ћа уз на ше 
ви ђа ње јед ном у не ко ли ко ме се ци до ћи вр ло те шко... Од го во рио 
сам да ми то ни је па ло на па мет, али да на чел но не мам ни шта 
про тив. По ста вио сам пи та ње бри ге о де те ту, она је ин си сти ра ла 
да на по чет ку она то из не се, а да се на да да ће се у ме ђу вре ме ну 
ства ри раз ре ши ти. То је би ло вр ло мут но, али и да ље ни сам имао 
за мер ки. Об ја сни ла ми је про це ду ру сла ња спер ме, ја сам све за
пи сао и у крат ком ро ку оба вио. 

Ве сти ипак ни су сти за ле. То је већ зву ча ло као те жак мук. 
Мо рам ре ћи да сам се осе ћао као да сам по слао не што та ко вред но 
као пе хар Оска ра. За ми шљао сам сва ког спер ма то зо и да за ле ђе ног 
у свом стре мље њу ка ње ној јај ној ће ли ји и тре ну так ка да ће, од
ле ђен, на ста ви ти свој пут. Сва ког ју тра сам по ла ко пр стом кли зио 
по екра ну те ле фо на иш че ку ју ћи по ру ку. Ни је је би ло. По ку ша ли 
смо ви ше пу та. Ни је се да ло. Про бао сам са по зи тив ним ми сли ма 
пред еја ку ла ци ју, са ве то вао сам њој да ме ди ти ра. Ни шта. Не ко
ли ко пу та смо се са ста ли, али ни то ни је да ло ре зул та та. У јед ном 
тре нут ку, схва ти ли смо да нам рад на енер ги ја опа да и ус па ни чи
ли се. Те ма је од мах оста вље на по стра ни на не ко вре ме. Ме ђу тим, 
ка да су ту по но во ства ри ле гле на сво је, до шао је ред на ме не да 
не што пред ло жим. Ис тра жу ју ћи те му ве штач ке оплод ње (јер, на
рав но, спре мао сам сце на рио о то ме), на и шао сам на сајт Bodyli qu id. 
То је би ло фан та стич но от кри ће! 

Као да су ми се отво ри ла вра та скри ве ног вр та, од јед ном сам 
пли вао у мо ру ма те ри ја ла за сво је сни ма ње, а исто вре ме но све моје 
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фан та зи је мо гле су сло бод но да се рас цве та ју. Мно штво љу ди умре
жа ва ло се да раз ме ни те ле сне теч но сти, уз по сред ство нов ца, али 
че сто и без ње га. Мо гли сте на пра ви ти свој про фил са по де ше ним 
на зна ка ма, нпр. „тра жим крв, нул та не га тив на, не мам сред ста ва“ 
и ја ви ли би вам се до на то ри са би ло ког кра ја све та. Ни сте мо ра
ли би ти ре ги стро ва ни под сво јим име ном. Са мо је си стем имао 
ва ше по дат ке, али они ни су би ли ни ко ме ви дљи ви уко ли ко ви то 
не же ли те. 

Спре мио сам се да јој са оп штим да бих же лео да до ни рам сво
ју се ме ну теч ност пре ко тог сај та, али ми она пр ва са оп шта ва сво ју 
но вост – по че ла је да гу би вид. Од шо ка ни сам мо гао да скро лу јем 
по ру ку (све се од ви ја пи сме ним пу тем, да ствар бу де го ра). Ди јаг
но сти фи ко ван јој је МС. У том тре нут ку не мам иде ју шта то зна
чи. Про ла зи ми кроз гла ву су лу да по ми сао да је пи там да ли јој је 
за ле че ње по треб на не ка те ле сна теч ност јер – мо гао бих да јој по
мог нем да је на ђе на сај ту Bodyli qu id. Али ни сам ка дар да от ку цам 
ни шта. По чи њем да се осве шћу јем и пра вим спи сак све га што она 
не ће мо ћи ка да из гу би вид у пот пу но сти. Не ће мо ћи да гле да моје 
фил мо ве, до ла зи као ре френ, шта год да ми дру го пад не на па мет. 
Још не знам да осим ви да мо же да из гу би и мо гућ ност да се кре ће. 
Нај зад сам ус пео да смог нем сна ге да се пре ба цим у ње ну пер
спек ти ву и пи там је оно што знам да ће јој нај ви ше по мо ћи – ка кав 
је твој од нос пре ма то ме. То ће јој да ти мо гућ ност да се би и ме ни 
потвди да је сна жна и ста бил на и да ће мо ћи да иза ђе са сва ком 
бо ле шћу на крај. По ми ње ми још да је ве ро ват но то био узрок не
плод но сти. Бо лест је ту већ не ко вре ме, али ни је пре по зна та ра није.

Та ко по чи ње мо је де ље ње. У јед ној пре гра ди је мо ја же ља за 
по том ством, ко ју ви ше не смем да по ве зу јем с њом. У дру гој на ша 
љу бав ко ју на нео би чан на чин по ја ча ва са зна ње о ње ној бо ле сти. 
У тре ћој је мој по сао и жи вот јав не лич но сти. У че твр тој мој ан га
жман на Bodyli qu idу, ко ји по чи ње у то вре ме. Чи тао сам оп се сив но 
раз ли чи те људ ске суд би не, исти ни те при че сна жно фик ци о на ли
зо ва не оним што сам звао „фо рум жа нр“. По што сам на пра вио свој 
про фил на ко ме сам по ста вио да же лим да до ни рам спер му без 
нов ча не на док на де, уз на по ме ну да сам здрав три де сет пе то го ди
шњак, не ко ли ко же на се мо мен тал но ја ви ло. Две су ми за па ле за 
око – јед на, хо мо сек су ал на, са парт нер ком и дру га, хе те ро сек су
ал на и сингл. Обе су има ле умет нич ка за ни ма ња и де ло ва ле су већ 
на пр ви по глед ин те ре сант но. Да се не ла же мо, же лео сам да мај ка 
мог де те та бу де умет ни ца. То је би ло го то во као услов. Опре де лио 
сам се на осно ву ис тра жи ва ња со ци јал ног ста ту са. Геј пар имао 
је нов ца, не ку ја ку аген ци ју за веб ди зајн, огром ну ку ћу и све што уз 
то иде. Дру га кан ди дат ки ња би ла је ва јар ка без ста бил ног по сла. 
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По сла ла ми је и фо то гра фи је сво јих ра до ва. Био сам ду бо ко дир нут. 
Пред мо јим очи ма на шао се низ фан та стич них хи брид них би ћа 
скро је них у пот пу но сти од ам ба ла же. Би ло је ту мно го гро те ске, 
сред њи век је био очи глед на ин спи ра ци ја, али су на зи ви про из
во да иска ка ли по не где у де фор ми са ном, ис тег ну том или ис кри
вље ном об ли ку, гра де ћи нео че ки ва не тек сту ре. У гла ви су ми се 
ја вља ли ка дро ви са овим скулп ту ра ма. Би ло ми је не ве ро ват но да 
та кви ра до ви чу че у не ком им про ви зо ва ном ате љеу нео т кри ве ни. 
Истог тре нут ка сам био ре шен да их уба цим у сле де ћи филм, о 
че му год он био. На ро чи то та раз ја пље на плач на уста.

Оплод ња је ус пе ла и она је за труд не ла. Труд но ћа је те кла до
бро. Из ве шта ва ла ме о пре гле ди ма и не ка ко смо спон та но оста ли 
у кон так ту. Ја сам јој већ на по чет ку об ја снио да сам за ин те ре со
ван да пра тим то де те и да же лим да бу дем у уло зи ро ди те ља она ко 
и оно ли ко ко ли ко то бу де мо гу ће. Про стор на раз ли ка би ла је ве
ли ка, она је би ла у не ком кут ку Ази је за ко ји ни ка да не бих ни чуо 
да ни сам на ле тео баш на њу. Фо то гра фи са ла је сто мак сва ке не де ље, 
чак је пра ви ла и не ке ка лу пе у ко је га је ути ски ва ла, да би по сле 
од то га на пра ви ла скулп ту ре. Сла ла ми је сним ке са ул тра зву ка. 
Ње не сли ке по ста ја ле су све на сме ше ни је, све све тли је, ње на ко са 
све ле пр ша ви ја, по глед све не жни ји. Пи та ла ме је о мо јој парт нер ки 
и ка кве смо про бле ме има ли. Ре као сам јој исти ну. Би ло јој је жао, 
тра жи ла је да ви ди ње ну сли ку. Об ја снио сам да смо и она и ја јав
не лич но сти и да не мо гу от кри ти наш пра ви иден ти тет. Би ло јој 
је кри во. Чак ме је мо ли ла и обе ћа ва ла да ће чу ва ти тај ну, али ни сам 
се усу ђи вао. Знао сам да ће мо је скри ва ње за ком пли ко ва ти ка сни је 
ви ђа ње с де те том, али не што ми ни је да ло да ка жем сво је име. 

Бе ба се ро ди ла у тер ми ну, де вој чи ца, ко вр џа ва на ме не, али са 
ја сним ази јат ским цр та ма, већ пр вог да на пре ле па. Би ло ми је стра
хо ви то те шко да скри вам уз бу ђе ње од сво је де вој ке. Ње но ста ње 
се у то вре ме по гор ша ло до ни воа да је већ оме та ло на шу ко му ни
ка ци ју по ру ка ма. По че ла је све че шће да ко ри сти гла сов не по ру ке 
јер јој је ку ца ње би ло пре на пор но за очи. Осе ћај кри ви це ме је 
оп те ре ћи вао. Осе ћао сам да љу бав ти ме би ва за гу ше на. Као да је 
по сто ја ло за че пље ње у ко му ни ка ци ји. Мај ка мог де те та зва ла ме 
је да ви дим но во ро ђен че, али ја сам, на су прот сво јој же љи, оти шао 
на дру ги крај све та, да ви дим сво ју бо ле сну дра гу. Или да она ме не 
ви ди, док још мо же. Ма кар мо је обри се. 

Де си ло се да сам уско ро за по чео сни ма ње у бли зи ни ње ног 
гра да, па сам мо гао че шће да је по се ћу јем. Пр ви пут смо жи ве ли 
за јед но. Бо лест је из о штри ла ње ну ле по ту, ко ја ни ра ни је ни је била 
уо би ча је на. И она је по че ла да ва ја. Пра ви ла је ка лу пе у ко ји ма је 
за тим из ли ва ла си ли кон ске фи гу ри це. Би ла су то мр ша ва би ћа са 
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чуд ним бо дљи ца ма и хра па вом ко жом, не де фи ни са них ан тро по
морф ноани мал них об ли ка. Има ле су ве ли ке гла ве, са бе бе ћим 
обра зи ма и из бо че ним че ли ма. Ру ке и но ге ви си ле су као ре пи ћи, 
без ша ка и сто па ла. Ка чи ла их је на про зир не стру не и та ко су ви
си ле сву да по ста ну. Но ћу бих на ле тао на њих као на ма ле ду хо ве, 
ка да бих по лу о све шћен уста јао да по пи јем ча шу во де. Она их је 
ду го опи па ва ла, до дат но об ра ђи ва ла но жи ћем и ра зним теч но сти
ма. По је ди ни су до би ли де ло ве ко ји су из гле да ли слу за во. То је 
по себ но во ле ла да до ди ру је. До дир је за њу по стао мно го ви ше од 
ерот ског. У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји че сто ми је опи па ва ла 
ли це или ме гла ди ла по те лу без ика кве сек су ал не на ме ре. Вр ло 
за ми шље на и сми ре на. На ви ка вао сам се на то. 

Усред та квог жи во та, до био сам вест из Ази је да је бе би откри
вен ви со ко ри зич ни не у ро бла стом. 

То је био дру ги шок за ме не. По но во сам ре а го вао по вла че њем 
у свет дру гих на плат фор ми Bodyli qu id. Не ве ро ват не суд би не, из
ле че на де ца, ро ди те љи ко ји се за хва љу ју до на то ри ма... 

Гу био сам се.
Сни ма ње је би ло не мо гу ће пре ки ну ти, а ка дро ви су ис па да

ли све го ре. Глум ци су се оте ли кон тро ли и пре пу сти ли се сво јим 
су је та ма. Ни је би ло ви ше мо гу ће на ћи две осо бе ко је се до бро 
сла жу јед на с дру гом. Из гу био сам моћ да би ло шта кон тро ли шем. 
Нај ра ди је бих сви ма дао па у зу, али већ сâм по ку шај да то на го ве
стим про ду цен ту на и шао је на за па ње ност и нео до бра ва ње. Ре као 
је да имам два да на да се до ве дем у ред и под се тио ме на вр то гла ве 
ци фре уло же не у тај филм. Ре као сам ок, али ни шта ни је би ло ок. 
Оно што је ства ра ло нај ве ћи рас цеп у ме ни би ла је по ми сао да бих 
сво јим име ном мо жда мо гао да иза зо вем па жњу ле ка ра и спа сем 
де те. Ужас при по ми сли на смрт бе бе ко ја има не пу на три ме се ца. 
Лу пао сам гла вом о зид за ми шља ју ћи слат ке ко вр џи це и ко се очи 
без жи во та, не по мич не. Пред очи ма ми је би ла сли ка ма лог ков
че жи ћа, ка кву сам јед ном ви део у не ком фил му. 

Ко шма ри су уско ро пре ки ну ти ве шћу да је за све већ пре ка
сно. Бо лест је јед но став но пре ви ше узе ла ма ха. Ни је от кри ве на на 
вре ме, бе ба пре ма ла... 

Бо ле ме гру ди од мле ка, кри ви ло се ње но упла ка но ли це на 
скај пу. Освр тао сам се сва ке се кун де да про ве рим да ли сам сâм 
у со би. Она се очај но пре са ми ћу је и уно си у екран, ви дим је пот
пу но из об ли че ну, са раз ја пље ним плач ним усти ма. Сва ке но ћи се 
бу дим јер ми се чи ни да чу јем њен плач. Кре нем да от коп ча вам 
спа ва ћи цу, а он да схва тим... Мо кра сам од мле ка... До ни рај мле ко 
– пре ки дам је. Шта? До ни рај мле ко. Ћу ти мо. 
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Убр зо је об но ви ла свој про фил на Bodyli qu idу. До ни рам ху
ма но мле ко. Из мла за ла се да се ко ли чи на не би сма њи ла. То јој је 
да ло не ки сми сао. Ја сам већ хо дао као сен ка, го во рио не што ка мер
ма ни ма без ика квог раз у ме ва ња сво јих ре чи. Про ду цент је бе сно 
пљу вао у стра ну и гле дао ме ис под ока. Глум ци су се по ја вљи ва ли 
са под оч ња ци ма, за да хом ал ко хо ла, че сто и мо дри ца ма. За бра њи
вао сам да се шмин ка ју и на све лу ђе на чи не из на ла зио пу те ве да 
то ис ко ри стим. Про ду цент је гла дио обр ве и уви јао их при вр ху као 
бр ко ве, го тов да пра сне у сва ком тре нут ку, али је то не ким чу дом 
од ла гао. Сни мље но је не ко ли ко из у зет них сце на по след њих да на, 
што ми је да ло вре ме на да ма кар при вре ме но по но во уто нем у свој 
бол, или пра зну ту пост.

Убр зо јој се ја ви ла јед на мај ка. Де те је на нео на то ло ги ји, та мо 
има ју ху ма но мле ко, али не до вољ но. При том, у ње ној зе мљи се 
то на пла ћу је. Мо ја Ази јат ки ња, на рав но, ни је же ле ла да тра жи 
но вац за сво је мле ко. Би ла је згро же на иде јом да се та кво пи та ње 
уоп ште по ста вља. Иа ко је мо је де те би ло мр тво, остао сам пра ти
лац млеч них пу те ва. Сва ко ве че смо се чу ли да би ми ис при ча ла 
ко ли ко је ми ли ли та ра из му зла тог да на. Ка ко је ишла да ви ди бе бу 
у ин ку ба то ру ко ја то до би ја. Ка ко је би ла срећ на. Ка ко је ње но осе
ћа ње би ло нео пи си во. Би ло ми је пре ви ше те шко да се у то ужи
вља вам. Пре ци зни је, по што ни је би ла реч о мом, већ о не ком та мо 
те лу с ко јим чак ни сам имао ни до ди ра, чи та во то мле ко и зли ва ње 
ни је ми би ло до вољ но да ума њи сав ужас чи ње ни це да је јед но 
ма ју шно ство ре ње у чи јем сам ства ра њу уче ство вао, ко је је ра сло 
ве ли ком бр зи ном, пла ка ло и већ по чи ња ло да се сме је, јед но став
но про гу та но. Да је не ка од врат на бо ле шти на раз ја пи ла че љу сти 
и про ждра ла га у јед ном за ло га ју. А да ја још жи вим са сво јим 
те лом ко је све ви ше та ло жи вре ме и стре сну про шлост у се би. 
Имао сам же љу да ва јам, али ни сам умео. 

Иа ко је из мла за ње би ло са вр ше но ху ман на чин да се по бе ди 
соп стве на не сре ћа, де ло ва ло ми је сми сле ни је пра ви ти скулп ту ре 
не го оп се сив но се из мла за ти. Од јед ном ми Bodyli qu id ука за сво је 
пе р верз но ли це. Био је то је дан ту жни сплав, на ко ме су на тр па на 
пу за ла те ла са по лу жи вим ду ша ма, да би из се бе ва ди ла со ко ве и 
да ва ла их дру гим не срећ ни ци ма. И ти не срећ ни ци ко ји су се на
да ли да ће ча шом све же це ђе не те ле сно сти по ни шти ти свој бол 
због не ми нов не смр ти. Пр ви пут ми про ђе кроз гла ву: а за што сам 
ја уоп ште хтео де те? А за што ме ње на бо лест ни је за у ста ви ла него 
са мо под ста кла? А за што бар ни сам оти шао у Ази ју, по ку шао да 
не што учи ним са свим сво јим ве за ма? Си ли кон ска бе бапу но гла
вац кла ти ла се на предна зад на стру ни и ти хо шкри па ла у по лу
мра ку. Удо ви су јој ви си ли на лик кра ци ма хо бот ни це. Учи ни ми се 
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да је то скуп при пи је них очај нич ки отром бо ље них спер ма то зо и да 
ко ји те ше је дан дру гог у бе сми сле ном за гр ља ју. Све тлост се рас
пр ши ва ла у си ли ко ну, ма гли ла се и пре тва ра ла у не ку не ја сну 
млеч ну про зир ност. Чуо сам по ру ке на вај бе ру, али ни сам же лео 
да их по гле дам. Знао сам да су иза љу би ча сте ико ни це – број ке, 
ми ли ли три, теч ност. Мрак на по љу као да је по ста јао бе љи, а ја од
јед ном пре пад нут јур нух ка од шкри ну том про зо ру. За бра вио сам 
га нај ве ћом мо гу ћом бр зи ном, у пра вом тре нут ку јер је не ка ква 
пих ти ја ста теч ност там но млеч но на ди ра ла и пре ти ла да уђе у 
про сто ри ју.
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СТЈУ АРТ ДАЈ БЕК

ЕК СТА ТИЧ НЕ ЗА ВЕ РЕ

МО ДРИ ЦА

До шла је у бе лој му шкој ко шу љи под вр ну тих ру ка ва и ха
љет ку од из бле де лог пла вог џин са, због че га су јој очи из гле да ле 
још мо дри је.

„Ви ди”, ре че док је се да ла на ка уч и по ла ко по ди за ла ха љи ну, 
от крив ши мо дри цу ви со ко на спо ља шњој стра ни бу ти не.

Би ло је ле то. Бра да ти мо ле ри у ис пр ска ним ком би не зо ни ма 
фар ба ли су фа са ду ку ће у бе ло. Чу ли су их кроз отво ре не про зо ре 
ка ко стру жу ста ру, љу спа ву бо ју са да са ка с јед не стра не ку ће, као 
и шљап ка ње чет ки умо че них у бо ју с дру ге.

„Ове ста ре да ске баш упи ја ју бо ју”, до мет нуо би по вре ме но 
је дан од мо ле ра.

„Од у век ми се ла ко на пра ве мо дри це”, ре кла је, спу стив ши 
глас као да би је мо ле ри мо гли чу ти.

Мо дри ца је, ис под там не мре жи це нај лон ки, из гле да ла чи ви
та сто. На ла зи ла се тик уз бок, а из над се ука зи вао цр ни, чип ка сти 
по јас га ћи ца. Би ло је то пло, пре ко три де сет сте пе ни, и док је пом но 
за гле дао ту мр љу због ко је је за ди гла ха љи ну ка ко би је осмо трио, 
про ђе му кроз гла ву да би чак и у том тре нут ку мо гли на ста ви ти 
с раз го во ром ко ји ни је на би јен скри ве ним зна че њи ма. Не мо ра 
сва ки дан да им се уре же у се ћа ње. Смер у ко јем је из гле да ло да 
се њи хо ви жи во ти не кон тро ли са но кре ћу мо гао се про ме ни ти, и 
то не за хва љу ју ћи не ком от кри ћу, већ то ком обич ног раз го во ра, 
уз гред ном ду хо ви том опа ском или ша лом, или пак ка квим јед но
став ним пи та њем. Мо гао ју је пи та ти за што но си ху ла хоп ке кад 
је на по љу та ква спа ри на. Зар јој но ге још ни су пре пла ну ле? Мо гао 
је да уста не са ка у ча и пи та је да ли же ли ли му на ду, те по што би 
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од го во ри ла по тврд но, да оде у ку хи њу и на пра ви је – пра ву ли му
на ду, да ис це ди ли му но ве из фри жи де ра, њи хов хлад ни сок по ме
ша са ше ће ром и во дом, ше ћер у зр ну шу шкао би из ме ђу коц ки ца 
ле да, ле да ко ји би у оро ше ном ста кле ном бо ка лу зве ке тао као 
цр кве но зво но. Мо гли су да се де, пи јуц ка ју из хлад них ча ша и 
раз го ва ра ју о не чем сва ко днев ном по пут вре ме на, да ћа ска ју као 
мо ле ри, не за то што им је не до ста ја ло за ни мљи ви јих те ма за раз
го вор, већ за то што је би ло ле то и би ло је то пло, а чи ни ло се да се 
она обу кла не при ме ре но за вру ћи ну.

Уме сто то га, кад је пре кр сти ла но ге, та ко да јој се ха љи на 
још ви ше за ро за ла, и при ма кла му се, он је ја го ди цом пр ста до
дир нуо мо дри цу и при ти снуо је па жљи ви је и не жни је не го кад се 
сти сне дуг ме лиф та.

Ах, уоб ли чи ле су ње не усне, ма да ни је то баш из го во ри ла. 
Уз дах ну ла је, скло пив ши пла ве очи, да би их по том, без ма ло из
не на ђе но, раз ро га чи ла и за гле да ла се у ње га. Се де ли су тик јед но 
до дру го га, ли ца су им се го то во до ди ри ва ла.

Кад је скло нио прст, за тег ну ла је нај лон ке из над мо дри це ка ко 
би бо ље ви део раз ли чи те пре ли ве пла ве бо је. Би ла је ои ви че на 
бле до зе ле ним сја јем као ка квом ау ром; гри ми зни ка пи ла ри, на лик 
ма ју шним пу ко ти на ма, гра на ли су се у свим прав ци ма, по пут 
реч не мре же на ма пи; у сре ди ни је би ла љу би ча ста, на лик мр љи.

„Гад на је, јел да?”, пи та ла је ша па том.
Ни је ни шта од го во рио, већ је по но во при ти снуо, по ла ко, ду

бо ко, а она је за ба ци ла гла ву на ја стук. Овог пу та се с ње них уса на 
оте ло јед но чуј но ах. Скло пи ла је очи и за сте ња ла, рас кр стив ши 
но ге. Се де ли су та ко бли зу да је имао ути сак ка ко је звук стру га ња 
ње них нок ти ју по нај лон ка ма то ли ко гла сан да би га мо ле ри мо гли 
чу ти. Ра ши ри ла је но ге, па он при сло ни длан и кроз нај лон ке осе
ти то пли ну, ствар ну то пли ну, по пут то пли не ле та што до пи ре кроз 
вра та са мре жи цом за ко мар це.

При ти скао је и при ти скао мо дри цу. Она би сва ки пут пре о бли
ко ва ла усне у во кал ко ји је зву чао све ви ше из не на ђе но.

Ку ћа је спо ља по сте пе но по ста ја ла све бе ља. Лет ње сун це рас
пли ну ло се у злат не, ма гли ча сте зра ке у кро шња ма. Мо дри ца – није 
пи тао ода кле јој – ра ши ри ла се не бе ским сво дом.
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ИС ПО ВЕСТ

Увек сам че као оца Бо гу сла ва, све ште ни ка чи је ме је ди са ње 
кроз тан ку пре гра ду ис по ве да о ни це под се ћа ло на вен ти ла тор иза 
Ви ко ве пив ни це. На мо ју до сад ну ли та ни ју гре хо ва од го ва рао је 
дах та њем и цмок та њем, па сам га за ми шљао по гу ре ног у сво јој 
ка би ни, у све ште нич кој оде жди, као што је имао оби чај да у хлад
на ју тра кло ну ло се ди на стра жњем ула зу у са кри сти ју пре ју тар
ње ми се – где би, ма му ран, цуц лао не у па ље ни пал мал и от пу хи
вао па ру.

Јед ном при ли ком гла ва му је луп ну ла о др ве ни сан дук.
„Оче”, шап нуо сам, „оче”, али он се обе зна нио и за хр као. 

Кле чао сам не зна ју ћи шта да ра дим, док ко нач но ни је за сте њао 
и тр гао се из сна.

Као и обич но, смрт не гре хо ве са чу вао сам за крај: ла жи и 
пре пи си ва ње до ма ћег за дат ка, ма жња ва ње пи ћа, бе жа ње с ча со ва, 
сто пи ра ње, за шта сам био убе ђен да пред ста вља кр ше ње пе те 
за по ве сти, ко ја за бра њу је уби ство. Пре но што сам сти гао до го
ли ша вих ама тер ских фо то гра фи ја мла дих Ко реј ки, укра де них из 
ко мо де мог уја ка рат ног хе ро ја, уја ка Ала, и да ље ни ма ло по кај
нич ки скри ве них иза ко тлар ни це, отац Б. је куц нуо и ре као да ми 
је опро ште но.

А што се по ко ре ти че: „Иди у ми ру, си не мој, да нас па тим 
до вољ но за обо ји цу.”
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VI STA DI MA RE

У Ђе но ви, док се она па ку је да оде, го во ри јој да не же ли крај, 
на шта му од го ва ра да је он за и ста знао шта же ли, не би га са да 
на пу шта ла.

На ста вља сâм пу то ва ње до Ри ма, дуж оба ле, и да ље, до Си ци
ли је, без по себ ног од ре ди шта на уму. Сва ко га да на ту је но ви ред 
во жње ко ји ва ља од го нет ну ти, но ви ред у ком тре ба ста ја ти, но ва 
го ми ла љу ди с ко јом мо ра че ка ти. Ви ше не пу ту је да би не где сти
гао. Ку пио је по ка зну кар ту и пу ту је тек да би се во зио во зо ви ма, 
да би се део, уко ли ко је мо гу ће, у пра зном ку пеу, где ће ши ром 
отво ри ти про зор и пре пу сти ти ли це ви хо ру те јур ња ве по Ита ли
ји. На клу пи усред ста нич не гу жве док од је ку ју оба ве ште ња о 
до ла сци ма и по ла сци ма во зо ва, или на се ди шту у во зу због чи јег 
љу љу шка ња ње гов ру ко пис из гле да као да при па да не ком не знан цу, 
пи ше јој пи смо, као што би не ко ис пи си вао стра ни цу днев ни ка. У 
по чет ку ве зе, сла ли су јед но дру гом љу бав на пи сма, ко ја су обо је 
са чу ва ли. Пи сма ко ја јој пи ше са да, на кон што га је оста ви ла у 
Ита ли ји, го во ре о ме сти ма ко ја је тре ба ло за јед но да от кри ју, о гра
ди ћи ма чи ја се име на ви ше и не тру ди да упам ти, опи су је вре мен
ске при ли ке, пре де ле, хра ну ко ју је тре ба ло да де ле. Пи ше јој сва
ко га да на, да би уве че, у но вој со би не ког јеф ти ног хо те ла по ред 
же ле знич ке ста ни це, пи смо ба цио у ђу бре.

А он да про гла ша ва дан од мо ра од пи са ња пи са ма. Не тру ди 
се да за бе ле жи ка ко спа ва ис под рас пе ћа пр ви пут од оно мад ка да 
је, још као де чак, од ла зио у по се ту сво јој ба ки ка то ли ки њи. Не 
опи су је је ди ни рас по ло жи ви хо тел – пре у ре ђе ни жен ски са мо стан 
– ни ти ка ко је у пет са ти из ју тра, ка да су се огла си ла зво на у зво
ни ку не да ле ко од ње го вог уза ног про зо ра, то зву ча ло као да се 
ко но ба ри ко ји но се ме тал не по слу жав ни ке пре пу не ста кле ног 
по су ђа стр мо гла вљу ју низ сте пе ни ште. Про бу дио се, на тре ну так 
збу њен где се на ла зи, и осе тио да шак та мја на ко ји је за це ло до пи
рао са ми се, по ме шан са ми ри сом пр же них лиг њи из ку хи ње. Не 
спо ми ње ка ко је ше тао по ки ши до же ле знич ке ста ни це, по ред 
др ве ћа ко је се по гу ри ло баш као и улич ни сви ра чи ко ји ни су же
ле ли да пре ста ну са му зи ци ра њем. Не ка же јој да му је гла ва пу на 
ме ло ди ја, по свој при ли ци љу бав них пе са ма чи је на зи ве и сти хо ве 
не зна. Дан про ла зи, а он не за пи су је ни јед ну је ди ну реч о оно ме 
што је ви део. Те ве че ри не ма шта да ба ци у ђу бре.

Сле де ћи дан та ко ђе про гла ша ва да ном од мо ра и из ју тра се 
укр ца ва на воз а да ни је ни по гле дао ред во жње, те спон та но си ла
зи на ста ни ци на спрам по ља сун цо кре та иза ко јих се на зи ре мо ре. 
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С дру ге стра не ко ло се ка, у па но ра ми ои ви че ној сун цо кре ти ма, 
ви де се ри ба ри у цр ве ним др ве ним бар ка ма ка ко ба ца ју мре же.

За пу ћу је се пе шке у град укле сан у ли ти цу, ста зом што се 
ус пи ње кроз ма сли ња ке, за са де ли му но ва и стр ме, те ра са сте ви
но гра де. На кон што га је оста ви ла у Ђе но ви, свео је пр тљаг на оно 
што му је мо гло ста ти у ра нац. Зно ји се ис под ре ме ња и по ми шља 
да би упра во та ко пу то вао по Евро пи у мла до сти. Те го ди не кад 
је ди пло ми рао, за ба вљао се са де вој ком ко ја је же ле ла да за јед но 
пу ту ју. Зва ла се По лет – пре ле па од ва жна де вој ка, чи ја је со ба у 
сту дент ском до му би ла укра ше на по сте ри ма стра них оба ла опер
ва же них пал ма ма са из бе ље ним ку ћа ма што гле да ју на мо дру пу
чи ну. Она је под ин тим ним раз го во ри ма на кон во ђе ња љу ба ви 
под ра зу ме ва ла пла ни ра ње пу то вањâ. Же лео је да по ђе с њом, али 
при бо ја вао се да би то мо гло ис па сти зах тев ни је од оно га на шта 
је био спре ман, па се ра ди је опре де лио да ста жи ра у јед ној мар
ке тин шкој аген ци ји. По лет се при дру жи ла Ми ров ном кор пу су и 
оти шла у Афри ку, и ви ше се ни кад ни су чу ли ни ти ви де ли.

За ста је ис пред сте но ви те ли ти це да по сма тра га ле бо ве ко ји 
леб де на уз ла зним ва зду шним стру ја ма. Од у век је на сто јао да не 
из гу би из ви да чи ње ни цу да је, без ика кве лич не за слу ге, у овом 
ра том ра зо ре ном, из ра бље ном, си ро ма шном, не пра вед ном све ту 
ре ла тив но при ви ле го ван што се ро дио као Аме ри ка нац, и сад га 
гри зе са вест што се са мо са жа љи во ка јао због од лу ка ко је је до нео 
у мла до сти. Ни кад се бе ни је сма трао по кај ни ком. Па да му на па
мет јед на ре че ни ца ко ју је чуо још на фа кул те ту, на пре да ва њи ма 
из фи ло зо фи је: Жи вот се мо же раз у ме ти са мо гле да њем уна зад, 
али мо ра се жи ве ти уна пред. Пи та се да ли је ика да знао шта за
пра во же ли нај ви ше у жи во ту. И та да му, као кад гру ну су зе, из
не на да си ну да ба рем јед ном то зна: же ли упра во ово, да бу де ту 
са да, на уз бр ди ци са лич ним пр тља гом на ле ђи ма; же ли овај тре
ну так мор ског ви ди ка.

Град, усе чен у пла нин ски об ро нак, те ра саст је по пут ви но гра
да. Ули це ви ју га ју кал др ми са ним сте пе ни ца ма. Же ли да од сед не 
ов де где му се чи ни да ни шта не мо же за пре чи ти по глед на мо ре, 
али у ка фи ћу му ка жу да је је ди ни пен си о не за тво рен због смрт ног 
слу ча ја у по ро ди ци. Ко но бар ко ји на ту ца ен гле ски ка же да зна за 
јеф тин стан ко ји се из најм љу је, али не зна да ли би му се сви део. 
Аме ри кан ци, на ста вља ко но бар, не ма ју осе ћај да су на од мо ру уко
ли ко не ма ју vi sta di ma re. За то је тај рас по ло жи ви стан та ко јеф тин.

„На шта гле да?”, пи та он.
„Ci pres si”, од го ва ра ко но бар.
„Non ca pi sco”, ка же он.
„На чем пре се.”
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МРАВ

Дре ма ла је на из бле де лом на ва хо ће бе ту док јој је ко жу, по пут 
ве ла, пре кри ва ла па у чи на ста сен ка ја во ра. Блу за, ко ју јој је он 
ра ни је рас коп чао до не бе ско пла вог груд ња ка ко ји је до не ла као 
су ве нир из Ита ли је, и да ље је би ла рас тво ре на.

Роб је ле жао тик уз руб сен ке ко ју су ба ца ле ње не тре па ви це. 
Ски нуо је ма ји цу и ра ши рио је ис под се бе по тра ви. Би ло је вру ће, 
а ле шка ре ње с њом као да је по ја ча ва ло све тлост. Чак су и пти це 
ку ња ле. Са мо је је дан мрав ра дио. Ухва тио га је за та бан.

„По ку ша ва да ота ба на са мном”, до вик нуо би јој да ни је био 
ис цр пљен, али уз др жао се и због ње не од бој но сти пре ма ка лам
бу ри ма. Же на Ко ја Мр зи Ка лам бу ре, зна ла је ре ћи за се бе.

Осе ћа ју ћи то пли ну сун ца на скло пље ним кап ци ма, имао је 
ути сак да су мрав и он је ди на би ћа још увек буд на на пла не ти. Роба 
је ис пр ва мра вљи труд на про сто за ба вљао, али по сле из ве сног вре
ме на на слу тио је је два при мет но кре та ње по тра ви. За чки љио је у 
мо дри не бе ски свод, не ма ре ћи за пра во ку да се за пу тио. Бе ше то 
дан за та кво по на ша ње, но ско ро сва ки дан про ве ден с њом мо гао 
је код ње га да иза зо ве та кво рас по ло же ње – да га из и ску је, у ства
ри. От ка ко ју је упо знао, Роб је све че шће про во дио вре ме у не ком 
не из ре ци вом за но су. Да би опи сао то ду шев но ста ње, го во рио је 
у ша ли да жи ви у лим бу.

Ево ка кав бе ше лимб: бо жан стве ни обла ци у ви си ни ко ји ни су 
ба ца ли сен ку ни ти по при ма ли ма ка ква об лич ја. Без ве тра, а у 
кро шња ма ипак ти хо сик та ње. Сун че ва све тлост оди са ла је бла гим 
ми о ми ри сом. У лим бу, том цар ству сно ва, си је сте су би ле оба ве
зне. Ис под ње га је не жно кли зи ла тра ва, не оста вља ју ћи тра га по 
кич ми. Вла ти су му че шља ле ко су, та ко да су му се вла си на по
слет ку по ви ле под истим углом као и тра ва.

Ро бу ни је сме та ло док год је био у пи та њу тек је дан мрав. Не 
би под нео да му мар ши ра ју по те лу у цр ним ко ло на ма, да му у 
да ма ра вом мно штву вр ве ћи ула зе у уста, уши, но здр ве и очи као 
да је са мо још је дан леш ко ји тре ба по чи сти ти.

Би ла је то мор бид на ви зи ја, ни ма ло у скла ду са та ко див ним 
да ном.

Чак и ов де у лим бу, по ми сли Роб, чо век се очи глед но не мо же 
опо ра ви ти од то га што су му у де тињ ству чи та ли при чу Лај нин ген 
про тив мравâ.1

1 Le i nin gen Ver sus the Ants, кла сич на при по вет ка Кар ла Сти вен со на (Carl 
Step hen son), об ја вље на у де цем бар ском бро ју ча со пи са Esqu i re 1938. го ди не, у 
ко јој се при по ве да о бор би Лај нин ге на, вла сни ка план та же у бра зил ској пра
шу ми, про тив на је зде мра ва ле ги о на ра (прим. прев.).
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И да ље се се ћао свог иш че ки ва ња – ме ша ви не уз бу ђе ња и 
стра ха – оних лет њих не дељ них по по дне ва, да уј ка Вејн стиг не 
са књи гом при ча под ми шком. Уј ка Вејн би до шао да чу ва ма лог 
Ро би ја, док су Ро бо ви ро ди те љи од ла зи ли на ро штиљ у стра жњим 
дво ри шти ма ода кле су се вра ћа ли „на цвр ца ни”, ка ко је го во рио 
ње гов отац – прем да су ви ше из гле да ли тре ште ни – осе ћа ли су се 
на кок тел мен хетн и ла ко пра ска ли у гла сан смех.

„И за пам ти”, кон спи ра тив но би га упо зо ри ла мај ка пре од ла
ска, „не мој да за пит ку јеш уј ка Веј на о ра ту. Не во ли да при ча о 
то ме. И не бри ни ако уоп ште не бу де мно го при чао.”

Без об зи ра што је та да био ма ли, Ро бу је би ло ја сно да то чу
ва ње по ма же уј ка Веј ну јед на ко ко ли ко и ње го вим ро ди те љи ма 
или ње му са мом.

Уј ка Вејн углав ном ни је био раз го вор љив у при су ству Ро бо
вих ро ди те ља. Чи нио се бо ја жљив, збу њен, го то во по сти ђен. Ли це 
му је би ло из ро ва ше но бу бу љи ца ма, због че га је из гле дао по пут 
ти неј џе ра. Роб је кат кад за ми шљао да су ли це уј ка Веј на на гр ди ли 
шрап не ли.

„Во лиш ли при че?”, пи тао га је ујак при ли ком пр ве по се те.
„На рав но”, од го во рио је Роб.
„Од лич но. При че ме спре ча ва ју да не по лу дим”, ре као је уј ка 

Вејн, а за тим се чуд но, при гу ше но на сме јао, као да је реч о не кој 
њи хо вој при ват ној ша ли.

Али кад је чи тао на глас, уја ко ва сра ме жљи вост је не ста ја ла. 
Уј ка Вејн ни је на про сто чи тао при че, он се у њих пот пу но ужи вља
вао. То ком Нај о па сни је ло ви не2, Роб је мо рао да бе жи из со бе у со бу 
док му се ујак, све вре ме гла сно чи та ју ћи, при кра дао, са књи гом 
при по ве да ка у јед ној ру ци, а у дру гој но се ћи лук, на чи њен од 
офин ге ра и ла сти ша, и стре лу од кар тон ског умет ка са ве ша ли це 
за пан та ло не.

Кад су чи та ли Мај мун ску ша пу3, Роб се скри вао иза вра та сво
је со бе док се ње гов ујак ус пи њао сте пе ни ца ма те шким, пре те ћим 

2 The Most Dan ge ro us Ga me („Нај о па сни ја игра” или „Нај о па сни ја ло ви на”), 
по зна та и под на сло вом The Ho unds of Za roff („За ро вље ви ло вач ки пси”), но ве ла 
аме рич ког књи жев ни ка Ри чар да Ко не ла (Ric hard Con nell), пр во бит но об ја вље на 
у ча со пи су Col li er’s 1924. го ди не. Про та го нист је Сан гер Рејн сфорд, аме рич ки 
ло вац на круп ну ди вљач и аван ту ри ста ко ји за вр ши на уса мље ном ка рип ском 
остр ву где бив ши ко зач ки ге не рал За ров жи ви са сво јим слу гом и ор га ни зу је лов 
на љу де, ко је сма тра нај о па сни јом од свих ло ви на. Рејн сфорд мо ра да ко ри сти сву 
сво ју до ми шља тост и ло вач ке ве шти не ка ко би пре жи вео као плен (прим. прев.).

3 The Mon key’s Paw, при ча нат при род ног хо ро ра В. В. Џеј коб са (W. W. 
Ja cobs), пр ви пут штам па на 1902. го ди не, у ко јој се при по ве да о бал за мо ва ној 
мај мун ској ша пи, чу де сној амај ли ји из Ин ди је, ко ја има осо би ну да сво ме вла
сни ку мо же ис пу ни ти три же ље, али уз је зи ве по сле ди це због по и гра ва ња са 
суд би ном (прим. прев.).
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ко ра ком мр тва ца за зва ног из гро ба. Без ма ло се тре су ћи од стра ха, 
Роб га је усрд но мо лио да се вра ти у свој гроб, док је уј ка Вејн 
лу пао о вра та.

Ујак би отво рио књи гу Ед га ра Ала на Поа и на шао сво ју оми
љену при чу, Из дај нич ко ср це, а де чак би се на те рао да пом но по
сма тра уја ко во ли це ка ко му не би про ма као тре нут ни пре о бра жај 
кад би му се очи ма ни ја кал но за ца кли ле, а уста ис кри ви ла у зло
бан осмех док је чи тао увод не ре че ни це: „Тач но – раз дра жљив – 
био сам и још сам ужа сно раз дра жљив; али за што твр ди те да сам 
баш луд?”4, на кон че га би пра снуо у гр че вит, пси хо пат ски смех, 
док су му ка пљи це пљу вач ке пр ска ле на све стра не.

Али од свих при ча ко је су чи та ли за јед но, Лај нин ген про тив 
мравâ би ла је нај стра шни ја и нај у пе ча тљи ви ја.

Ко ли ко ли је са мо не дељ них по по дне ва, док су дру ги де ча ци 
гле да ли ве за не утак ми це или уба ци ва ли лоп ту у обруч ока чен 
из над вра та га ра же, Роб пре се део зно је ћи се и на пе то слу шао уј ка 
Веј на ка ко чи та о Лај нин ге ну ко ји се про би ја кроз џун глу, из бе
га ва ју ћи хор де мра ва ле ги о на ра?

Мра ви су ку ља ли пре ко пре пре ка од во де и ва тре, не у мо љи во 
про жди ру ћи све што би им се на шло на пу ту цр ним, на зу бље ним 
че љу сти ма ко ји ма су би ли у ста њу да огло ђу чо ве ка до ко сти ју 
уред но и су ро во као ја то пи ра на.

Роб је бе жао, док га је ујак, умо тан у ће бе ко је је пред ста вља ло 
аморф ни об лик го ми ле мра ва, про го нио по ку ћи. Роб би тр чао око 
сто ла док су га мра ви су сти за ли, оба ра ју ћи ус пут сто ли це. Од ју рио 
би уз сте пе ни це док су му мра ви би ли за пе та ма, за лу пио вра та 
сво је со бе, али мра ви би их сво јом те жи ном про ва ли ли. Ско чио 
би на кре вет, не ма ју ћи ви ше где да по бег не ни ти да се са кри је, а 
мра ви би му пла зи ли по сто па ли ма и по чи ња ли да га про жди ру, 
док би их он, сав цр вен и уз бу ђен, уда рао ја сту ком, бо рио се, оти
мао, да би на по слет ку, над ја чан, го то во угу шен њи ма, за ва пио: 
„Лај ни ген не уми ре! Мра ви га не уби ју! Мра ви не по бе ђу ју!”

И тек та да, кад би под се тио уја ка на ве ро до стој ност при че, 
Вејн би од сту пио, упа ље них бу бу љи ца и дрх та вих ру ку, те би 
по но во си шли у при зе мље, где би их по по врат ку ку ћи за те кли 
Ро бо ви ро ди те љи ка ко ли жу сла до лед на шта пи ћу и гле да ју утак
ми цу.

* * *

4 На ве де но пре ма „Из дај нич ко ср це”, у: Ед гар Алан По, Са бра не при че и 
пе сме, прев. Ву ка Ада мо вић, Рад, Бе о град 2006, 521 (прим. прев.).
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При се ћа ју ћи се уја ка, Роб је за бо ра вио на мра ва. Бе ше то очи
глед но лош ка лам бур5 на ко ји би Же на Ко ја Мр зи Ка лам бу ре уз дах
ну ла. Но, чак и да је Роб ре као то на глас, она га мо жда не би чу ла, 
јер мрав је ус пео да му се уву че ис под ле ђа, ухва ти га че љу сти ма 
за ка иш и одиг не са тла нај ма њи де лић ми ли ме тра, те ба лан си ра 
њи ме та ко ве што да му се ни гла ва ни ти пе те ни су ву кли по зе мљи. 
И ус пев ши да од не се Ро ба пре ко гра ни це лим ба, на зад у сва ки да
шњи свет, мрав је са да на ста вио знат но од луч ни јим тем пом.

Про ду жи ли су да ље, жур но се од ми чу ћи од ње го ве усну ле 
дра ге, по пут зр на пи рин ча са вен ча ња.

Пре вео с ен гле ског 
Ален Бе шић

5 Ка лам бур за сно ван на слич ном зву ча њу ен гле ских ре чи un cle (ујак) и 
ant (мрав) (прим. прев.).
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Е С Е  Ј И

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ

КО ВЛА ДА ИСТО РИ ЈОМ?
О „Маг бе ту” и ме ди ји ма као јед ном лич ном ис ку ству

СА ЖЕ ТАК: Шек спир у Маг бе ту от кри ва при су ство нат при
род них си ла ко је не по сред но упра вља ју то ком драм ске рад ње. Он 
не про све ће но ука зу је да без њи хо вог де ла ња ток не би мо гао ни да 
се по кре не, ни да те че, ни ти да се раз ре ши. Оне су над моћ не, а Маг
бет, глав ни ју нак, у од но су на њих игра спо ред ну уло гу у исто ри ји 
ко ју ства ра. На том тра гу пи сац, ту ма че ћи Маг бе та и осла ња ју ћи 
се и на лич но ис ку ство, по ку ша ва да се би пру жи од го вор на пи та ње 
ко за и ста вла да исто ри јом. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Шек спир, Маг бет, ве шти це, исто ри ја, ме
ди ји, мо но пол ност, тех но ло ги ја.

И ја, Да ни ло,
сам ви дјех утва ру

а љу ди што бе ја ху са мном
не ви дје ше је, али их по па де

страх ве лик, те по бје го ше и са кри ше се.
Књи га про ро ка Да ни ла, 10.7

Шек спир и обр ти ње го вих дра ма су о ча ва ју нас с ве ли ком 
дра мом исто ри је и ње ним основ ним пи та њем ко вла да. У ње го вом 
де лу су исто вре ме но са бра ни бо жан ска апо те о за и са мрт на гро
зни ца жи во та. Вла да ти из гле да као опи је ност ап со лут не во ље 
ко ја по бе ђу је очај ба че но сти у свет. Али да ли, пи та се Шек спир, 
и по ред све мо ћи над све том вла да ри ни су дру го до глум ци ко ји 
на сце ни из го во ра ју са мо по ко ји мо но лог пре не го што их не ки 
ху ди удес за у век од не се? Да ли их за и ста по кре ће њи хо ва во ља 
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или не ка си ла из ван њих, скри ве на до бро и у сво јој об ја ви? У ан
ти ци се ја сно осе ћа ла тај на мо ћи ка да се Цар Едип, као пре ње га 
Сфин га, стро по штао с тро на и ка да се иза стрг ну тих ку ли са ви део 
ве ли ки по ре дак рав но те же ко ји је раз ре шио исто риј ски ужас ње
го вог де ла. И ни ко се ни је пи тао да ље. Би ло је су ви ше ја сно с ким 
се Едип су о чио. По ку шај да се тај на Сфин ге ре ши сво јом во љом, 
без све сти о нат при род ном, и да се та ко овла да све том, увек је 
во дио су но вра ту. А та ко је би ло и у свим вре ме ни ма, та ко да су 
про та го ни сти оста ја ли са ми на по зор ни ци усред са бла сне је зе, без 
ре ше ња. Маг бе та је опу но мо ћио са мо зло чин и то је, чи ни се, цела 
исто ри ја: уби ти свог до бро тво ра и по дло пре у зе ти власт или, оп
шти је ре че но, уби ти оно што не схва та мо и до че га не до ба цу је мо, 
и усто ли чи ти чо ве ка спрем ног на све ни ско сти пре ма не бу и гор
до сти пре ма зе мљи да би одр жао сво ју вла да ви ну. Исто ри ја је 
за пра во ста ње без рав но те же и по рет ка. За то је пред Шек спи ром 
и ње го вим чи та о цем пре све га за да так су о че ња с исто ри јом ко ја 
сво ју сла бост пред тај ном жи во та при кри ва не пре ста ним обр ти ма 
успо на и па до ва. Шек спир тра жи сми ре ње пред про би тач ном пре
вр тљи во шћу, са бра ност у уну тар њем све ту и по штен об ра чун 
чи та о ца са со бом јер ће ина че у Маг бе ту гле да ти са мо бор бу за 

Џо шуа Реј нолдс, Маг бет, че твр ти чин, пр ва сце на
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власт не ви де ћи ко за и ста вла да. Они ко ји се бо ре за власт не вла
да ју со бом. Шек спир је у Маг бе ту то ус пео нај са же ти је да ис ка же. 
То је нај кра ћа ње го ва дра ма, а на тој при вид но не у трал ној чи ње
ни ци за сно ва но је ово ње но ту ма че ње, не хо ти це за по че то пре не
ко ли ко де це ни ја на дру гој го ди ни сту ди ја свет ске књи жев но сти. 

Слу шао сам та да два се ме стра пре да ва ња по све ће них про у ча
ва њу Шек спи ро вог де ла. Би ло је бес крај но до сад но јер је пре да вач 
био из гу бљен у сво јим бе ле шка ма не на ла зе ћи пут ни до Шек спи
ра ни до слу ша ла ца. По ред то га био сам још под ути ском Со фо кла 
с пр ве го ди не, тра гич не рав но те же и пре по зна ва ња Ца ра Еди па и 
чи ни ло ми се да Шек спир сво јим уз бур ка ним за пле ти ма не до се
же не ра зо ри ву ста ти ку Со фо кло ве тра гич ке кон струк ци је. Сто га, 
ка да је тре ба ло иза бра ти те му за се ми нар ски рад, при сту пио сам 
ег закт ном про у ча ва њу Шек спи ро вог де ла. Циљ мог ис тра жи ва ња 
био је огра ни чен на тач но утвр ђи ва ње ко ја је Шек спи ро ва дра ма 
нај кра ћа, да бих се што лак ше осло бо дио ба ла ста кур са. То ни је било 
те шко утвр ди ти јер су Ен гле зи у пот пу но сти по све ће ни пре бро
ја ва њу и еви ден ци ји ко ли чи не и бро ја. Још Ла за Ко стић утвр ђу је 
да су Ен гле зи „ра чу нар ски на род”.1 Ла ко сам утвр дио да је тра же на 
дра ма упра во Маг бет, нај кра ћи Шек спи ров ко мад. Ве ро вао сам 
да сам на пра вио до бар из бор, али ни је ми тре ба ло мно го вре ме на 
да уви дим да сам се љу то пре ва рио. И са да још чу вам ко мен та ре 
ко је сам био при ну ђен да са ку пим јер без њих ни је би ло мо гу ће 
раз у ме ти ста рин ски је зик Маг бе та, ко ји у се би но си ве ко ви ма 
на го ми ла не лин гви стич ке и ан тро по ло шке сло је ве. Сво јом ла ко
ми сле но шћу та ко сам се би по ста вио те жи за да так не го што сам 
мо гао да по ми слим. Али ни сам имао куд, про чи тао сам мно штво 
ко мен та ра, на пи сао се ми нар ски рад по све ћен ле ди Маг бет и све 
бр зо за бо ра вио.

Тај за бо рав је по тра јао ду го, све до 2016. го ди не, ка да се сла
ви ло по ла ми ле ни ју ма при су ства Шек спи ра и Сер ван те са у европ ској 
кул ту ри. По чео сам да пи шем о Сер ван те су, али сам већ на по чет
ку схва тио да не ћу мо ћи да на пи шем рад о ње му без Шек спи ра.2 
Сва ком ре че ни цом ко ју сам ис пи си вао о Сер ван те су био сам све 
бли жи Шек спи ру, осе ћа ју ћи да се не што дав но за бо ра вље но про
би ја из ме не и да без у слов но тра жи свој лич ни из раз. Ка да сам 
по чео да пи шем, за крат ко вре ме, у јед ном да ху на пи сао сам три 

1 Ла за Ко стић, „Основ но на че ло”, 81. 
2 Алек сан дар Пе тро вић, Дан ко Кам чев ски, Алек сан дра Сте ва но вић, 

„Дон ки хо ти зам без кра ја”, у: Иден ти тет, мо бил ност и пер спек ти ве у сту ди
ја ма је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре, Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду – Фа
кул тет за по слов ну ад ми ни стра ци ју Уни вер зи те та ,,Га бри је ле Д’А нун цио” у 
Кје ти ју, Бе о град – Пескарa 2017, 297–317. 
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раз ли чи та тек ста о Маг бе ту. Пр во сам се чу дио ка ко ми то та ко 
ла ко иде од ру ке, а он да сам и по ред не све сног опи ра ња био при
мо ран да не без чу ђе ња схва тим да се пре да јом се ми нар ског ра да 
ни је за вр шио мој од нос с Маг бе том. По че ле су да ми се вра ћа ју 
сли ке и ми сли за ко је сам ве ро вао да сам их дав но за бо ра вио. Нико 
ни је ви ше био из не на ђен од ме не ка да сам схва тио да је Маг бет 
не са мо све вре ме био у ме ни већ и да је не све сно пот пу но усло вио 
мој по глед на свет. Гле дао сам на свет очи ма Шек спи ро вог Маг
бе та, но сио сам без све сти о то ме ње го во про ни ца ње све та ко ји је 
у свим де та љи ма од ра жа вао оно што је Шек спир имао као ис ку ство 
жи во та. Дру гим ре чи ма, за пра во од сту дент ских да на све вре ме 
жи вим и ве ру јем да су на исто риј ској сце ни иди о ти ко ји при ча ју 
бај ке пу не бу ке и бе са, упра во ка ко го во ри зга ђе ни Маг бет, ко ји је 
то схва тио тек ка да је за оп се не про лио крв. У ме ни ни је би ло га
ђе ња, то ни је био плод лич ног уви да, јед но став но сам то не све сно 
усво јио као не при зив ну исти ну. Оту да ме „исто ри ја” ни је по кре
та ла и ни сам имао ни ка кву же љу да из го ва рам мо но ло ге на исто
риј ској по зор ни ци, с ти ква ни ма лу пам о шер пе и бо јим ца ре во 
но во оде ло. Тај ма њак исто риј ског еро са, рав но ду шност спрам 
исто риј ских про јек ци ја „осло ба ђа ња”, ни је био про из вод оскуд ног 
лич ног ис ку ства, већ је до ла зио из не ког над лич ног из во ра ко ји је 
из би јао из Шек спи ро вог Маг бе та. Он се ма ње као текст, а ви ше 
као не ка не ви дљи ва сна га про вла чио кроз мо је схва та ње све та, 
пра тио ме као сен ка ко ју је мо је Ја ба ца ло на свет, озра чи вао ме и 
учи нио да дру га чи је осе ћам се бе. Да вао ми је не ку спрем ност да 
по сто јим из ван исто ри је и ње них ју на ка ко ји су се бо ри ли за „про
ме не” и „бу дућ ност”. Стру ја ми сли до ла зи ла је из Шек спи ра ко га 
сам пот пу но не све сно жи вео. Ода тле је и до шла сме лост да без 
остат ка ве ру јем у жи вот из ван исто ри је, по ку ша ва ју ћи да то из
ра зим Реч ни ком тех но ло ги је, ко ји се при род но су да рио са за ступ
ни ци ма исто риј ских ин те ре са. Био је то не ки сво је вр сни са мад хи, 
од би ја ње да се кон стру и ше свет. За пле ти на тег ну тих исто риј ских 
дра ма чи ни ли су ми се по зна ти већ уна пред, про сто ме ни су при
вла чи ли и уз бу ђи ва ли, као да сам до ла зио из не ког дру гог жи во та. 
И је сам, из Шек спи ро вог. Уште део ми је мно го вре ме на и енер ги је. 
Ја се за пра во ни сам ба вио Шек спи ром. На су прот то ме, он се ба вио 
мно ме. У то ме је, ка да се не ко сум њи ча во пи та, нај бо љи од нос 
књи жев но сти и жи во та. 

Још ви ше сум њи ча во сти, на рав но, упе ре но је к пи та њу мо гућ
но сти жи во та из ван исто ри је. Исто ри ја је реч ко ја је по ста ла па
те тич на за кле тва про све ће ног чо ве ка ко ји у њој ви ди нај чвр шћи 
за лог соп стве ног по сто ја ња. За њу га ран ту је сâмо вре ме ко је у 
про све ће ном уму не ма дру ги из бор не го да сво јим про то ком про
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из во ди исто ри ју. Глав ни за да так про све ће ног ума је тка ње исто ри
је у ко ју би да упрег не вре ме јер то је све што жи вот мо же да пру жи 
чо ве ку. Та ква исто ри ја вла да чо ве ком. Ме ђу тим, у Шек спи ра може 
ја сно да се ви ди да исто ри ја ни ка да не мо же да бу де чвр сто тло јер 
се увек из ми че и из не ве ра ва оне ко ји сле де ње не „ци ље ве”. Ако је 
не што до каз Зе но но ве апо ри је да бр зи Ахил ни ка да не ће сти ћи 
му дру кор ња чу, он да је то исто ри ја. Она је са мо ме диј ко ји се игра 
време ном, са свим нео д го вор на и бли ска оном Хе ра кли то вом ис ка
зу да је вре ме као де те ко је се игра пи ља ка на оба ли бес крај ног мо ра. 

Шек спир се оту да сво јим дра ма ма по ка зу је као пра ви зна лац 
ме ди ја. Он по ка зу је ка ко они са ми по се би, слу же ћи се по зо ри штем, 
вла да ју љу ди ма. Та кво ње го во де ло не мо же се ис црп сти исто риј
ским ту ма че њем, јер је исто ри ја чи ста игра ме ди ја ко ја не на ста је 
и не не ста је у пу ко ти ни вре ме на из ме ђу ста рог и но вог. По ку шај 
са гле да ва ња Шек спи ра кроз исто риј ске фор ме слич но је по ку ша ју 
да се пти це на у че да ле те. Оне по сво јој при ро ди до бро ле те и тре
ба са мо пра ти ти њи хо ве по кре те. Об ја шња ва ти им да ле те бо ље, 
по себ но ако су за тво ре не у ка ве зу, са мо је уза лу дан по ку шај оних 
ко ји не ма ју кри ла. Тре ба са мо по ћи од уви да да је Маг бет чо век у 
ка ве зу, ни ви ше ни ма ње од то га. Он је чо век ко ји игра уло гу кра ља, 
а с ко јим су се ме ди ји по и гра ли да ју ћи му при вид мо ћи. Он је при
вид ни вла дар, јер пра ву моћ има ју са мо ме ди ји ко ји све по кре ћу. 
Основ ни ме диј Шек спи ро ве дра ме ни су ју на ци ко ји у за пле ти ма 
бу ке и бе са но се бре ме рад ње, јер њи хо ву моћ исто ри ја пре тва ра 
у не моћ спрам нат при род них си ла. Пра ви про та го ни сти при ви да 
исто ри је су ме ди ји. Шек спир им по кла ња по себ ну па жњу у Маг бе ту 
по ка зу ју ћи на три ме ста у дра ми ка ко они за се ца ју ток исто ри је усме
ра ва ју ћи је ка „ци ље ви ма”, ко ји се по при ро ди ства ри ни ка да не ће 
оства ри ти, док се ју на ци дра ме, бр зи на ма чу или на ре чи ма, свој ски 
тру де да их до сег ну иа ко су сва ким сво јим на по ром све да љи од 
њих. Реч је о по ја вљи ва њу три ве шти це, три де мон ска би ћа и са ме 
Хе ка те, ко ји уно се пре суд не обр те у ток дра ме. Њи хо во при су ство 
на по чет ку, сре ди ни и кра ју је не ка вр ста осо ви не око ко је се окре ће 
дра ма и ње ни ју на ци, као што сва ко спи рал но кре та ње уви ре у 
не ку пра зни ну. Док се оти ма ју да до ђу до ци ља, ве ру ју ћи да не што 
по сти жу у исто ри ји, про па да ју у при вид ко ји не пре кид но по ста је 
све ду бљи. За раз ли ку од Ца ра Еди па, где су нат при род не бо жан
ске си ле оба ви ле свој суд бин ски по сао још пре по чет ка са ме дра ме, 
у Маг бе ту де мо ни мо ра ју да ула зе у са му рад њу да се она не би 
оте ла и да би се при вид про сла вио. Док се у ан ти ци прав да оства
ру је не у мит ним ло го сом рав но те же, ко ји је сам по се би и при ро дан 
и нат при ро дан, у по стан тич ком све ту по треб на је чи ста нат при
род на во ља да би се одр жа ла вар ка исто ри је. 
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Док сам ово пи сао, из не на да сам се се тио да сам онај свој дав
ни се ми нар ски рад о Маг бе ту и об ја вио под на сло вом „Зло и ту
ма че ње”. Ка да сам га отво рио са зна ти же љом шта ћу у ње му на ћи, 
јер сам, на рав но, за бо ра вио шта сам пи сао, ви део сам, не без за
до вољ ства, да ни сам од ма као ни куд и да све вре ме сто јим у ме сту. 
Пи са ло је: „Ми дра му ви ди мо као је дин стве ну по зор ни цу. То је 
је ди ни пра ви на чин, јер раз би ја ње дра ме на при род ни и нат при
род ни план (што је усло вље но ње ним мо дер ним чи та њем) вр ши 
на си ље над ње ном из вор ном струк ту ром.”3 По сле то ли ко го ди на 
из гле да ми да ни сам мно го по гре шио, јер се Маг бет мо же чи та ти 
и као Шек спи ро во од ба ци ва ње уче ња оца мо дер но сти, Ма ки ја ве
ли ја, ко ји ве ру је да вла дар мо же да де лу је не спу тан би ло ка квим 
си ла ма и об зи ри ма. Маг бет по сту па тач но пре ма пре по ру ка ма 
Вла да о ца, у ко ме је по ли ти ка осло бо ђе на ети ке. Али ис ход је пот
пу но су про тан Ма ки ја ве ли је вим пред ви ђа њи ма и обе ћа њи ма. 
Уме сто да уби ствим одр жи власт, Маг бет се стро ва лио у по нор 
па кла у ко ме је из гу био све, и спо ља и из ну тра. Ла ко вер ни след
бе ни ци мо дер но сти, под ло жни ола ким обе ћа њи ма, ве ро ват но ми
сли Шек спир док чи та Ма ки ја ве ли ја, уни шти ће све око се бе и у 
се би. И то ће тра ја ти све док не схва те да при род но и нат при род но, 
по ли тич ко и етич ко, лич но и оп ште не мо гу раз два ја ти. На рав но, 
ка да за точ ни ци мо дер но сти то схва те, би ће ка сно јер ће по се че не 
шу ме као у Маг бе ту кре ну ти у освет нич ки по ход, ко ји ће се по
ја ви ти као ова или она по шаст. 

Про све ти тељ ство је свет огра ни чи ло на ме ха ни зам ли шен 
лич но сти. С од ба ци ва њем број них нео пла то ни стич ких тра ди ци
ја и сво ђе њем жи во та на ме ха ни ку, оно је су зи ло вид но по ље на 
уску ли ни ју ве ште раз бо ри то сти, не уви ђа ју ћи по ве за ност ко ја то 
пре ва зи ла зи. На тај на чин је из гра ђе на да на шња по вр шна кул ту ра 
у ко јој се жи вот пре при ча ва као исто ри ја из ко је се ства ра сли ка, 
бо ље ре че но сен ка, све та. Ме ђу тим, кроз чи та ње Маг бе та по ста
је ја сно да овај свет ни је исто што и ње го ва сли ка и да иза ње го ве 
очи глед но сти пул си ра скри ве на си ла ко ја гу ра до га ђа је ка не ком 
нео че ки ва ном ци љу. То сам и из ра зио у ра ду ко ји је био мој се ми
нар ски – све је по то пље но у нат при род но. Ни сам био све стан да 
ти ме из ла зим на цр ту про све ти те љи ма и њи хо вој ме ха нич кој само
во љи ко ја је са мо у ве ре но збра ја ла до га ђа је без хра бро сти да по
гле да у сам из вор дра ме по сто ја ња и не по сто ја ња. 

А ка да се чи та Шек спир све по ста је јед но став но. Маг бет је 
глав ни ју нак исто риј ске дра ме, а ве шти це и де мо ни, не ис то риј ска 
би ћа, су основ ни њен ме диј. Као што зна мо из те о ри је ин фор ма ција, 

3 Алек сан дар Пе тро вић, „Зло и ту ма че ње”.
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сва ки ме диј је по ру ка. Основ на по ру ка с ко јом на са мом по чет ку 
дра ме из ла зе нат при род на би ћа је „ле по је ру жно, ру жно је ле по”.4 
Ве шти це упра во то го во ре Маг бе ту за не том пред исто риј ским 
од лу ка ма ко је тре ба да до не се док на го лом бр ду из ме ђу њих про
ми чу обла ци ма гле. Ни је мо гу ће за ми сли ти са вре ме ни ју ме диј ску 
по ру ку ко ју и да нас у јед на ком пост мо дер ном тран су пре но се ме
диј ске ве шти це. Ни ти по ру ку с ви шим сте пе ном ен тро пи је ко ја 
већ у са мој се би но си то плот ну смрт по рет ка. Она да је тон це лом 
драм ском зби ва њу, јер од мах све окре ће на о па ко. То је не ка ква 
ка ме ра оп ску ра у ко јој се свет пре тва ра у сли ку ко ја по при ро ди 
ства ри мо ра сто ја ти на гла ви. Та по ру ка има у се би то ли ко хип
но тич ког та на то са да јој ме сме ри зо ва ни Маг бет под ле же не где у 
сре ди ни дра ме, ка да пре у зи ма свест о до га ђа ји ма, схва та ју ћи ва
ра ву бит ме ди ја, али без на де да се по ву че јер му је ум већ за ро
бљен, а ру ке кр ва ве. Он на ту по кре тач ку по ру ку ме ди ја од го ва ра 
по ру ком још уби тач ни је ен тро пи је без при зи ва – „Ни че га и не ма 
осим оног што не по сто ји”, или, мо жда ја сни је пре ве де но „сем 
не ствар ног ни шта ствар но ни је”.5 По ни шта ва ње на пе то сти ле пог 
и ру жног, што је основ енер ги је исто ри је, во ди ис хо ду ко ји Маг бет, 
ве ру ју ћи у свој исто риј ски циљ, ви ди као не ствар ност. Он без 
све сти о при ро ди ме ди ја ни је имао где да по бег не пред нат при
род ним обр том осим у утвар ност, у апо те о зу вир ту ел не ствар но
сти ко ја по ста је све са вр ше ни ја док се све ви ше кр ви про ли ва. 
Сли ка све та се пла ћа кр вљу. „Крв је са свим осо бит сок”, ка же 
за то Ме фи сто у Ге те о вом Фа у сту. Што ви ше кр ви ис те че, бле ди
ло жи во та је ве ће и вир ту ал ност убе дљи ви ја. Свр ше на исто ри ја 
је са вр ше на сли ка бес крв ног све та. Маг бе ту ухва ће ном у тех но
ло ги ју про из вод ње не ствар ног све та оста је са мо да се пи та:

Чи ја ми стра шна сли ка ко су ди же,
И мо је чвр сто уса ђе но ср це
На го ни да на не при ро дан на чин
О ре бра мо ја ту че?6

Ми сао ко ја не при род но те че и ср це ко је не при род но ту че 
има ју арит ми ју, ка жу ле ка ри. Ве шти це ма ме Маг бе та да уби је 
кра ља и сру ши ста ри по ре дак, не за то што је но ви бо љи, већ да 
би крв мо гла да по те че. Оне су нат при род на си ла, не ма ју кр ви и 
не ра де то из лич ног ин те ре са. Њих исто ри ја не за ни ма, жи вот 
још ма ње, јер је ди но што их ис пу ња ва је сте пре но ше ње по ру ка. 

4 Ви ли јам Шек спир, Маг бет, I,1, 665. У ори ги на лу: Not hing is but what is not. 
5 Исто, I,3.
6 Исто, I,3, 675.
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У по ру ци се енер ги ја жи во та адре си ра ка пра зни ни оно га што 
ни је. Та ко се до би ја на вре ме ну, од но сно вре ме сво ди на пра зни ну 
јер по ру ка је рав но ду шна пре ма исто ри ји. Иа ко се њен ис каз ме ња, 
она је увек иста и оту да је исто ри ја увек се би слич на. Маг бет то не 
зна јер се на по зор ни ци исто ри је бо ри за уми шље ни ве ли ки циљ. 
Скри ве но му је да су по ру ке ме диј без са др жа ја, да нас би се ре кло 
тех но ло ги ја. По ру ци ве шти ца упра во тех но ло ги ја да је убе дљи
вост. Шек спир их с од лич ним осе ћа јем за ма ги ју као тех но ло ги ју 
сли ка док се оку пља ју око ко тла из ко га ис па ра ва ју ви зи је ко је 
за си ћу ју про стор и ек ста тич ки ома мљу ју Маг бе та. Он ве ру је да 
му да ру ју жи вот, док му оне спре ма ју смрт.

СВЕ ТРИ. Нек’ се та ва пре ку ва ва,
Укрч ка ва, на бу бра ва.
ДРУ ГА ВЕ ШТИ ЦА. Шар ке око нек’ се ва ри,
С бар ске зми је ре жањ ба ри,
Псе ћи је зик, жа бље кра ље,
Са сле по га ми ша ма ље,
Крил це со ве, гу јин жа лац,
Кра ста ву ше жа бе па лац,
И ба та чић гу ште ри ћа,
Је зик – ра кља од сле пи ћа –
Да се вра шки‐вра шка та ва
Увра ча на за ку ва ва.
(...)
Па пр сти ће од де те та
Тек ро ђе ног, што га би ла
Дро ља‐ма ти уда ви ла,
(...)
ДРУ ГА ВЕ ШТИ ЦА. Још мај мун ску крв до дај те,
Па за чи ни не бри гај те.

Оне под гре ја ва ју ко тао ви зи ја ко јим ба ца ју чи ни ко је из гле
да ју као по ру ке бу дућ но сти, али се ис па ре ња из ње га спу шта ју 
као не про зир на ма гла над исто ри јом.7 Ве шти це се оту да мо гу 

7 Суп стан ци је ко је ве шти це ко ри сте у овим сти хо ви ма вр ло под се ћа ју 
на да на шње при прав ке вак ци на за гло бал ну „ви ру сну бо лест” ко ја се ја ви ла 
2019, ка ко ка жу, у да ле кој Ки ни пре ла ском ви ру са ко ро на са сле пог ми ша на 
зми ју, што је тек овлаш сци јен ти зо ва на ма гиј ска ба сма су сре та би ћа та ме с би
ћем зла. У са вре ме ном фар ма це ут ском ко тлу из ме ша ни су ра зни ан ти би о ти ци, 
же ла ти ни алу ми ни ју ма, фор мал де хид, на три јум глу та мат, сул фи ти, бе лан че ви
не из ја ја, али и тки во абор ти ра них људ ских фе ту са узе то in vi vo, го ве ђи се рум 
(гној), ће лиј ска кул ту ра мај мун ских бу бре га и пи ле ћих ем бри о на, ис пра на ов чја 
цр ве на крв на зрн ца, свињ ски пан кре а сни хи дро ли зат ка зе и на... Ве шти це очи то 
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гле да ти као чи сти дух тех но ло ги је јер тех но ло ги ја је увек нат при
род на. Она је још од вре ме на Френ си са Бе ко на по све ће на са вла
да ва њу при ро де. То је и мо то фран цу ских ен ци кло пе ди ста, и свих 
оста лих ре во лу ци о на ра. Сви ује ди ње ни у са вла да ва њу при ро де и 
ње ном под ре ђи ва њу, пре ма про грам ским Бе ко но вим ре чи ма com
mo dis hu ma nis in ser vi re. Те шко је за и ста у ве ли кој ма гли тех но ло
ги је да нас на зре ти и је дан зрак Сун ца. Оно што нам је оста ло је 
са мо пар ни ко тао, мај ка свих ма ши на, ко ји на раз не на чи не ма глом 
по кре ће свет. Ани ми ра не ме ха нич ке са бла сти осло ба ђа ју па ре из 
пар них, бен зин ских или ну кле ар них ко тло ва док тех но про ро ци 
па да ју ни чи це пред њи ма за кли њу ћи се да у ис па ре њи ма ви де 
сли ку бу дућ но сти. Они ће, на рав но, до не ти исто оно ли ко бу дућ
но сти ко ли ко ве шти це Маг бе ту. 

Маг бет је чо век у ка ве зу, ни ви ше ни ма ње од то га. Ве шти це 
му обе ћа ва ју да ће би ти краљ, да ће над вла да ти при род ни по ре дак 
и за до би ти ап со лут ну моћ. Та моћ је увек у бу дућ но сти, али Маг бет 
је по зван да де ла са да. Он је чо век ко ме се кроз ве шта стве ну тех
но ло ги ју и ње не ча роб не фор му ле сме ши власт над це лим све том. 
То што му ве шти це ста вља ју у из глед сна жно по ја ча ва Ле ди Маг
бет. Онај мој дав ни се ми нар ски рад био је за пра во по све ћен њој. 
Та да ми се учи ни ло да је она нај ва жни ји лик дра ме, не ка би блиј
ска Ева с по ру ком ле по те па да за свог Ада ма. На рав но да слич ност 
ни је пот пу на јер је Ева плод на, док је Ле ди ја ло ва де мон ска пу стош 
на кра ју исто ри је. 

До ђи те, ви ду си,
Што уби лач ке ми сли под сти че те,
Обес по ли те ме, на пу ни те ме сву
Од гла ве до пе те гро зном сви ре по шћу;
Згу сни те крв ми, за пу ши те при ступ
Све сти, да ни је дан по кај нич ки
Знак при ро де не по ко ле ба мој
Стра хо ви ти смер, ил’ га ми ро љу би во
Не свра ти од де ла...8

Чи ни се да Шек спир сма тра да је бес пол ност, бо ље ре че но 
мо но пол ност, са мо ра зо р на осно ва мо ћи. Un sex me, гла сни крик 

ни су про пу сти ле ни је дан од са сто ја ка на ко ји ма се за сни ва мо дер на епи де мио
ло шка ме ди ци на, ко ја, гле да на у овом све тлу, као да ви ше ба ца чи ни не го што ле чи. 
Оне су за пра во вр ло ег закт не и њи хо ва за пр шка са мо на о ко де лу је про из вољ но. 
У сво јој за ве ре нич кој ку ли нар ској прак си ве шти це чак до да ју и од се че не пр сте 
де це, тек да нас под се те ода кле иде ин спи ра ци ја за Piz za ga te и умет ност ко ја 
то ме слу жи.

8 В. Шек спир, I,5, 680.
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Ле ди Маг бет, нај бо ља је под ло га за „уби лач ке ду хо ве” и „гро зну 
сви ре пост”. Раз о бру че на во ља Ле ди Маг бет да бу де мо но пол на, 
да се на сил но вра ти у не пол ну свест, не во ди на зад ка рај ском врту. 
Из мо но пол но сти Ле ди Маг бет из ви ре из вр ну тост по рет ка и ра зор
на сна га ње ног де мон ског лу ди ла. Ка да се ле по и ру жно по ни ште 
у јед на ко сти, жи вот ви ше не стру ји из ме ђу по ло ва. Стра те ги ја 
мо но пол но сти, та ко обе ћа ва ју ћа, ра зо ри ла је и њу са му: „Она која 
је би ла у ста њу да се с це лом ва се ље ном бо ри за соп стве ни ра чун и, 
што је још ва жни је, да бу де пот пу но од го вор на за соп стве ни жи
вот и по ступ ке, она са да не ма сна ге ни да оста не сво ја... Она па да 
у лу ди ло, у пот пу ни са мо за бо рав, уки да ње са мо све сти ко је је јед
на ко ду хов ној смр ти.”9 Док па да, за со бом по вла чи и Маг бе та, 
пре ли ва ју ћи у ње га сав ко шмар сво је мо но пол но сти:

По жу ри амо да ти ја у слух
На ли јем сво га ду ха, да из те бе
Чвр сти ном сво га је зи ка иза гнам
Све оно што ти пре чи пут до злат ног
Обру ча оног ко ји су ти суд ба
И нат при род не си ле, ре кло би се,
На ме ни ле да кру ни шу те њим.10

Упу ћу ју ћи свог су пру га у тај ну мо но пол ног вла да ња све том, 
пот пу но све сна при су ства нат при род них си ла, Ле ди Маг бет не у ви
је но са оп шта ва са му бит по ли ти ке ме ди ја и ме ди ја по ли ти ке, где 
су об ма на и за ве ра ал фа и оме га:

Да об ма не те свет, ви узми те
И са ми из глед све та: но си те
Ср дач ну до бро до шли цу на усни,
У оку и на ру ци: гле дај те
К’о цвет бе за злен, ал’ под овим ви дом
Бу ди те зми ја.
Око ли ну сво ју
Исмеј мо сво јим ве дрим из гле дом:
При твор ним ли цем не ка скри јем ја
Оно што ср це при твор но ми зна.11

Она охра бру је и по ја ча ва Маг бе то ву стра сну ре зо нан цу с вешти
ца ма и ста вља тех но ло ги ју ме ди ја у пу ни по гон. У ко тлу кљу ча ју, 

9 „Зло и тумачење”, 19.
10 В. Шекспир, I,5, 679.
11 Исто, I,5, 681.
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ме ша ју се и уз ди жу ви зи је, при ви ди, обе ћа ња кра љев ске бу дућ
но сти, бес крај на осва ја ња све га што по сто ји. Све је са мо из глед, 
ве дра ли ца ме диј ских ве шти ца, са мо до вољ на сли ка, пре тва ра ње, 
ре во лу ци ја, ре фор ма, тран зи ци ја, све оно што ни је. Свет тре ба на 
сва ки мо гу ћи на чин са мо об ма ну ти да би се из то га ро ди ла моћ. 
Исто ри ја и не ма дру ги циљ осим об ма не. За то нај ве ћа од свих об ма
на у ни зу, тех но ло ги ја, до но си цве то ве уто пи ја бу дућ но сти оба ви
је не скри ве ним зми ја ма. Тех но ло ги ја не ма сми сла осим као по ру ка 
бу дућ но сти и но вих уса вр ше них утвар них об ли ка ко ји ства ра ју, 
као у Маг бе ту, ути сак да се не где иде где ће сви ни чи це па сти 
пред ње ном ап со лут ном мо ћи. Тех но ло ги ја је кру на нат при род не 
и про тив при род не по ли ти ке зла. 

Маг бет је чо век у ка ве зу, ни ви ше ни ма ње од то га. Ње го ва 
чу ла су опи је на и ње му је по треб на тех но ло ги ја да би у бу дућ но
сти све под вр гао сво јој мо ћи. Сто га му ве шти це са оп шта ва ју да ће 
би ти но ви тан од Ко до ра, а по том и краљ. Из ме ђу ње га и ап со лут не 
мо ћи сто ји са мо крв ко ју тре ба да про ли је. Мо ра да са вла да при
ро ду око се бе, пра вог кра ља ко ји одр жа ва по ре дак, као и при ро ду 
у се би ко ја мо ра да од у ста не од ети ке и при ста не на уби ство. За 
бо љу бу дућ ност, као и увек, мо ра да се при не се људ ска жр тва. 
Маг бет се, као што зна мо, у дра ми на то од лу чу је. Он ка же: 

Не ма сред ства
Ко јег се не ћу при хва ти ти ако
Ко рист ми ну ди.12

Ова кав не дво сми сле ни ма ки ја ве ли зам је бит по ли ти ке мо дер
но сти. Мо де р ност и ети ка не иду за јед но. Оп ште до бро је про сто 
за ста ре ло: Кан тов по ку шај да га спа се је за ка снео, јер ње го ва иде ја 
да чо век тре ба да бу де схва ћен као свр ха а не као сред ство де ла ња, 
јед но став на за ме на ме ста сред ства и свр хе, био је са мо уза луд ни 
по ку шај ин вер зи је ко ји ни је имао на шта да се осло ни јер чо век је 
већ не по врат но жи вео од смр ти дру гог, смр ти при ро де и смр ти 
Бо га. По хва ла смр ти ује ди њу је и ре не сан сног Ма ки ја ве ли ја, ко ји 
тра жи не пре ки дан зло чин да би се очу ва ла власт, а не по ре дак, 
про све ти те ље ко ји су се у име на прет ка ра до ва ли смр ти при ро де 
сво де ћи жи вот на ме ха ни зам, Хе ге ла и не мач ке кла си ча ре ко ји у 
име ап со лут ног ду ха уби ја ју Све тог ду ха, ко ји ни је ма ње у нај ма
њем не го у нај ве ћем и ап со лут ном, и сви ма они ма због ко јих је 
Ни че био при мо ран на крик Бог је мр тав. 

12 Исто, III,4.
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Шек спир као да нас упо зо ра ва да иза све га сто ји ве шти ца Хе
ка та, ко ја они ма спрем ним на зло да је у из глед моћ ко ју ће зло ми
сле ћа упо тре ба чо ве ка до не ти. По хлеп не љу де ни је те шко на ве сти 
да по ве ру ју у оно што же ле, да им же ља бу де је ди на ве ра. Али 
Хе ка та са мо сво јим ве шти ца ма от кри ва шта је по сле ди ца вир ту
ел ног – не ствар ног што ствар ни је је од ствар ног. 

За вр те ће се мо зак ње му, ста ће
Да боц ка коб, да смрт исме ва, па ће
То ли ко на де ње го ве да бук ну,
Да раз лог, страх и чо веч ност умук ну.13

Ни ко бо ље не го Шек спир ни је опи сао ме ха ни ку мо дер ни за
ци је и ње но иза зи вач ко боц ка ње суд би не, охо ло иза зи ва ње смр ти 
иде ја ма ди ги тал не бе смрт но сти, ус па ље но иш че ки ва ње пост ху
ма не бу дућ но сти. Он тај за нос ви ди као ва тре ну сти хи ју на де у 
ко јој са го ре ва ју и у пе пео се пре тва ра ју сви об зи ри, ме ра и рав но
те жа. У про зи ре че но, реч је о идо ла три ји чи ја це на је пре тва ра ње 
ствар ног све та у вир ту ел но, ди ги тал но зга ри ште. 

Ми сао је мо ја,
Тек за ми шље но вр ше ћи уби ство,
У тол ’кој ме ри уз др ма ла цар ство
Ку кав ног људ ског би ћа мо га, да се
Де лат на мо ја моћ рас пли ну ла
У слу ће њи ма и на га ђа њи ма.14

Маг бет ула зи у осва ја ње ап со лут не мо ћи над при ро дом ства
ри јер му ме диј ве шта стве не тех но ло ги је га ран ту је не по вре ди ву 
над моћ. Пре ма ви зи ји ко ја се ди же из ко тла ве шти це му ста вља ју 
до зна ња да је у над мо ћи свог зла не до дир љив и да мо же да стра да 
са мо ка да шу ма поч не да хо да и кад на ње га диг не ру ку не ко ко га 
мај ка ни је ро ди ла. Он то сма тра не мо гу ћим и обе ћа ње нео гра ни
че ног вла да ња та ко из ве сним да по ста је без об зи ран пре ма сви ма 
и са мо што не уз вик не – Маг бет, ка ко то гор до зву чи! Се че јед ног 
по јед ног об ла сног вла да ра, уби ја и њи хо ву де цу, чи ју смрт сма тра 
оправ да ном за ус по ста вља ње свог но вог по рет ка, оти ма имо ви ну 
да би он био још бо га ти ји, а си ро ма шни још си ро ма шни ји. У на ди 
у не при ко сно ве ну бу дућ ност све ве шти је га учвр шћу ју де мон ске 
при ка зе ко је му се обра ћа ју до бро зна ју ћи ње го ве сла бо сти.

13 Исто, III,5.
14 Исто, I,3, 675.
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Ср чан к’о лав и охол бу ди ти.
Не хај за мр жњу, гнев и пре врат зли:
Док уз ви со ке дан си неј ске сте не
Бир најн ска шу ма ве ли ка не кре не,
Маг бет по бе ђен не ће би ти.15

Он би же лео да нат при род ним би ћи ма по ста ви још не ко пи
та ње, али не ма ви ше вре ме на. Док га опи ја моћ, ње го ва не моћ 
по ста је очи та, он за пра во гу би тло под но га ма, јер нај ве ћа сла бост 
чо ве ка ле жи у ње го вој иде ји бу дућ но сти. Ве шти це се за то њо ме 
слу же као основ ном по лу гом исто риј ске ме ха ни ке.

Кад сам го рео од же ље да на ста вим
с пи та њи ма, оне се пре тво ри ше у ва здух и иш че зо ше у ње му.16

Исто ри ја је не пре кид на про по вед о бу дућ но сти, али увек 
умук не ка да се по ста ве су штин ска пи та ња. Она за пи та ног чо ве ка 
оста вља на це ди лу с од го во ри ма на мо ре бе зна чај них ства ри, али 
ни са јед ном из ве сно шћу од ко је се мо же кре ну ти. Уме сто из ве
сно сти ту су са мо ве ро ват но ће да шу ме не хо да ју. И он да се у 
Шек спи ро вој дра ми не ми нов но де ша ва не ве ро ват но – по ру ке ме
ди ја ру ше се као пра зне дво сми сли це, и шу ме, упр кос свим оче
ки ва њи ма, по чи њу да се кре ћу. До га ђа се чу до од ко га исто ри ја 
за зи ре. Ле по ипак ни је ру жно, а не ствар но ни је ствар но. На Маг
бе тов ужас шу ме по чи њу да хо да ју јер су исе че не. Исто риј ски 
ци ље ви су са мо али би за се чу шу ма ко је спа ја ју не бо и зе мљу. Моћ 
ће учи ни ти да све бу де до ступ но и ла ко, али ви ше не ће би ти шу ма 
ко је су све све де не на „дрв ну гра ђу” и са се че не на ол та ру бу дућ
но сти. Све је ту, али се од мно штва ви ше не мо же ди са ти, дух се 
гу ши и исто риј ски ју нак уза луд по ку ша ва да опе ре ру ке. 

Све опет не што про тив при род но!
Ја ло во вла сто љу бље, ти жи во та
Вла сти тог сво га гу таш со ко ве!17

Маг бет је чо век у ка ве зу, ни ма ње ни ви ше од то га. Не схва
та ју ћи дво сми сле ност исто ри је, да се до би ја са мо оно што је из
гу бље но, он је по ра жен при ви дом. Он оста је ја лов без жи вот них 
со ко ва, њи хо во кру же ње ста је, и све се пре тва ра у умрт вље ну 
фор му и ре ци кли ра ну ре фор му. 

15 Исто, IV,1, 729.
16 Исто, I,5, 678.
17 Исто, II,4, 703.
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Па кле не си ле
Че сто нам ка жу исти ну тек за то
Да нас на зло на ве ду, и сит ни цом
Не ви ном не ком при до би ја ју нас
Да би нас по том муч ки сур ва ле
У ам бис по сле ди ца.18

Маг бет цео жи вот сле по сле ди по ру ке ко је је до био пре ко ме
ди ја. За то се ње гов жи вот ни пут за вр ша ва у по но ру. Чак и док то не 
не успе ва да схва ти да су ме ди ји сен ка од ра за жи во та. На кра ју и 
он схва та да је на пу ту без по врат ка, да се ње му до га ђа упра во оно, 
јер и не ма шта дру го у све ту си ме три ја, што је ра дио дру ги ма. 
Га зе ћи и ба ца ју ћи у по нор он ни је ни ког дру гог до се бе по све тио 
под зем ним си ла ма. Али да би се то схва ти ло, мо ра се раз у ме ти 
сми сао ети ке, што Маг бет слаб пре ма нат при род ним обе ћа њи ма 
ни је ка дар. Ети ка је та ко ђе нат при род на, али не и не при род на, а 
од тог са зна ња Маг бе та не де ли ни шта ма ње не го соп стве на смрт. 

Жи вот је са мо сен ка ко ја хо да,
Ку кав ни глу мац што на по зор ни ци
Сатдва се пу ћи и раз ба цу је,
А по том зу ба не обе ли ви ше.
Бај ка је то што ти кван при ча њу,
Пре пу на бу ке, по ма ме и бе са,
А по све пра зна.

Ме ди ји су жи вот без кр ви, из бле де ли жи вот, не што за шта 
ни ко не зна че му слу жи, осим сред стви ма без сми сла и кра ље ви ма 
без гла ве. Маг бет је чо век у ка ве зу, вла дар исто ри је, ни ма ње ни 
ви ше од то га.

Ко, да кле, вла да исто ри јом? У свом дав ном се ми нар ском раду 
ни сам по ста вио то пи та ње, али је Шек спир већ дао од го вор: 

„У пр вој по ја ви че твр тог чи на ве шти це ће по ка за ти Маг бе ту 
осам кра ље ва по ре ду ко јим ће сва ки од њих вла да ти у бу дућ но
сти. Огле да ло ко је ће но си ти по след њи од њих пре ла ма ће ту по
вор ку кра ље ва чи не ћи тај ред бес ко нач но ду гим. То је и на те ра ло 
Маг бе та да се ужа снут упи та: 

’Шта, зар се овај низ 
про ду жу је до стра шног су да?’ 

18 Исто, I,3, 674.
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На то ће до би ти је ди но мо гу ћи од го вор:
’Да, кра љу, све је та ко’ (IV,1).”19

То је мо жда нај зна чај ни ја сце на це ле тра ге ди је. По вор ка оних 
ко ји др же власт во ди до стра шног су да, а нај ве ћа моћ тог ни за, 
исто ри је, ле жи у огле да лу. Ко др жи огле да ло, он вла да исто ри јом 
јер исто ри ја се ства ра огле да лом. Да ни је огле да ла, низ би се пре
ки нуо и ви де ло би се да жи ви од од ра же ног све тла, јер се от кро ве
ња и об ја ве скри ва ју та ко што се за се не ку ли са ма исто ри је. Це ла 
исто ри ја ни је дру го до по кло ње ње огле да лу, а бес те ле сне при ка
зе ко је се у ње му од ра жа ва ју је су тај на ње го ве мо ћи. Оне вла да ју, 
а не Маг бет са злат ним обру чем на гла ви, ни ње го ве жр тве, ни 
чо век ко ји се че шу му да би са вла дао при ро ду. Не што је дру го по
треб но да би се го спо да ри ло исто ри јом, јер бит исто ри је са свим 
из ве сно ни је не што исто риј ско – не што то ли ко до бро при кри ве но 
ни зом од ра за да ни је те шко схва ти ти да ни ка да не ће мо са зна ти 
ни шта осим при че чи је ни ти мар љи во ис пре да ју исто ри ча ри. Тре ба 
са мо зна ти да основ на раз ли ка из ме ђу про све ће но сти и про све тље
но сти ле жи у ви ђе њу огле да ла. Про све ти тељ ство за то ни кад није 
би ло спо соб но, јер је за то по треб но да се уз диг не из над исто ри је 
и угра би по глед у нат при род ни по ре дак ства ри.

Шек спир је је дан од оних ко ји су то нај бо ље зна ли и за то про
та го нист ње го ве дра ме ни је њен нај буч ни ји ју нак, Маг бет, већ ње
го ва нај ти ша ју на ки ња, Хе ка та. Це ла дра ма ко јој смо при су ство
ва ли је уну тар њи ди ја лог Маг бе та и Хе ка те. Она му је по ну ди ла 
кру ну да би до био све и из гу био се бе. Ста вио је кру ну и ви део да 
је то са мо ма гла и па ра, жи вот у бу дућ но сти, али да ње га у бућ
но сти не ће би ти схва та тек ка да је све про шлост. За то је по треб на 
исто ри ја, не ка вр ста за но са у ко ме ју на ци из вр ша ва ју све на ло ге 
ве шти ца ко је не жу де ни за чим јер зна ју све. Жуд ња се по ја вљу је 
са мо у не зна њу. Њи ма је исто ри ја до сад на, пред ви ди ва игра од
ра за у ко јој се уна пред зна ју сви по те зи ко је жуд ња мо ћи или моћ 
жуд ње мо же да по ву че. Ка да по ку ша мо на дра му исто ри је да гле
да мо њи хо вим очи ма, мо ра мо да се, уз ду жну до са ду, упи та мо 
ка ко је мо гу ће да свест не мо же да се от ме не та ко скри ве ним 
клоп ка ма. Шек спир је ви ше не го суб вер зи ван ми сли лац, пот ко
па ва по след њу љу ску у ко јој се љу ља илу зи ја на де да ће се у исто
ри ји не што до го ди ти и да ће се чо век оте ти из за тво ре ног злат ног 
обру ча мо ћи. У исто ри ји у ко јој се нај гла сни је чу ју бу ка и бес, 
до бо ши и то по ви, шер пе и лон ци, не ма по бе де, сви су из гу би ли. 

19 „Зло и тумачење”, 16.
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Је ди но до би ја ју они ко ји чи та ју Шек спи ра. Или, бо ље ре че но, они 
ко ји до пу сте да он про чи та њих. 

Др Алек сан дар Ж. Пе тро вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Про фе сор Кул тур не ан тро по ло ги је и Те о ри је кул ту ре и  

ци ви ли за ци је
pe tra list@gmail.co m
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МАР КО НЕ ДИЋ

КРИ ТИЧ КА РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА ИДЕ О ЛО ШКОГ  
ЧИ ТА ЊА СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра по јам иде о ло ги је као ла жне 
све сти и иде о ло ги је као по гле да на свет и кул ту ру. Иде о ло ги ја као 
по глед на свет укљу че на је у сва ко књи жев но де ло од нај ра ни јих 
вре ме на до да нас, а у срп ској књи жев но сти од сред њо ве ков ног до ба, 
пре ко на род не књи жев но сти, књи жев но сти про све ће но сти, ро ман
ти зма и ре а ли зма, до мо дер не књи жев но сти из ме ђу два свет ска ра та 
и књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка. Пра ва иде о ло шка кри ти ка 
у да на шњем зна че њу у пр вом ре ду се од но си на по ли тич ко чи та ње 
и ту ма че ње књи жев но сти као ску па иде ја и те ма ко је су у функ ци ји 
јед не иде о ло шкопо ли тич ке оп ци је у од ре ђе ном вре ме ну, а ма ње 
по е ти ке књи жев но сти и објек тив них умет нич ких вред но сти ту ма
че них де ла. У ра ду је по себ но на гла шен ути цај иде о ло шког чи та ња 
књи жев но сти на ре цеп ци ју мно гих ме ђу рат них срп ских пи са ца чи
је по ли тич ке ста во ве је ра ди кал но осу ђи ва ла иде о ло шка књи жев на 
кри ти ка по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, као и на пи сце дру ге 
по ло ви не 20. ве ка ко ји су мо дер ни зо ва ли срп ску књи жев ност то га 
вре ме на. У по след њим де це ни ја ма 20. ве ка иде о ло шко ту ма че ње 
књи жев но сти би ло је на гла ше но у та ко зва ној по ли тич ки ко рект ној 
књи жев но сти и од го ва ра ју ћем иде о ло шком ту ма че њу та квих де ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: иде о ло ги ја као ла жна свест и као по глед на 
свет, иде о ло шко ту ма че ње књи жев но сти од ста ре до са вре ме не 
срп ске књи жев но сти, С. Мар ко вић, Ј. Скер лић, кул тур на по ли ти ка, 
иде о ло шке осу де књи жев но сти и умет но сти, по ли тич ки ко рект на 
књи жев ност.

Иде о ло шко чи та ње и ту ма че ње срп ске књи жев но сти у на шем 
вре ме ну знак је ње не отво ре не ин стру мен та ли за ци је и на ме ре да 
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бу де и оста не под ути ца јем са мо јед ног на чи на ми шље ња и књи
жев не прак се, ко је је нај че шће у слу жби вла да ју ће по ли тич ке оп
ци је или оних по је ди на ца ко ји кул ту ри и књи жев но сти на шег 
на ци о нал ног про сто ра же ле да на мет ну сво је ис кљу чи ве ста во ве. 
Иде о ло шко ту ма че ње књи жев но сти, ме ђу тим, по сма тра но у оп
шти јем кон тек сту, до не кле и у да на шњем вре ме ну, мо же да има и 
мно го ши ре зна че ње од оног ко је углав ном има да нас. Са те стра
не по сма тра на, иде о ло ги ја као мо гућ ни ко лек тив ни, кла сни или 
ин ди ви ду ал ни по глед на свет, на дру штве не об ли ке жи во та и на 
ак ту ел ну ствар ност, скуп је иде ја о оп ти мал ном функ ци о ни са њу 
дру штва, за јед ни це и по је ди на ца у не по сред ној ствар но сти и у пред
ви ђа њу бу дућ но сти. У том слу ча ју и књи жев ност, као јед на од иза
бра них ин ди ви ду ал них про јек ци ја ствар но сти, ну жно усло вље на 
ње ним оп шти јим кон тек стом и ис пу ње на иде ја ма, ста во ви ма, су
бјек тив ним на сто ја њи ма, до жи вља ји ма раз ли чи тих са др жа ја 
ствар но сти, ства ра лач ким ду хом по је ди на ца и оп штим ду хом и 
сен зи би ли те том вре ме на у ко јем на ста је, у су шти ни је та ко ђе идеј
но и иде о ло шки ини ци ра на, јер про из и ла зи из од ре ђе ног по гле да 
на свет и на са му књи жев ност, и за то мо же би ти ту ма че на из пер
спек ти ве мно го ши рих зна че ња иде о ло ги је од уо би ча је них. Та кво 
ту ма че ње при том, при бли жа ва ва ју ћи се фи ло зоф ском, со ци о ло шком 
или кул ту ро ло шком при сту пу, ни је у су прот но сти са основ ним 
ин тен ци ја ма књи жев но сти. Тре ба та ко ђе на гла си ти да иде о ло шко 
чи та ње и ту ма че ње књи жев но сти ни је од ли ка са мо да на шњег 
вре ме на, јер оно у дру гим ви до ви ма по сто ји од у век, от ка да се 
књи жев ност ства ра, пи ше, слу ша, чи та и ту ма чи, од Хо ме ра и 
Би бли је, и од Пла то на и Ари сто те ла до на ших да на.

 С дру ге стра не, иде о ло ги ја је ла жна, ин стру мен та ли зо ва на, 
ис кри вље на свест, ка ко је озна ча ва ју ли бе рал ни и ле ви ин те лек ту
ал ни кру го ви, и ка ко се она у да на шњим усло ви ма, ка да је реч о 
умет но сти, кул ту ри и књи жев но сти, нај че шће ко ри сти. Ту ма че ње 
књи жев но сти из иде о ло шке пер спек ти ве с та квим зна чењ ским 
пред зна ком већ на пр ви по глед је не пот пу но, у до број ме ри ин стру
мен та ли зо ва но и нај че шће по ли тич ки мо ти ви са но, и ни је за сно ва
но на су штин ским од ли ка ма са ме књи жев но сти и ње не естет ске, 
ин те лек ту ал не, пси хо ло шке и у осно ви ње не ху ма ни стич ке функ
ци је. Књи жев ност је у на шем кул тур ном и дру штве ном кон тек сту 
обе ле же на иде о ло ги јом у оба ње на зна че ња, у ак ту ел ном, оном 
ко је је сво ди на функ ци ју по ли тич ког сред ства од ре ђе них ин те ре
сних кру го ва, и у дру гом, ко је је по сма тра као мо гућ ни об лик ши
рег, кон тек сту ал но ви ђе ног ду хов ног и кул ту ро ло шког про це са.

Иде о ло шки мо ти ви сан по глед на књи жев ност у на шим усло
ви ма по сто ји још од сред њо ве ков ног вре ме на, од жи ти ја вла да ра 
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и све та ца, ко ја су би ла усло вље на на гла ше ним иде о ло шкоре ли
гиј ским по гле дом на свет и на ње го ве из ра зе у ко лек тив ној сфе ри, 
ко ји ма је у том вре ме ну ин ди ви ду ал на и ства ра лач ка свест би ла 
мак си мал но под ре ђе на. Јед ним де лом је та ква у том и доц ни јем 
вре ме ну и усме на књи жев ност, ви ше еп ска по е зи ја, јер је би ла 
обе ле же на сна жним па три от ским и осло бо ди лач ким осе ћа њем, 
ма ње про за, а го то во ни ма ло лир ска по е зи ја, ко ја је нај ве ћим де лом 
из вор но има ла ег зи стен ци јал ну и естет ску а не иде о ло шку мо ти
ва ци ју. Слич но је у из ве сној ме ри би ло и у доц ни јим књи жев ним 
вре ме ни ма, у епо хи про све ће но сти, кла си ци зма, ро ман ти зма, чак 
и ре а ли зма, у ко ји ма је и са ма књи жев ност има ла сво је иде о ло шки 
мо ти ви са не зах те ве, нор ме и су ге сти је, ко је су са мо ја ке ства ра
лач ке ин ди ви ду ал но сти пре ва зи ла зи ле из ра зи то шћу и естет ском 
оства ре но шћу сво га књи жев ног ру ко пи са. Та ко су сво ју књи жев ну 
иде о ло ги ју, али не са мо њу, не го и кул тур ну, на ци о нал ну, је зич ку 
и дру гу има ли До си теј и Вук, Ње гош и Сте ри ја, Змај и Јак шић и 
мно ги дру ги пи сци. 

Већ од ре а ли зма, ме ђу тим, у на шим усло ви ма, иде о ло шко чи
та ње књи жев но сти у да нас пре о вла ђу ју ћем зна че њу отво ре но је 
ини ци ра но ста во ви ма Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вом нор ма тив
ном есте ти ком при ме ње ном у кри тич ком ту ма че њу та да шње ро
ман ти чар ске по е зи је, да би доц ни је, по ред кри тич ке де лат но сти 
Љу бо ми ра Не ди ћа, до не кле и Ла зе Ко сти ћа из дру га чи је књи жев
но ме то до ло шке пер спек ти ве, јед ним ва жним де лом би ло на ста вље
но кри ти чар ском и исто ри о граф ском ак тив но шћу Јо ва на Скер ли ћа. 
У ње го вим кри ти ка ма но вих оства ре ња срп ских пи са ца на по чет ку 
20. ве ка, та ко ђе и у Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти, у мно гим 
се слу ча је ви ма осе ћа иде о ло шкопо ли тич ка мо ти ва ци ја у про це
њи ва њу вред но сти и зна ча ја по је ди них пи са ца. Ни је реч са мо о 
Ди су, Иси до ри Се ку лић или Си ми Пан ду ро ви ћу, не го и о јед ном 
бро ју ра ни јих ау то ра, као што су Ла за Ла за ре вић, Сте ван Сре мац 
и мно ги дру ги, чи ја по ли тич ка ори јен та ци ја му ни је би ла по во љи. 
Је дан број та квих пи са ца, као што су Дра гу тин Илић, Ла зар Ко
мар чић или Пе ра То до ро вић, ко је он ни је до вољ но це нио ни из 
естет ских раз ло га, ни су, као ни Дис, ни на шли ме сто у ње го вој 
Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти. Скер ли ће ва књи жев на иде
о ло ги ја, ње гов праг ма тич ки дух и ево лу ци о ни стич ки по гле ди на 
дру штво и кул ту ру, ипак га ни су оне мо гу ћа ва ли да о по је ди ним 
аспек ти ма не га тив но оце њи ва них пи са ца пру жи из у зет но тач не 
кри тич ке ана ли зе. 

У ме ђу рат ној књи жев но сти, у пр вој де це ни ји, ка да је мо дер
ни зам у умет но сти до жи вља вао ве ли ки по лет а ње го ве иде је от пор 
кон зер ва тив них кру го ва и по је ди на ца, иде о ло шке раз ли ке ме ђу 
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пи сци ма, бар у пр вој ме ђу рат ној де це ни ји, ни су јав но би ле та ко 
из ра же не као што су би ле по е тич ке, али и но ва и ста ра по е ти ка у 
осно ви су има ле свој по глед на свет и на не по сред ну ствар ност. 
Има ле су, да кле, по ред естет ске и сво ју иде о ло шку мо ти ва ци ју, 
па је и њи хо ва ак тив ност до не кле би ла њо ме усло вље на и сто га 
не га тив но оце њи ва на од по е тич ких и иде о ло шких про тив ни ка. У 
дру гој ме ђу рат ној де це ни ји ствар се умно го ме про ме ни ла. Иа ко 
су, у крај њој ли ни ји, на зна ке иде о ло шког ту ма че ња књи жев но сти 
мо гле по сто ја ти и ме ђу аван гар ди сти ма, при мер за то су над ре а
ли сти ко ји су отво ре но при хва ти ли ле ви чар ску иде о ло ги ју, пра ва 
бор ба из ме ђу ау то ра гра ђан ске књи жев но сти и со ци јал не ли те ра
ту ре та да је, на вод но у име по е ти ке, не рет ко и с ја сни је из ре че ном 
по ли тич ком мо ти ва ци јом, по ја ча ва на до крај њих мо гућ но сти. По
ла ри за ци ја ме ђу пи сци ма упра во на иде о ло шком и по ли тич ком 
ни воу по ста ла је у том вре ме ну мно го из ра зи ти ја. То се ве о ма ја сно 
осе ћа ло и у књи жев ном жи во ту, у ча со пи си ма и ли сто ви ма и њи
хо вој из ра зи ти јој по ле мич кој ори јен та ци ји, та ко ђе и у књи жев ној 
кри ти ци, у ко јој су, по ред опи сне и вред но сне ана ли зе, би ли до ста 
на гла ша ва ни и по ли тич ки мо мен ти. У ори ги нал ним књи жев ним 
оства ре њи ма отво ре не по ле мич но сти са иде о ло шком осно вом 
би ло је знат но ма ње, ма да је и у њи ма она би ла зна чај но те мат ски 
и се ман тич ки мо ти ви са на. 

Ме ђу рат на со ци јал на књи жев ност у на шим је усло ви ма би ла 
кри тич ки рас по ло же на пре ма по сто је ћој ствар но сти јер је апри о ри 
би ла ин спи ри са на ре во лу ци о нар ним иде о ло шким ци ље ви ма со
вјет ске кул тур не про па ган де, до не кле и ле вих ин те лек ту ал них 
иде ја европ ских пи са ца с кра ја пр ве и то ком дру ге ме ђу рат не де
це ни је. Али ка да је по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та ко му ни стич
ка иде о ло ги ја, као по бед нич ка, по ста ла зва нич на и у на шој зе мљи, 
со ци јал на књи жев ност је, опет под вид ним ути ца јем со вјет ског 
кул тур ног и ства ра лач ког мо де ла, пре о бра же на у со ци ја ли стич ки 
ре а ли зам. Он у том вре ме ну, од че тр де сет пе те па до по чет ка пе
де се тих го ди на, ни је, ме ђу тим, био кри тич ки ори јен ти сан пре ма 
дру штву и ње го вом по ли тич ком си сте му, као што је то би ло у 
ме ђу рат ном пе ри о ду, већ га је по сма трао и ли те рар но об ли ко вао 
ис кљу чи во афир ма тив но, јер је та кав дру штве ни си стем од го ва рао 
оства ре ним ре во лу ци о нар ним ци ље ви ма по ли тич ке ели те и са мих 
пи са ца ко ји су јој се при кло ни ли.

У та да шњој срп ској књи жев но сти, па и у са вре ме ном ства ра
ла штву, иде о ло ги ја је по ста ла мно го ви ше од си сте ма иде ја и вред
но сти ко је се од но се на оп ти мал не об ли ке по сто ја ња и функ ци о
ни са ња дру штва, кул ту ре и ства ра ла штва. Дру гим ре чи ма, она 
се упра во та да у пу ном зна че њу по ка за ла као та ко зва на ла жна, 
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ис кри вље на, ди ри го ва на свест, ко ја је о са др жи ни и функ ци ји књи
жев но сти и умет но сти, о вред но сти по је ди них књи жев них оства
ре ња, о пу ту ко јим књи жев ност тре ба да иде и нор ма ма ко јих 
тре ба да се др жи го во ри ла из во де ћи их не то ли ко из по е тич ких 
ко ли ко из те мат ских, са др жин ских или иде о ло шки мо ти ви са них 
зна чењ ских еле ме на та књи жев ног де ла. Со ци ја ли стич ки ре а ли зам, 
ко ји је сре ћом код нас крат ко тра јао, био је нај по год ни ји об лик за 
афир ма тив не иде о ло шке оце не за сно ва не на про мо ци ји про кла
мо ва них со ци јал них и ху ма ни стич ких вред но сти, упра во у том 
вре ме ну у ве ли кој ме ри нео ства ри вих. Сто га је сва ки по ку шај мо
дер ни за ци је књи жев ног из ра за био пред мет не га тив но мо ти ви са не 
кри ти ке, а иде о ло шко чи та ње у оба сме ра, афир ма тив ном и оспо
ра ва ју ћем, ну жно је по и сто ве ћи ва но с по ли тич ким чи та њем, са 
оним што је по ли тич кој ели ти та да шње на ше сре ди не отво ре но 
слу жи ло у праг ма тич не и про па ганд не свр хе.

Та да су иде о ло шка кри ти ка и кул тур на по ли ти ка из ја сних 
по ли тич ких раз ло га из књи жев не сфе ре и из кри тич ке и чи та лач
ке ре цеп ци је за ду же вре ме ис кљу чи ле мно ге зна чај не ме ђу рат не 
срп ске пи сце, од Ми ло ша Цр њан ског, Јо ва на Ду чи ћа, Дра ги ше 
Ва си ћа, Раст ка Пе тро ви ћа, Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Ста ни сла ва Кра
ко ва, Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, Алек сан дра Или ћа, до Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, Љу бо ми ра Ми ци ћа, То до ра Ма ној ло ви ћа и мно гих 
дру гих ау то ра, углав ном мо дер не и ино ва тив не по е тич ке ори јен
та ци је, чи ји по ли тич ки ста во ви, ме ђу тим, из ме ђу два ра та или у 
то ку Дру гог свет ског ра та, го то во не за ви сно од њи хо ве по е ти ке, 
ни су од го ва ра ли иде о ло зи ма но вог по ли тич ког си сте ма. По зна ти 
есеј Мар ка Ри сти ћа „Три мр тва пе сни ка” са мо је је дан од зна ко ва 
та квог, иде о ло шки мо ти ви са ног чи та ња књи жев но сти. (Слич но се 
у да на шњој Бо сни и Хер це го ви ни де ша ва ло с ту ма че њем Ан дри ћа, 
а на За па ду са од но сом пре ма Пе те ру Ханд кеу, по го то во у је ку од
лу ке о до де љи ва њу Но бе ло ве на гра де ње го вом књи жев ном де лу.) 

Оче ки ва ни апо ло гет ски став пре ма но вом дру штву и ње го вој 
по ли ти ци нај ви ше је оне мо гу ћа вао објек тив но и не при стра сно 
про це њи ва ње но вих оства ре ња та да шњих са вре ме них пи са ца, да 
би уме сто објек тив но сти на књи жев ну сце ну отво ре но сту пи ла 
пра ва иде о ло шка и дог мат ска ин тер пре та ци ја и до жи вљај књи жев
но сти. Ти пич ни при ме ри за та кву вр сту ре цеп ци је би ле су не га тив
не кри тич ке ре ак ци је по зна тих ста ри јих кри ти ча ра на ино ва тив
на књи жев на оства ре ња та да мла дих ау то ра, на при мер Ми ла на 
Бог да но ви ћа на по е зи ју Вас ка По пе, или Ве ли бо ра Гли го ри ћа на 
пр ву при по ве дач ку књи гу Ми о дра га Бу ла то ви ћа, чак и не ких мла
ђих кри ти ча ра на пр ви ро ман Гро зда не Олу јић. Тој вр сти иде о ло
шког ту ма че ња, ко је је чи ње но са оправ да њем да та ква де ла, ма кар 
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би ла и по ет ска, не из ра жа ва ју до вољ но објек тив но и оп ти ми стич но 
са вре ме ну ствар ност и ње ну сло же ну ег зи стен ци јал ну сли ку, пи сци 
су у том и доц ни јем вре ме ну на раз не на чи не, нај че шће у не кој 
вр сти ства ра лач ке ау то цен зу ре или але го риј ске па ра бо ле, по ку
ша ва ли да се од у пру. Не га тив не кри тич ке оце не, не по е тич ке већ 
ти пич но иде о ло шке при ро де, углав ном су упу ћи ва не пи сци ма 
мо дер ни јег књи жев ног из ра за, ко ји су не што доц ни је, пре ма тер
ми ну Све те Лу ки ћа, на зи ва ни при пад ни ци ма со ци ја ли стич ког 
есте ти зма. На ста вља ју ћи тра ди ци ју ме ђу рат не срп ске књи жев но
сти и осла ња ју ћи се на мо дер ну за пад но е вроп ску и аме рич ку ли те
ра ту ру, ко ја је у том вре ме ну код нас, по сле иде о ло шког рас ки да 
с по ли ти ком па и кул ту ром Со вјет ског Са ве за, ин тен зив но пре
во ђе на, ти пи сци су се осло ба ђа ли од док три нар не тен ден ци о зно
сти со ци ја ли стич ког ре а ли зма, те мат ски ши ри ли и мор фо ло шки 
бо га ти ли свој из раз и у но вој, мо дер ни зо ва ној ва ри јан ти књи жев
но сти ви де ли мо гућ ност за из ме ње ну и ау тен тич ну естет ску функ
ци ју и зна че ње умет но сти и кул ту ре. 

Иа ко је и по ред ли бе ра ли за ци је по ли тич ких при ли ка у та да
шњој за јед нич кој др жа ви бор ба за мо дер ни књи жев ни из раз тра
ја ла и да ље, од нос кон зер ва тив не, углав ном по ли тич ки усме ра ва не 
књи жев не кри ти ке, ко ја је, па ра док сал но, се бе сма тра ла на пред ном, 
и да ље је остао не га ти ван пре ма мо дер ном књи жев ном из ра зу. (То 
се и у на шој но ви јој и са вре ме ној књи жев но сти та ко ђе по вре ме но 
де ша ва ло, иа ко је упра во у дру гој по ло ви ни 20. и у пр ве две де це
ни је 21. ве ка она као ау то ном на област чо ве ко вог ства ра лач ког 
ду ха, ко ја се у од ре ђе ној ме ри из бо ри ла за сво ју ау то ном ну по зи
ци ју у кул ту ри, мо ра ла би ти осло бо ђе на та квих зах те ва.) Из идео
ло шке дру штве не, тач ни је из по ли тич ке пер спек ти ве од пе де се тих 
до осам де се тих го ди на прет ход ног сто ле ћа по вре ме но су оштро 
оце њи ва на по је ди на ва жна оства ре ња та да шње књи жев но сти и 
умет но сти. У сли кар ству је, из ме ђу оста лих, под удар та кве кри
ти ке до шао Ми ћа По по вић, у фил му Жи во јин Па вло вић, у књи
жев но сти та ко ђе мно ги ау то ри, и то не са мо у про зи, где их је 
би ло нај ви ше, не го и у дру гим жан ро ви ма, од Бран ка Ћо пи ћа и 
ње го ве „Је ре тич ке при че”, Вла да на Де сни це и ро ма на Зим ско ље то
ва ње, ко ји су углав ном оспо ра ва ли по је ди ни хр ват ски књи жев ни ци, 
пре ко До бри це Ћо си ћа и Вре ме на смр ти, Сло бо да на Се ле ни ћа и 
ро ма на Пи смогла ва, Ан то ни ја Иса ко ви ћа и Тре на 2, Мир ка Ко ва
ча и Ра на Лу ке Ме штре ви ћа, Ива на Ива но ви ћа и Цр ве ног кра ља, 
све до Дан ка По по ви ћа због Књи ге о Ми лу ти ну, Го ра на Пе тро ви
ћа због Од бра не и про па сти цр кве Све то га Спа са, Ми ро сла ва 
То хо ља због при по ве дач ке књи ге Вен ча ње у во зу и дру гих. (Оспо
ра ва ње Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша има ло је 



483

дру га чи ји ток и ре зул тат, јер је иза зва ло ва жну и те о риј ски ар гу
мен то ва ну по ле ми ку са мог Ки ша у Ча су ана то ми је и Дра га на М. 
Је ре ми ћа у Нар ци су без ли ца.) 

У по зо ри шту, по сле за бра не Бе ке то ве дра ме Че ка ју ћи Го доа, 
нај дра стич ни ји при мер иде о ло шког су да би ло је ски да ње с ре пер
то а ра дра ма ти за ци је ро ма на Кад су цве та ле ти кве Дра го сла ва 
Ми ха и ло ви ћа, у по е зи ји су то би ли на па ди на збир ку Ву не на вре
ме на Гој ка Ђо га и су ђе ње са мом пе сни ку и на Ис точ ни це Љу бо ми
ра Си мо ви ћа, а у књи жев ној кри ти ци и есе ји сти ци нај ин ди ка тив
ни ја је би ла осу да Ми ло ва на Ђи ла са књи ге о Ње го шу Иси до ре 
Се ку лић, Ели ја Фин ци ја есе ја Ми ла на Ка ша ни на Суд би не и љу ди 
и по ли тич ко оспо ра ва ње По сле рат не срп ске књи жев но сти Пре
дра га Па ла ве стре, ко је је у пр вом ре ду до ла зи ло из Са ра је ва. Та ко
ђе су, због по је ди них књи жев нопу бли ци стич ких при ло га, за бра њи
ва ни по је ди ни бро је ви књи жев них ча со пи са и но ви на, Сту ден та, 
Ви ди ка, Но ве ми сли, Све до чан ста ва, Мла до сти, Књи жев них но
ви на и дру гих, не са мо у вре ме ну из ра зи те иде о ло ги за ци је кул
ту ре не го и доц ни је, иа ко та да мно го ре ђе. За бра не и не га тив не кри
тич ке оце не пи са не из иде о ло шке пер спек ти ве мо ти ви са не су тзв. 
од бра ном со ци ја ли стич ких вред но сти, ко је то нај че шће ни су биле, 
а у су шти ни су озна ча ва ле од бра ну та да шњег ак ту ел ног по ли тич
ког ре жи ма и ње го вих дог мат ских за го вор ни ка. 

С дру ге стра не, кри тич ка афир ма ци ја од ре ђе ног те мат ског 
усме ре ња но вих књи га та ко ђе је из иде о ло шке пер спек ти ве у по
је ди ним слу ча је ви ма, иа ко се то на пр ви по глед ни је мо гло при ме
ти ти, мо ти ви са на по тре бом за од бра ном и умет нич ком по твр дом 
по ли тич ког си сте ма и по ли тич ких опре де ље ња по је ди на ца, а не 
за ана ли зом оства ре них књи жев них вред но сти. Та ко ђе се у том 
кон тек сту на гла ше ни је ис по ља ва ло по сто ја ње ла тент не не га тив
не кри ти ке, тач ни је ре че но усме не не га тив не кри ти ке, ко ја и да ље 
тра је и ко ја се у да на шњем вре ме ну, ка да се ра ди о пи сци ма ко ји су 
ма ње или ви ше ак тив ни у дру штве ном сми слу, ис по ља ва апри ор
ним иг но ри са њем њи хо вих књи га. Та ква кри ти ка го то во под јед
на ко до ла зи и од за го вор ни ка тра ди ци о нал ног и мо дер ног, стан дард
ног и ак ту ел ног по е тич ког кон цеп та књи жев но сти и умет но сти. 
Та по ја ва је ва жна мо гућ на те ма не са мо на ше да на шње књи жев
не кри ти ке, не го и со ци о ло ги је књи жев но сти, пси хо ло ги је ства
ра ла штва и кул ту ре уоп ште. 

И у ак ту ел ном вре ме ну, ко је је још обе ле же но дра ма тич ним 
исто риј ским про ме на ма с кра ја прет ход ног ве ка, та ко ђе се у на шем 
кул тур ном про сто ру по вре ме но иде о ло ги зу је књи жев на кри ти ка, 
као и са ма књи жев ност. За то од тра у ма тич них осам де се тих и де
ве де се тих го ди на па до да на шњих да на, по сма тра но и из етич ке 
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и ху ма ни стич ке а не са мо из књи жев но кри тич ке пер спек ти ве, не ма 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу иде о ло шког чи та ња књи жев но сти и иде о
ло шке, од но сно по ли тич ки ко рект не књи жев но сти, ка ко се јед но 
ак тив но усме ре ње иде о ло шке књи жев но сти да нас озна ча ва и вред
ну је. По ли тич ки ко рект на књи жев ност за сад је по след ња, или 
тач ни је нај но ви ја фа за иде о ло ги за ци је књи жев но сти у не га тив ном 
сми слу. Зах те ви за ства ра њем по ли тич ки ко рект не књи жев но сти 
по на вља ју оно што су у ра ни јим де це ни ја ма, нај о тво ре ни је у вре ме 
со ци ја ли стич ког ре а ли зма, па и доц ни је, би ли зах те ви за ства ра
њем та ко зва не ан га жо ва не и идеј не књи жев но сти, у ко јој је би ла 
на гла ше на ње на дру штве на тен ден ци ја. За бра ни о це соц ре а ли зма 
под ра зу ме ва ло се да се идеј ност од но си на умет нич ко пред ста вља
ње ствар но сти ко је сво јом са др жи ном и та ко зва ном по ру ком ко
ри сти зва нич ној иде о ло ги ји, ње ној не по сред ној по ли тич кој прак
си и про кла мо ва ној кул тур ној по ли ти ци. Да на шња по ли тич ки 
ко рект на књи жев ност, ме ђу тим, као ни ње ни ту ма чи не ма ју моћ 
и ам би ци ју, као што то не ма ни не ко дру го ства ра лач ко усме ре ње, 
да отво ре но и про грам ски ути чу на кул тур ну по ли ти ку дру штва 
у це ли ни, јер је оно ве о ма ра зно ли ко. Они сво је де ло ва ње за то 
про јек ту ју пре ма ма њим кул тур ним гру па ма или пре ма по је дин
ци ма код ко јих мо гу оства ри ти од ре ђе ни ути цај.

Ка ко у да на шњем вре ме ну, а та ко је би ло и у ра ни јим пе ри
о ди ма, код нас не по сто ји де фи ни са на зва нич на и ја сна кул тур на 
по ли ти ка, оства ри ва ње, чак и на ме та ње од ре ђе не вр сте књи жев ног 
ути ца ја углав ном су пре у зи ма ле не фор мал не по е тич ке и ин те ре
сне гру пе, ко је су нај че шће би ле мо ти ви са не по ли тич ким опре де
ље њи ма сво јих при пад ни ка. По др жа ва ли су их и ме ди ји слич них 
ста во ва о дру штву и кул ту ри, из да ва чи ко ји су об ја вљи ва ли и 
ко ји и да ље об ја вљу ју са мо иза бра не ау то ре и ко ји вред ном сма
тра ју са мо јед ну вр сту књи жев но сти, жи ри ји ко ји на гра ђу ју ис
кљу чи во пи сце јед не по е тич ке, а то нај че шће зна чи и од ре ђе не 
по ли тич ке ори јен та ци је. При том се, што мо жда има нај ду го роч
ни је не га тив не по сле ди це по са му књи жев ност, у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва са мо јед на вр ста књи жев ног тек ста, она ко ја за го ва ра 
ис кљу чи во по ли тич ки ко рект ну са др жи ну, сма тра мо дер ном и 
етич ки ис прав ном. Ипак је у на шој сре ди ни та ква вр ста књи жев
но сти и ње ног ту ма че ња из слич не ин те лек ту ал не и етич ке пер спек
ти ве су ви ше крат ко тра ја ла и ни је има ла пред став ни ке ве ћег књи
жев ног зна ча ја да би на не ла ви дљи ви ју ште ту са мој књи жев но сти, 
али она ни да нас ни је у пот пу но сти не ста ла, по го то во ни је не ста
ла из по је ди них ин фор ма тив них кул тур них ме ди ја.

Та ква књи жев ност ини ци јал но је из бе га ва ла ве ли ке књи жев
не и по зна те ег зи стен ци јал не, мо рал не, пси хо ло шке, емо тив не и 
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ин те лек ту ал не и дру ге те ме, ко је су би ле осно ва кла сич не и мо дер
не књи жев но сти 20. ве ка. Из ме ђу оста лих је иг но ри са ла и зна чај не 
те ме из исто ри је и про шло сти и те ме та ко зва них дру штве них 
раз ли ка из ме ђу књи жев них про та го ни ста у би ло ком ви ду да су 
се по ја вљи ва ле, чак и он да ка да су су ге ри са ле при ме ре не ана ло
ги је са са вре ме но шћу. У истом кон тек сту по сма тра на, она је као 
аде ква тан из раз но ве кул ту ре и из ме ње ног сен зи би ли те та да на
шњег вре ме на у те мат ском по гле ду фа во ри зо ва ла та ко зва не ли
бе рал не са др жа је да на шње кул ту ре и дру штва, у пр вом ре ду ка
рак те ри стич не за ур ба ни про стор, та ко ђе и но ве тех но ло шке и 
ин фор ма тив не ме ди је као ње го ве ви дљи ве сим бо ле.

Нео и де о ло шки мо ти ви са на кри ти ка, ко ја у на шој сре ди ни 
ви ше не де лу је та ко не по сред но као што је у јед ном тре нут ку из
гле да ло да ће де ло ва ти, ис кљу чи во та кву ори јен та ци ју и да ље 
сма тра мо дер ном, са вре ме ном, ис прав ном и естет ски ре ле вант ном. 
Та ква ори јен та ци ја књи жев но сти мо же би ти са вре ме на, она то у 
од ре ђе ном сми слу и је сте, у то ме се сла же ве ћи на да на шње кри
ти ке, за то што јед ним де лом од го ва ра но вим са др жа ји ма и иза зо
ви ма да на шње кул ту ре и жи во та у ње ним окви ри ма јер до не кле 
по кри ва ак ту ел ну ико но гра фи ју про ме ње ног кул тур ног сен зи би
ли те та у ко јем на ста је. Али она са ма по се би и са мо због то га не 
мо же апри о ри би ти естет ски вред на и мо дер на, јер је као та ква 
са мо је дан од мо гућ них умет нич ких из ра за са вре ме ног жи во та и 
ње го ве сло же но сти и са вре ме не књи жев но сти и ње не ши ри не. Она 
чак ни је ни етич ки до вољ но и аде кват но мо ти ви са на ако ни је 
умет нич ки оства ре на, по го то во то ни је та да, јер је умет нич ка 
оства ре ност књи жев ног тек ста, по ред естет ске, ин тен ци о нал но 
усло вље на и етич ком осно вом. И обр ну то. Она да кле мо же и тре
ба да бу де део са др жи не да на шње књи жев но сти, јер је део ствар
но сти, али са мо уко ли ко ни је ап со лу ти зо ва на, уко ли ко ни је пред
ста вље на као је ди на вред на и мо гућ на по е тич ка оп ци ја на шег 
из у зет но сло же ног и умно го ме про ти ву реч ног вре ме на и кул ту ре. 

Мо дер ност и од го ва ра ју ћи естет ски ни во књи жев но сти, ме
ђу тим, пре све га се оства ру ју умет нич ком ин ди ви ду а ли за ци јом 
је зи ка и књи жев ног об ли ка у ко јем на ста ју, сло бод ном ства ра лач
ком има ги на ци јом не спу та ном би ло ка квим нор ма ма и оче ки ва
њи ма ванк њи жев не при ро де, као и од го ва ра ју ћим ин ди ви ду ал ним 
до жи вља јем не по сред не ствар но сти и ње ном ја сном пер цеп ци јом. 
Мо дер ност и естет ски ни во књи жев но сти оства ру ју се и по ана
ло ги ји с ра ни јим кул тур ним, књи жев но тра ди циј ским и ег зи стен
ци јал ним екви ва лен ти ма на ко је се по сред но осла ња ју и из ко јих 
су штин ски про из и ла зе. Дру га чи је ре че но, оства ру ју се у ну жном 
и про дук тив ном спо ју књи жев не тра ди ци је и мо дер не ства ра лач ке 
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има ги на ци је, а не ис кљу чи во фор мал ним и уни со ним при хва та
њем оче ки ва них ком по зи ци о них, мор фо ло шких и стил ских сред
ста ва и са мо јед не вр сте иза бра не и пред ви дљи ве са др жи не. Ако 
та ква са др жи на и иде о ло шка по ру ка ко ју она су ге ри ше по ста ну 
нај ва жни ји услов ства ра ла штва, а ти ме и вред но ва ња и ту ма че ња 
књи жев них де ла, он да и кри ти ка ко ја их афир ми ше не ми нов но 
пре ла зи у кон фор ми зам, уни форм ност, кон вен ци ју и дог му, као 
што је то нај че шће био и књи жев ни текст на ко ји се од но си. А то 
је упра во оно што у књи жев но сти као из ра зу ин ди ви ду ал них ства
ра лач ких мо гућ но сти, из вор них ду хов них по тре ба и сло бод не 
ау тор ске има ги на ци је не од го ва ра ње ној при ро ди и естет ској 
функ ци ји у би ло ком вре ме ну да на ста је, по го то во у да на шњем.

Др Мар ко Ј. Не дић 
Се кре тар Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
mar ko ne43@gmail.com 
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ИСИ ДО РА БО БИЋ

ОД НОС ЕКС ПЛИ ЦИТ НЕ И ИМА НЕНТ НЕ  
ПО Е ТИ КЕ У СТВА РА ЛА ШТВУ  

ИВА НА В. ЛА ЛИ ЋА*

СА ЖЕ ТАК: Рад ин те гри ше и ту ма чи им пли цит не (по е зи ја) 
и екс пли цит не (ин те р вјуи, есе ји) по е то ло шке ис ка зе Ива на В. Ла
ли ћа, у ци љу ра све тља ва ња сло же ног ау то по е тич ког сло ја ње го ве 
по е зи је, сме шта ју ћи ње го ву те о риј ску ми сао о пе сни штву у окви ре 
фи ло зо фи је струк ту ра ли зма, по ле ми шу ћи са кри тич ким тек сто
ви ма у ко ји ма је ње гов пе снич ки на пор раз ма тран као про кла мо
ва ње постструк ту ра ли стич ких иде ја, по ла зе ћи пр вен стве но од 
пи та ња при ро де је зич ког зна ка, од но са пе сни ка и је зи ка, је зи ка и 
исти не, пе сни штва и ствар но сти, по том и од но са ау тор–де ло–чита лац. 
Основ ни ци ље ви ра да су ука зи ва ње на нео п ход ност ин те грал ног 
про у ча ва ња Ла ли ће ве по е зи је, пред ста вља ње ње го ве те о риј ске 
ми сли као јед ног од нај сло же ни јих пе снич ких кон це па та 20. ве ка, 
али и скре та ње па жње на не ке од ме то до ло шких гре ша ка у до са да
шњој ре цеп ци ји ње го вог де ла, чи ме се бу ду ћим ту ма чи ма скре ће 
па жња на мо гућ ност дру га чи јег са гле да ва ња и вред но ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Иван В. Ла лић, ау то по е ти ка, ло го цен три зам, 
струк ту ра ли зам, постструк ту ра ли зам, умет ност од ри ца ња.

Увод

Иван В. Ла лић спа да ме ђу пе сни ке чи је се схва та ње пе снич
ког на по ра ни је ме ња ло у за ви сно сти од пе снич ких фа за, обич но 
по ве за них са ства ра лач ким са зре ва њем, у ко је су угра ђе ни ра зни 

* Рад је осво јио пр ву Бран ко ву на гра ду Ма ти це срп ске, школ ске 2018/19. 
Због оби ма, за по тре бе штам па ња у Ле то пи су, де ли мич но је скра ћен.
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фак то ри, од пси хо ло шких до оних ну жно по ве за них са ис ку ством 
чи та ња и пре би ра ња књи жев них тра ди ци ја. За пра во, чи ни нам се 
да би се и сâм по ку шај стро ге по де ле Ла ли ће вог ства ра ла штва на 
фа зе ис по ста вио ја ло вим, по го то ву ка да је реч о пе сма ма у ко ји ма 
се из ме ђу по е зи је и по е ти ке ја вља знак јед на ко сти, где се пе ва о су
штин ским од но си ма по е зи је и све та, је зи ка и исти не, ау то ра и ње
го вог де ла. Мо же се ре ћи да је сво је ре флек си је о по е зи ји с вре ме ном 
све кон крет ни је и убе дљи ви је из ра жа вао, али је све вре ме имао 
по ве ре ње у исти пра вац кре та ња. Од 1955. до 1996. го ди не, или од 
Бив шег де ча ка до Че ти ри ка но на, Ла лић је об ја вио укуп но је да на
ест пе снич ких збир ки и у њих ути снуо мно штво по е то ло шких ста
во ва, ко ји се јед ни у дру ги ма огле да ју, до пу њу ју и пре пли ћу без 
об зи ра на то о ко ли кој је вре мен ској дис тан ци ме ђу збир ка ма реч. 

Пред мет на шег ин те ре со ва ња је, пр вен стве но, ре флек си ја 
Ла ли ће ве те о риј ске ми сли о пе сни штву на сâмо ње го во пе сни
штво. Ње го ва екс пли цит на по е ти ка огле да ло је има нент ној1, а на 
мо гућ ност по ве зи ва ња по е то ло шких ис ка за из есе ја и ин тер вјуа 
са они ма из по е зи је под ста као нас је и сâм Ла лић, на пи сав ши у 
есе ју о Хри сти ћу: „Ка да пе сни ци пи шу есе је о дру гим пе сни ци ма, 
они нај че шће пи шу о они ма ко је осе ћа ју као сво је прет ке, или као 
сво је срод ни ке”2, не све сно на го ве стив ши да би ње го ви ко мен та ри 
о по е зи ји дру гих мо гли да нам по мог ну у чи та њу ње го вог опу са. 
И за и ста ‒ ме ђу раз ли чи тим по е ти ка ма про на ла зио је и ко мен та
ри сао го то во ис кљу чи во оне ква ли те те ко ји од ли ку ју и ње го ву 
по е зи ју: по сто ја ње си сте ма, до след ност пе снич ког је зи ка, пре ци
зност и ја сно ћу је зич ког из ра за, от клон од над ре а ли зма, кон крет
ност пе снич ке сли ке и та ко да ље; уко ли ко те ква ли те те у не чи јој 
по е зи ји не би пре по знао, уч ти во би то про гла сио мањ ка во шћу. 
По ми сли ти да је то из раз гор до сти ду ха, би ло би исто што и упа
сти у ба нал ну зам ку. Реч је о бес пре кор ном, ап со лут но из гра ђе ном 
уку су, ко јим се (стра сно) ме ри и сво ја и ту ђа пе сма. Чи та ње и пи
са ње су, сва ка ко, тек две стра не јед не исте стра сти.

Ме ђу тим, из ли те ра ту ре о Ива ну В. Ла ли ћу, обим не и ра зно
вр сне, из о ста ју ра до ви ко ји се си сте мат ски ба ве про у ча ва њем ауто
по е тич ког сло ја ње го ве по е зи је, у че му смо и про на шли по вод за 
ово ис тра жи ва ње. Ни шта ма ње ау то ре фе рен ци ја лан у од но су на 
‒ иа ко из вр сног пе сни ка ‒ свог по е тич ког ан ти по да, Бран ка Миљ

1 Под тер ми ном екс пли цит на по е ти ка под ра зу ме ва мо ау то ро ве ре флек си је 
о ства ра ла штву и у ве зи са ства ра ла штвом са др жа не у ин тер вју и ма и есе ји ма, 
дакле, из ван по ет ског кон тек ста, док под има нент ном (им пли цит ном) по е ти ком 
ми сли мо на скуп свих ме ха ни за ма по мо ћу ко јих по е зи ја го во ри о се би са мој.

2 Иван В. Ла лић, „Про ле го ме на за јед но чи та ње по е зи је Јо ва на Хри сти ћа”, 
у: О по е зи ји, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 128.
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ко ви ћа, Иван В. Ла лић за слу жу је да се ње го ва те о риј ска ми сао 
пред ста ви као си стем ко ји ну ди из ве сне од го во ре, пр вен стве но и 
нај ва жни је, на пи та ње о од но су пе сни к–је зик –свет, ко ји је, по ку
ша ће мо да до ка же мо, у сво јој по чет ној и крај њој тач ки усло вљен 
схва та њем бо га, од но сно ко смич ког по рет ка, те да се за тим ис прав
но по зи ци о ни ра у ко ор ди нат ном си сте му у ком се пре пли ћу и па
ра лел но оп ста ју опреч не, на шем пе сни ку са вре ме не фи ло зо фи је 
– струк ту ра ли зам и постструк ту ра ли зам. 

На са мом по чет ку ис тра жи ва ња, од но сно на кон упо зна ва ња 
са це ло куп ним Ла ли ће вим пе сни штвом, на мет ну ла нам се, да кле, 
као основ на, хи по те за о нео п ход но сти ин те грал ног про у ча ва ња ње
го ве ау то по е ти ке. Из два ја њем, гру пи са њем и ту ма че њем ау то по е
тич ких пе са ма, и оних ко је ба рем у не ким аспек ти ма то је су, до шли 
смо до хи по те зе да је реч о пе сни штву ко је по чи ва на струк тура
ли стич ком кон цеп ту ми шље ња, оли че ном, пре све га, у сво је вр сном 
ло го цен три зму и афир ма тив ном од но су пре ма оно ме што су 
постструк ту ра ли сти де фи ни са ли као „ве ли ке на ра ти ве”. Ис тра жи
ва ње смо да ље усме ри ли ка чи та њу пе сни ко вик есе ја и ин тер вјуа, 
под прет по став ком да ће мо у њи ма про на ћи иде је ко је ње го ву ми сао 
о пе сни штву упот пу њу ју, ко је из о штра ва ју сми сао оно га што је у 
по е зи ји спро во дио, па је јед на од основ них хи по те за овог ра да сва
ка ко хи по те за о екви ва лент ном од но су ње го вих две ју по е ти ка, има
нент не и екс пли цит не, а је дан од основ них ци ље ва ука зи ва ње на 
нео п ход ност уви ђа ња њи хо вог пре пли та ња. У том сми слу кроз рад 
ће се на во ди ти, ло гич ки по ве зи ва ти и ко мен та ри са ти по е то ло шки 
ис ка зи из ње го ве по е зи је, есе ја и ин тер вјуа, при че му им пе ра тив 
ни је ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу по ет ских и не по ет ских тек
сто ва у сми слу кван ти те та. Про у ча ва ње се кун дар не ли те ра ту ре 
на мет ну ло је, да ље, хи по те зу о свр ста ва њу Ла ли ћа у по гре шне књи
жев но те о риј ске кон тек сте. У ци љу од бра не ових по став ки би ло је 
нео п ход но ући у по ле мич ки од нос са не ким до са да шњим ту ма че
њи ма по е зи је Ива на В. Ла ли ћа, по зи ва ју ћи у по моћ и оне ау то ре 
чи ја су нам ту ма че ња бли ска, али пре све га сâмо Ла ли ће во де ло.

На све тек сто ве при ме њи ва ли смо ме то ду па жљи вог чи та ња, 
у ду ху фор ма ли стич кострук ту ра ли стич ког при сту па ко ји се, ве ру
је мо, у скла ду са са мим про бле мом на мет нуо као је ди ни мо гућ ни.

У скла ду са ам би ци јом да од мно штва раз ба ца них ау то по е
тич ких сли ка и ис ка за скло пи мо мо за ик, Ла ли ће ве по е то ло шке 
ста во ве по ве зи ва ће мо пре ма при ро ди про бле ма о ко ји ма ре фе ри
шу, а не пре ма хро но ло ги ји на стан ка тек сто ва у окви ру ко јих су.3

3 Ка да је реч о Ла ли ће вим ау тор ским тек сто ви ма, глав ни из вор су нам 
Де ла Ива на В. Ла ли ћа у че тво ро том ном из да њу За во да за уџ бе ни ке и на став на 
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Он то ло шки ста тус је зи ка у по е ти ци Ива на В. Ла ли ћа

Од нос Ива на В. Ла ли ћа пре ма је зи ку као би ћу, струк ту ри, 
фе но ме ну, па са мим тим и пре ма је зи ку на ком ства ра, ко ји је, по
пут би ло ког дру гог, тек јед на ма ни фе ста ци ја, је дан по јав ни об лик 
оно га што у он то ло шком сми слу је зик је сте, мо гао би се услов но 
по ре ди ти са од но сом ве ру ју ћег пре ма бо жан ству, или, ре чи ма са
мог Ла ли ћа, „од но сом све сне под ре ђе но сти”.4 То је од нос ко ји је 
на су прот ном по лу од од но са што по чи ва на сум њи, ко јом су, 
нај че шће, на о ру жа ни пост мо дер ни сти, а ко ја се из ра жа ва кроз ми
шље ње да је зик со бом не мо же ни шта да из ра зи, јер не ус по ста вља 
ја сне па ра диг мат ске од но се са дру гим си сте ми ма, од но сно не ма 
сво ју ре фе рен цу у ствар но сти, у оном сми слу у ком је имао, пр вен
стве но, за Де Со си ра. Ап со лут но по ве ре ње у је зик, с дру ге стра не, 
под ра зу ме ва чак и ми шље ње да он ни је ма те ри ја по мо ћу ко је пе
сник ства ра сво је де ло, већ ма те ри ја у ко јој се де ло об ја вљу је: он је 
и из вор, и ток, и ушће пе сме. За Ла ли ћа је је зик чист ак си ом; пе снику 
над ре ђен жи ви ор га ни зам са соп стве ним за ко ни то сти ма, али са, ви
де ће мо ка сни је, чвр стом ве за но шћу за ствар ност, на ко ју упу ћу је.

1. Је зик као не по сред но за да на ма те ри ја;  
пе сник као ње гов ту мач

О тој „све сној под ре ђе но сти” нај не по сред ни је све до че пр ви 
сти хо ви пе сме „За пе ва ча” из ци клу са „Че ти ри епи та фа”:

Ов де ле жи за кле ти ту мач зе ле ног је зи ка.
На пу ште на уста на се ли ла му је пра ши на.
Ко је икад смр ти по гле дао у слух
Као у бу нар гво зде ни, бу нар је ко ви ти
Да ви ди ка ко ска ме њен па да ње ов глас
Да раз би је ти ши ну дна, а дно не по сто ји?5

С пу ним пра вом на слов „За пе ва ча” мо же мо чи та ти: „За пе
сни ка”, пре све га јер је за Ла ли ћа пе сник би ће ду бо ко по ве за но са 

сред ства (ви ди: Иван В. Ла лић, Де ла Ива на В. Ла ли ћа, I–IV: Вре ме, ва тре, вр то ви; 
О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја; Стра сна ме ра; О по е зи ји, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, Бе о град 1997). У на по ме на ма пр вог то ма мо гу се про на ћи 
по да ци о на чи ну и кри те ри ју ми ма ор га ни зо ва ња ње го вих збир ки у то мо ве. Сви 
Ла ли ће ви тек сто ви би ће на во ђе ни пре ма овом из да њу. У ода би ру се кун дар не 
ли те ра ту ре ни смо се огра ни ча ва ли ни фор мом кри тич ких тек сто ва ни пе ри о
ди ма у ко ји ма су на ста ја ли, би ра ли смо их ис кљи чи во по слич но сти са на шим 
пред ме том ин те ре со ва ња.

4 Ви ди: Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Де си ми ра Бла го је ви ћа”, у: О по е зи ји, 96.
5 Иван В. Ла лић, „Че ти ри епи та фа”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 119.



491

сво јим ар хе ти пом оли че ним у фи гу ри Ор фе ја, пер ма нент но при
сут ној у ње го вој по е зи ји. Уко ли ко па жље во чи та мо и ње го ве есе је 
о пе сни ци ма, уви де ће мо да се у њи ма без ма ло увек слу жи тер ми
ном „пе ва” уме сто „пи ше”, од но сно, „пе ва ње” уме сто „по е зи ја”. 
Да кле – пе сник, то је за кле ти ту мач зе ле ног је зи ка. Ако је пе ва ње 
ту ма че ње је зи ка, озна че ног епи те том „зе ле ни” – што ука зу је да 
ни је реч о кон крет ном већ о при род ном је зи ку и о оп ште чо ве чан
ском ста блу по е зи је – он да је зик без об зи ра на ин ди ви ду ал на чо
ве ко ва је зич ка ис ку ства по сто ји као не што што је објек тив но и 
што кроз пе сни ка про го ва ра, баш као што је то, ре ци мо у ро ман
ти зму, ве ро ва ло се, чи нио бог. 

Ка да је у јед ном од сво јих ин тер вјуа го во рио о ап сур ду ди
хо то ми је сло бо дан/ве зан стих, од но сно о чи ње ни ци да је зик има 
сво ја има нент на пра ви ла ко ја пе сма мо ра да по шту је без об зи ра на 
то да ли ће се ње ни сти хо ви за вр ша ва ти ри мом или не, при знао је: 

Имао сам сре ћу да сам од сво јих по че та ка осе ћао од ре ђе ну 
од го вор ност (да не ка жем: стра хо по што ва ње) пре ма је зи ку, као 
жи вој ма те ри ји. А та се ма те ри ја мо же јед на ко успе шно ор га ни зо
ва ти и у тра ди ци о нал не фор ме и у оне на из глед (са мо на из глед) 
ма ње спу та не уну тра шњом ди сци пли ном.6

У „Пе сми све до ка у про ле ће”, лир ски су бјект пе снич ки до жи
вља ва бу ђе ње при ро де у про ле ће (сме на го ди шњих до ба – Ла ли ће
ва оп се сив на те ма) и, ра до стан што све до чи тој ле по ти, из го ва ра:

А не ко мо ра да се се ћа –
Ја сам пла мен и ја сам пе пео
Ја сам слу га дав ног је зи ка”7

где се ујед но на гла ша ва ју и ми то твор ни еле мент је зи ка, и од нос 
у ком се пе сник је зи ку под ре ђу је.

Пи шу ћи о Вит ме ну, ко ји му је био бли зак и по ве ро ва њу да 
је ко му ни ка тив ност по е зи ји на су шна, и по то ме што су ње го ве 
пе сме за хва љу ју ћи Ла ли ћу осва ну ле у на шем је зи ку, на јед ном 
ме сту, у ду ху свог фа та ли стич ког до жи вља ја је зи ка, пи ше: „По
при ште [песничког] на по ра је је зик; не по сред но за да на ма те ри ја, 
је ди на мо гућ ност пе сни ко ве суд би не.”8 Ако је је зик пе сни ку за дан, 

6 Ви ди: Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди 
из раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 279.

7 Ви ди: Иван В. Ла лић, „Пе сма све до ка у про ле ће”, у: О де ли ма љу ба ви 
или Ви зан ти ја, 97.

8 Ви ди: Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди 
из раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 155.
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он да је апри о ран, у сми слу да не по сто је за пе сни ка мо гућ но сти 
из ван оно га што у је зи ку као ап со лут ном би ћу већ по сто ји као 
мо гућ ност – иа ко мо жда ни ка да ра ни је ни је от кри ве но и ис пе ва но. 
Ка да пе сник про на ђе не ку мо гућ ност ослу шку ју ћи („ту ма че ћи”) 
је зик, он да она пре ста је да бу де мо гућ ност и по ста је чи ста ак ту
ел ност. 

У пе сми „Ма ри на III” пе снич ки су бјект сме штен је у ам би јент 
мор ске лу ке чи ју ле по ту упи ја, по во дом ко је кон тем пли ра, и пи та 
се шта да ка же гла сни ку, ако на и ђе. Гла сник је код Ла ли ћа увек 
ме та фо ра за уче сни ка у пе снич кој ко му ни ка ци ји. Не ка да је то 
чи та лац – онај ко ји пе снич ку по ру ку при ма, а ов де је, нај ве ро ват
ни је, тек уну тра шњи глас пе сни ков, онај ко ји ле по ту ко ју пер ци
пи ра мо ра да утка у је зик:

Па шта да ка жем гла сни ку
Ја ви ли се, не на дан, ни пти ца ни му ња,
Из ме ђу о в  д е  и т а  м о
И рас ту ри овај рас по ред ти ши не
Цврч ци ма опер ва жен, и зеб њом
У не да ле ким гла со ви ма ку па ча?9

На по ста вље но пи та ње, од го во ри ће сам се би:

Ре ћи ћу: при зна јем ову ба шти ну,
ове ствар не сли ке, и ду жност
Да се по слу жим на у че ним ре чи ма.10

У том од го во ру са др жан је Ла ли ћев став о соп стве ном ег зи
стен ци јал ном пе снич ком ста ту су, по но во усло вље ном ста ту сом 
је зи ка – у по тре би да се опе ва оно што се по сма тра не ма ам би ци
је за из ми шља њем но вих ре чи, већ се, на про тив, ја вља осе ћа ње 
ду жно сти да се ствар ност оде не у оне до бро по зна те, „на у че не”. 
Та ко се би ра си гу ран пе снич ки пут, мо жда на из глед ма ње за во
дљив и про во ка ти ван, али онај ко ји де лу пру жа ве ћу из ве сност 
тра ја ња.

2. Ам би ва лент ност ћу та ња

Ако смо на тра гу за кључ ка да за Ла ли ћа је зик по сто ји као 
сво је вр сни иде ал чи јем от ки ва њу тај ни пе сни ци тре ба да те же, 

9 Иван В. Ла лић, „Ма ри на III”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 195.
10 Исто.
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он да је на ро чи то за ни мљи ва ве за је зи ка и ти ши не у ње го вој по е
зи ји. По гле дај мо ка ко је то ис пе ва но у ма е страл ној по е ми „15 пре
лу ди ју ма за љу бав”, у це ли ни под ред ним бро јем 2:

Под сто па ли ма би стре пла ве ки ше,
Под ко жом руј ног мо ра де те ли не,
У ме су зе мље што тра је и ди ше
Ко рен је ре чи, и крв то пле тми не.

Љу ба ви, реч је биљ ка, па се њи ше
Ли сна та зве зда из над по вр ши не;
Сло је ви там ни ме ко ко рен скри ше:
Ко рен је ре чи у гли ни ти ши не.11

Баш као што би ре као Мом чи ло На ста си је вић у не што дру
га чи јем кон тек сту, об ја шња ва ју ћи ма тер њу ме ло ди ју – „Нем је 
Бог у све ту би ља ка и жи во ти ња; кроз чо ве ка му ца, кроз умет ни
ка про го во ри... Јер оп ште чо ве чан ско у умет но сти ко ли ко је цве том 
из над, то ли ко је ко ре ном ис под на ци о нал ног”12, и за Ла ли ћа реч 
има свој цвет, свој по јав ни об лик ко ји се на ла зи, ме та фо рич ки, 
из над зе мље. Реч је ли сна та, да кле сло је ви та; ко рен јој је у ти ши
ни, у не че му што се мо же про ту ма чи ти и као не га ци ја са ме ре чи 
– али он да би смо има ли по сла са пе сни ком окре ну тим фи ло зо фији 
ни хи ли зма, што ни ка ко ни је слу чај, а што ће мо де таљ ни је ви де ти 
ка сни је, ма да је и из са мих на ве де них сти хо ва де ли мич но ја сно, 
јер тми на, из ко је из ра ста ју ре чи, ни је опе ва на као пра зна и хлад
на, већ, на про тив, као то пла и пу но крв на. Скло ни ји смо да ве ру
је мо да би иде ал ти ши не, као ко ре на из ког је по ни као је зик, ов де 
ис прав ни је би ло ту ма чи ти кроз од нос са оним што би ти ши ни био 
крај њи опо зит, а то је мно го гла сје, или, пре ци зни је ре че но – га ли
ма ти јас, а не би би ло по гре шно ни по слу жи ти се јед ним не у глед
ни јим тер ми ном – бр бља ње. Је зик да кле, ни је по ни као из ха о са 
ка ко фо ни је, не го из пи то ме, то пло крв не ти ши не. Реч је о ти ши ни 
као не че му што ег зи стен ци јал но и он то ло шки прет хо ди је зи ку, а 
што му не до зво ља ва да се бе одре ши од сми сла, да „из над по вр
ши не” пре ра сте у бун ца ње. У че твр том де лу по е ме „Че ти ри псал
ма” Ла лић се обра ћа во ље ном би ћу (ко је се мо же ту ма чи ти и као 
иде ал ње го вог чи та о ца!) сти хо ви ма:

11 Иван В. Ла лић, „15 пре лу ди ју ма за љу бав”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 
298.

12 Мом чи ло На ста си је вић, „За ма тер њу ме ло ди ју”, у: Мом чи ло На ста си
је вић: Иза бра на де ла, Про све та, Бе о град 1966, 305, 311.
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Ство ри ћу ти зе мљу у ко јој ре чи из ра сту
При род но у пти це, и жи ве са мо стал но,
Ако има ју сми сла.13

По но во су сре ће мо ме та фо ру из ра ста ња ре чи из зе мље, на ко ју 
се још на до ве зу је ме та фо ра њи хо вог пре о бра жа ја у пти це. Пти це 
фи гу ри ра ју као кла сич ни сим бол сло бо де, те се за пра во об ја вљу
је ве ли чан стве ни па ра докс при ро де ре чи: оне мо гу да бу ду са мо
стал не, од но сно сло бод не, је ди но ако ни су отрг ну те од сми сла – 
је ди но ако на не што из ван се бе упу ћу ју.

И Зо ран Ми шић, Ла ли ћев при ја тељ и срод ник по схва та њу 
по е зи је, у ре цен зи ји пр вог из да ња збир ке Вре ме, ва тре, вр то ви 
об ја шња ва да ве за ре чи и ти ши не про из и ла зи из по тре бе да се 
ре чи ма вра ти чи сто та: 

Иван В. Ла лић је до бро раз у мео тра гич ни, дво сми сле ни ста
тус по е зи је ко ја про ис ти че из ћу та ња и ћу та њу се вра ћа. Да би се 
ре чи што ви ше при бли жи ле не из ре ци вом, тре ба им вра ти ти искон
ску све жи ну и не ви ност. Пе сник је онај ко ји, оп чи њен је зи ком, као 
да је пр ви чо век ко ји про го ва ра.14 

О ам би ва лент ном ста ту су ти ши не го во ри нам, још ду бље и 
по тре сни је, пе сма „Сло во о сло ву”, чи ји на слов тре ба чи та ти у 
скла ду са пр во бит ним зна че њем ре чи „сло во” (ко је је ве ћи на сло
вен ских је зи ка за др жа ла, а ко је је Ла ли ћу по треб но јер со бом под
ра зу ме ва ло гос, ра зум, сми сле ност), као „Реч о ре чи”. Ако је у 
пе сми „15 пре лу ди ју ма за љу бав” ти ши на би ла сим бол скла да и 
пра и зво ра ком је зик тре ба да те жи, ов де се го во ри о ти ши ни као 
ни шта ви лу, а оно се по ве зу је са бож јим ћу та њем из ко га „пре ти 
ужас”. Бож је ћу та ње сва ка ко озна ча ва не по сто ја ње бо га, ко је је 
већ одав но под ра зу ме ва но у во де ћим фи ло зо фи ја ма вре ме на у ком 
је об ја вље на збир ка Стра сна ме ра (1984), а у че му Ла лић пре по
зна је срж свих не спо ра зу ма, свих „смет њи на ве за ма”. Ра ди пре
глед ни је ана ли зе из не ће мо текст пе сме у це ло сти.

СЛО ВО О СЛО ВУ

Са стр ме ко се не ког чи сти ли шта;
Из гу сте ти шме не си гур них ду ша
У по ми ца њу из ме ђу два ни шта,

13 Иван В. Ла лић, „Че ти ри псал ма”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 199 (кур зив 
И. Б.).

14 Зо ран Ми шић, у: Иван В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1961 (омот).
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Го во рим на бр зи ну; већ ме ку ша
Ћу та ње као об лик са оп ште ња
За ухо ко је не уме да слу ша –

Али ван ре чи не ма ис ку пље ња,
Па за то збо рим; пре о би ље тва ри
Чи ни да тру леж би ва за лог зре ња

У ви дљи вом, где ра зум го спо да ри –
Па ће и све тлост да раз је де ле то
На на ше очи, док тро мо га за ри

У ав гу сту, из ну тра, не по кре том;
А рас па да ње тек све до чи умор
Не пре вла да ног, што зо ве мо све то –

Го во рим, не на пре чац; не ки шу мор
Ан ђел ских кри ла уси ја ње хла ди
Ти ши не што би да бу ја у ту мор,

У бр тву сло ва, у без над ни на дир
Ис ка за; мо рам да гре знем у ре чи,
Јер го вор, то је оп ста нак у на ди –

Са стр ме ко се не ког чи сти ли шта
Ви чем у ве тар, сла жем слог до сло га
У гла сне ре чи, да по ни штим ни шта –

Јер ужас пре ти из ћу та ња Бо га.15

Пе снич ки су бјект пре шао је пут од бр зо пле тог го вор ни ка 
(„го во рим на бр зи ну”) ког „ку ша ћу та ње” јер се обра ћа „уху ко је 
не уме да слу ша” до са бра ног го вор ни ка („го во рим, не на пре чац”). 
До те су штин ске, ег зи стен ци јал не про ме не до шло је услед спо зна
је да „ван ре чи не ма ис ку пље ња”. Ко нач но, он би ра су ви сли збор, 
„сла га ње сло го ва” као су прот ста вља ње од су ству бо га оли че ном 
ме та фо рич ки у ње го вом ћу та њу. У тој тач ки до ла зи се до ве зе (пра)
је зи ка и бо га, до би блиј ског из јед на ча ва ња „У по чет ку бе ше Ло гос 
(Реч), и Ло гос бе ше у Бо га, и Ло гос бе ше Бог”.16 Ти ши на се, да кле, 

15 Иван В. Ла лић, „Сло во о сло ву”, у: Стра сна ме ра, 171–172.
16 „Све то Је ван ђе ље по Јо ва ну”, у: Би бли ја, Глас цр кве, Ша ба ц–Ва ље во– 

Бе о град 2005, 996.
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ов де ја вља као пан дан бр зо пле том го во ру, јер је „уху што не уме 
да слу ша” са свим све јед но хо ће ли при ми ти по вр шну или ни ка кву 
по ру ку. Реч је о ти ши ни као пре ки ду ко му ни ка ци је, као „бр тви”, 
не мо гућ но сти про то ка ја сне, сми сле не ин фор ма ци је. А пе снич ки 
су бјект из вер бал ног уси ја ња, да кле из неко му ни ка ци је, не спа
са ва ни шта дру го до „шу мор ан ђе о ских кри ла”. Да же ли мо да 
бу де мо иро нич ни, ре кли би смо да се ра ди о De us ex mac hi na прин
ци пу; ре ћи ће мо, ипак, да је реч о опо ме ни ко ја до ла зи од бо га као 
пра и зво ра са ко јим је за на шег пе сни ка, ра ди скла да у је зи ку и, са
мим тим, у све ту, нео п ход но има ти ус по ста вљен од нос (о че му ће 
де таљ ни је тек би ти ре чи). Тре ба уо чи ти и то да Ла лић у овој пе сми 
ин си сти ра на пој му сло ва (ре чи) у сми слу го во ра а не пи сма, што 
је јед на од основ них ка рак те ри сти ка ло го цен трич ке ори јен та ци је, 
иа ко Ла лић у јед ном оп штем сми слу, као вр хун ски еру ди та и на
ста вљач „злат не ни ти нео лит ске, ан тич ке, европ ске, ме ди те ран ске, 
ви зан тиј ске, европ ске кла си ци стич ке и ре не сан сне, а та ко ђе, у 
нај ве ћој ме ри, и срп ске на ци о нал не”17, је сте пе сник пи сма.

Са ша Ра дој чић је у свом есе ју о Ла ли ћу, на сло вље ном упра
во пре ма јед ном од кључ них сти хо ва ове пе сме, та ко ђе на тра гу 
слут ње о ам би ва лент ном ста ту су ти ши не код Ла ли ћа. Уви дев ши 
да се мо гућ не не га тив не ко но та ци је ви ке не укла па ју у Ла ли ћев 
ге не рал ни пе снич ки став, за ми слио се над Ла ли ће вим „ви ка њем 
у ве тар” у овој пе сми, те га лу цид но по ве зао са сти хо ви ма јед не 
од зна чај ни јих Ла ли ће вих ау то по е тич ких пе са ма, ко јој ће ка сни је 
у на шем ра ду би ти по све ће на ве ћа па жња: 

Исти на, то је ви ка ње у ве тар, а ми зна мо да тај из раз ука зу је 
на го вор ко ји од ла зи ни у шта, ко ји се ис цр пљу је не на шав ши свог 
адре са та. Али чак и та кав го вор бо љи је од ћу та ња, јер ба рем за 
крат ко, ко ли ко тра је, по ни шта ва од су ство сми сла. При ли ком ту
ма че ња ових Ла ли ће вих сти хо ва тре ба ло би сва ка ко узе ти у об зир 
и јед но слич но ме сто из ње го ве ра ни је об ја вље не пе сме, „Си но ви
ма ко ји ра сту”: „Из ри ца ти опа сност а би ти / ви дљи во ме ве ран; ето 
пра вог за дат ка; / из ви ку јем га у ве тар што ду ва из бу дућ но сти / 
пе пе лом мо јим на тру њен, и ва шим гла со ви ма”. Ове сти хо ве мо же
мо ту ма чи ти у кон тек сту Ла ли ће вог по ве ре ња у по сто ја ње чвр сте 
тра ди циј ске за јед ни це; „ве тар што ду ва из бу дућ но сти” та ко ће 
укљу чи ти и пе пео оног ко да нас го во ри, као и ствар не гла со ве оних 
ко ји ће тек го во ри ти. Пре ма то ме, био би мо жда пре брз за кљу чак 
ко ји би „ви ка њу у ве тар” из пе сме „Сло во о сло ву” при да вао не га

17 Ми хај ло Пан тић, „Пе снич ко за ве шта ње Ива на В. Ла ли ћа”, у: Иван В. 
Ла лић, пе сник, збор ник ра до ва, Кра ље во 1996, 61.
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тив но ин то ни ра но зна че ње. Би ло ка ко да се ова ин тер пре та тив на 
ди ле ма раз ре ши, оста је исти на да је го вор на пор да се по бе ди ко
смич ка стра ва...18 

Ми би смо до да ли још да ве тар у мре жи сим бо ла на ко јој по
чи ва Ла ли ће ва по е ти ка има по вла шће ни ста тус, у окви ру ког му 
се уо би ча је на се ман ти ка по ме ра – он ни је сим бол про ла зно сти и 
не по врат ног од но ше ња. На про тив – он про но си гла со ве из вре ме
на у вре ме, из про сто ра у про стор, он по ве зу је про шлост са са да
шњо шћу; сим бол је бес крај не ци клич но сти. 

3. Ко му ни ка ци ја, ло го цен три зам, „пре по зна ва ње”

Ла ли ћев став пре ма над ре а ли зму је, као што се мо же на слу
ти ти, из ри чи то не га ти ван.19 С об зи ром на то да је наш за да так да 
Ла ли ће ву те о риј ску ми сао сме сти мо у ње му са вре ме не те о риј ске 
окви ре, ње гов од нос пре ма над ре а ли зму нам је би тан јер су над
ре а ли сти и пост мо дер ни сти у сво јим уве ре њи ма о је зи ку ве о ма 
бли ски. Оно што по ве зу је над ре а ли зам и пост мо дер ну сва ка ко је 
про ти вље ње ло го цен три зму, иа ко сам тер мин „ло го цен три зам” 
над ре а ли сти ма ни је био по знат.20 За над ре а ли сте је зик ни је имао 
ре фе рен цу у ствар но сти у ко јој вла да ло гос, већ у под све сти и сну, 
и зна че ње се за њих ус по ста вља ло пре на фо ну је зич ког зву ча ња, 
пре на фо ну оно га што би се лин гви стич ком тер ми но ло ги јом на
зи ва ло „озна ком”. Пост мо дер на чи ни исто то: про ти ви се иде ји да 
је зик има ре фе рен цу у би ло че му осим у се би са мом. У скла ду са 
прет по став ком да је пи шу ћи о по е зи ји дру гих све до чио и о свом 
пе снич ком све ту, ве ру је мо да је у есе ју о по е зи ји Де си ми ра Бла
го је ви ћа Ла лић дао вр ло пре ци зну сли ку свог схва та ња је зи ка. 
На кон ис ти ца ња да је у Бла го је ви ће вој по е зи ји реч о „нео гра ни
че ном по ве ре њу у сми сао и смер по кре та је зич ке ма се”21, о пе сни ку 
ко ји се „с по ве ре њем осла ња на сво је осе ћа ње је зи ка – јед но спе
ци фич но осе ћа ње при ти ска је зи ка”22, на гла ша ва се да Бла го је вић 

18 Са ша Ра дој чић, „Али ван ре чи не ма ис ку пље ња”, у: Иван В. Ла лић, 
пе сник, збор ник ра до ва, 145.

19 Као и сва ки ве ли ки пе сник, осве стио је да је над ре а ли зам нај бо љи када 
га не ства ра ју над ре а ли сти, од но сно ка да се ја вља у по е зи ји тек као за чин. Иш
чи та вао је и над ре а ли стич ку по е зи ју и узи мао од ње оно што је нај вред ни је. 
Упра во тра ди ци ји фран цу ског над ре а ли зма ду гу је за не ке сво је фан та стич не 
сли ке, по пут „пур пур не кр пе ле пр ша ве зо ром”. Над ре а ли зму се, да кле, про тиви 
као по кре ту, јер по чи ва на зби ру аван гард них по е тич ких на че ла.

20 Тер мин се пр ви пут по ја вљу је 1967. го ди не у књи зи О гра ма то ло ги ји 
фран цу ског фи ло зо фа Жа ка Де ри де.

21 Ви ди: Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Де си ми ра Бла го је ви ћа”, у: О по е зи ји, 92.
22 Исто, 94.
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ства ра пе сму „па зе ћи да се ахи тек ту ра пе сме, по не кад вр ло бо га
та и буј на, не слег не и не уру ши под соп стве ном те жи ном”23, да 
му је „и по ред из ве сне хер ме тич но сти пе сма вр ло ко му ни ка тив на, 
чи ста у сво јој ко му ни ка тив но сти”24, до да ју ћи да је зик „уме да 
бу де де струк ти ван ако се пот пу но от ме кон тро ли” и да „вер бал но 
из о би ље ла тент но угро жа ва (а по не кад отво ре но оне мо гу ћа ва) 
пре ци зност ко му ни ка ци је”.25 Из истог раз ло га је Мо ни де Бу ли за 
Ла ли ћа нео ства рен пе сник – због де струк тив не при ро де ње го вог 
је зи ка: „Ре а го вао је се лек тив но, у из ве сној ме ри; од лу чио се за над
ре а ли зам, па му жр тво вао све, чак и је ди ни за лог сво је по е зи је: 
је зик”26, пи ше Ла лић, до да ју ћи да Де Бу ли „ни је је ди на жр тва не
спо ра зу ма са по е зи јом, је зи ком и ре спек тив ним тра ди ци ја ма”.27 

Мар ки рај мо, нај пре, син таг му не спо ра зум са по е зи јом, је зи
ком и ре спек тив ним тра ди ци ја ма, а по том по зи тив но вред но ва ње 
ко му ни ка тив но сти Бла го је ви ће ве пе сме, осо би не ко јом је Ла лић 
кроз ин тер вјуе опи си вао и сво ју по е зи ју. Ако пе сма тре ба да оства
ри ја сну ко му ни ка ци ју са чи та о цем, он да је зик пе сме ну жно мо ра 
да има зна чењ ску коп чу са ствар но шћу. На су прот ном по лу од 
ко му ни ка тив но сти ста ја ла би хер ме тич ност, чи ји је је дан од ти пич
них по јав них об ли ка у пост мо дер ни зму сло же на ин тер тек сту ал на 
мре жа. Иа ко и сам склон обо га ћи ва њу сво је по е зи је фраг мен ти ма 
из ра зних ли те ра ту ра (нај че шће у ви ду алу зи ја и па ра фра за а го
то во ни кад у ви ду до слов них ци та та – што га та ко ђе чи ни ма ње 
пост мо дер ни стом), по во дом ин тер тек сту ал но сти Че ти ри ка но на 
Ла лић у свом по след њем ин тер вјуу (1996) ка же: 

Ме ђу тим – а то је, што се ме не ти че, ов де нај ва жни је – чи та
лац не са мо да ни је ду жан да све то зна28, не го и има пра во да бу де 
то тал но не за ин те ре со ван за све те де та ље ре ле вант не за фор му 
Че ти ри ка но на. То је на про сто књи га са ста вље на од че ти ри ци
клу са, са чи ње на од по де вет пе са ма; те пе сме и ти ци клу си тре ба 
да деј ству ју као по е зи ја, на пр вој рав ни ко му ни ка ци је – пе снич ког 
са оп ште ња.29 

Да се Ла лић за ла же за са оп ште ње пре ци зне по ру ке је зи ком 
ви ди се и из есе ја о Ми лу ти ну Бо ји ћу: 

23 Исто.
24 Исто, 95.
25 Исто.
26 Иван В. Ла лић, „Апо те о за нео ства ре ног пе сни ка”, у: О по е зи ји, 194.
27 Исто.
28 Под „све то” ми сли се на раз не тек сто ве угра ђе не у Че ти ри ка но на.
29 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду зада ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 289.
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На и ме, мла ди пе сник нај че шће же ли да све ту пр вен стве но са
оп шти чи ње ни цу да он је сте пе сник; то ће нај при род ни је учи ни ти 
на тај на чин што ће се ви ше кон цен три са ти на сам је зик, а ма ње на 
по ру ку ко ју је зик тре ба да по не се и на пре ци зност те по ру ке.30

Али о по ет ском је зи ку као огле да лу ствар но сти, као ма те ри ји 
за да ној да би се ствар ност у њу пре се ли ла и у њој би ла ни шта ма ње 
ствар на, нај бо ље го во ри сâма Ла ли ће ва по е зи ја. Из двој мо, нај пре, 
има ју ћи то на уму, „Ту ма че ње му ње”, јед ну од мно гих ау то по е тич
ких пе сма из збир ке Стра сна ме ра. До слов но, она је упут ство за 
пи са ње пе сме – са чи ње на је од мно штва апо стро фич них сти хо ва, 
где се ау тор обра ћа ства ра о цу ко ме је за да но да „ту ма чи му њу”, 
од но сно да пи ше о њој. Обра ти мо па жњу на сâм из раз „ту ма чи”, са 
ко јим смо се већ би ли су сре ли у пе сми „За пе ва ча” из збир ке Вре ме, 
ва тре вр то ви – као што се та мо пе сник по зи ци о ни ра као ту мач 
за да ног је зи ка, ов де је у уло зи ту ма ча за да ног све та, од но сно ње
го вих по ја ва. Из дво ји ће мо за на шу ана ли зу кључ не сти хо ве:

Ко ли ко за по че так, тре ба опи са ти траг –
ту ћу дљи ву све тло сну нит, утка ну у су ру
асу ру олу је, у тре нут ку док за тва раш про зор;
Опис мо ра да се по ду да ра у све му са крат ким зби ва њем, ма ло час,
На још оша му ће ној мре жња чи. То зна чи
Да не сме би ти од сту па ња од стро ге
Не бе ске слу чај но сти; (...)

За опис тра га му ње по треб но је стр пље ње,
го ди не и мно го му ња, за ве жбу. Не зго да је
Што ни јед на ни је иста; али на кра ју
Опис ће би ти ства ран, у успо ре ном сним ку.
А сад ту ма че ње – па зи, то ни је је тра би ка;
То је ва тра, уси ја на и кад је за у ста виш
У пам ће њу. Па зи да не опр љиш је зик
Ка да је за у стиш, сми сао да јој за у здаш –
А по сто ји и ка зна, ако ту ма чиш ла жно.
Кло ни се Хе си о да, не по у здан је. А не ве руј
Ни кон стан ти бр зи не све тло сти. Ра ди сам,
Да де ши фру јеш тај иде о грам, из ду жен
И по не кад на при ли ку ра чве. Слу тиш
Да му је сми сао јед но ста ван, и да уби ја
Схва тиш ли га без при пре ме. (...)31

30 Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Ми лу ти на Бо ји ћа”, у: О по е зи ји, 61.
31 Иван В. Ла лић, „Ту ма че ње му ње”, у: Стра сна ме ра, 37–38.



500

У пи са њу, да кле, не сме би ти про из вољ но сти ко ја би ро ди ла 
не што што би смо би ли сло бод ни да на зо ве мо ко ровсми слом. Ла лић 
се за ла же за је зик ја сних и пре ци зних пе снич ких сли ка, тран спо
но ва ња већ по сто је ћег у је зик ње го вим вер ним пре сли ка ва њем, 
као и за упо ран рад на из о штра ва њу свог пе снич ког ору ђа. Обра
ти мо па жњу и на опо ме ну „па зи, то ни је је тра би ка” – по ред су
ге сти је да је му ња ве ли чан стве ни фе но мен ко ји је да ле ко од сва ке 
про за ич но сти, су ге ри ше се и да је му ња – му ња, а не не што дру го, 
и да у је зи ку мо ра као му ња да осва не. Нај те же је до ћи до јед но
став но сти, за то Ла лић опо ми ње да сми сао, ко ји сам по се би по сто
ји и ко ји је јед но ста ван, мо же да за ва ра, те да га је по губ но „схва
ти ти без при пре ме”. Са ма ве ра у по сто ја ње из ве сног сми сла ко ји 
је зик тре ба да пре не се су ге ри ше да за Ла ли ћа по е зи ја, ма ко ли ко 
по ста ла за гле да на у са му се бе, не сме пре те ра но да се уда љи од 
све та. То је јед на од та ча ка у ко јој се Ла лић при бли жа ва, ра ме уз 
ра ме, Ми о дра гу Па вло ви ћу, ко ји у сво јој По е ти ци мо дер ног пи ше 
упра во о про бле му рас ко ла по е зи је и све та:

За блу да ко ју [поезија] ства ра је сте за блу да о соп стве ној, су
штин ској ау то но ми ји. Ако је тач но да се по е зи ја, и умет ност уоп
ште, из два ја ју из оста лих људ ских де лат но сти, и за слу жу ју по се бан 
при ступ и сво је вр сно по што ва ње, не зна чи да је та ау то но ми ја ап
со лут на, ван људ ска, да по е зи ја пред ста вља су шти ну над су шти
на ма, исти ну раз ли чи ту од дру гих исти на овог све та. Из пр ве за
блу де про ис ти че и дру га: да је по е зи ја по се бан по глед на свет, 
по себ на фи ло зо фи ја жи во та, да се свет мо же по е ти зо ва ти.32 

А то је ујед но и тач ка у ко јој се по ста вља на су прот ни пол од 
Бран ка Миљ ко ви ћа, ко ји је ре чи по штопо то же лео да осло бо ди 
упу ћи вач ког зна че ња. А глав но пи та ње (ко је Миљ ко ви ћа мо жда 
чи ни, а мо жда и не, ма ње пе сни ком) је пи та ње да ли је за и ста ус
пео то да спро ве де кроз сво ју по е зи ју, или је то тек јед на лу цид на 
фан та зма, је дан иде ал.

У Ла ли ће вој пе сми, да кле, тре ба да се пре по зна свет, не да се 
ства ра дру га чи ји(м). О том пре по зна ва њу све до чи, ре ци мо, ди ван 
за вр ше так пе сме „Ви до ва Го ра”:

За то и си ла зи мо без окле ва ња:
Све у су тра шњем пам ће њу из ре ци во
Већ је у на ма, као во де ни жиг
У чи стом ли сту,

што га за те бе ис пи су јем

32 Ми о драг Па вло вић, По е ти ка мо дер ног, Гра фос, Бе о град 1978, 9.
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Ре чи ма о Ви до вој Го ри,
Ре чи ма, је ди ним спра ва ма
Ко ји ма бу дућ ност пре но сим у сли ке,
У сли ка ма да би се пре по зна ва ли, до ди ром,
Да нас, из да на у дан,

као и по след њи сти хо ви пе сме под ред ним бро јем 4 из ци клу са 
„Ка ле мег дан”:

Па ипак, – пе ва ла ми пти ца – ипак,
Ако пре по зна јеш имаш и за што:
Пе ча ти сто је, зна чи и све од ред бе вре де,
А оста ло мо раш да из ми слиш. Нај зад,
За то и је си ов де. – 

А ја пре по зна јем
Да по све до чим, пти цо, ову сви ре пост,
И пе вам да бих пре по зна вао.33

У есе ју о скром ном пе снич ком опу су Мла де на Ле сков ца, Ла
лић је чак, им пли цит но, су ге ри сао по де лу пе сни ка на оне ко ји 
пе ва ју ћи же ле да ства ра ју но ви свет, и на оне ко ји ства ра лач ки 
по дра жа ва ју овај по сто је ћи: 

Пе сме... от кри ва ју Мла де на Лек сов ца као чла на оне по ро ди це 
пе сни ка, ко ја је по е зи ју схва ти ла не као мо гућ ност јед не па ра лел не 
кре а ци је, не го као сла вље, као апо ло ги ју да ног и за да ног све та.34 

Кри ти ци су већ до бро по зна ти број ни раз го во ри са Ла ли ћем 
у ко ји ма је он по твр дио да је „ре као ДА све ту”. Пре гршт је ди рект
них и не дво сми сле них из ја ва Ива на В. Ла ли ћа о од но су пе сме и 
све та, као што су: „За да ни свет ни је, ка да се тран спо ну је у по е зи ју, 
ни бо љи ни го ри; он оста је ства ран”35; „(...) за да так пе сни ка је – 
све му стра шно ме упр кос – да сла ви за да ну ре ал ност”36; „Али ја, 
од са мих сво јих по чет ка, ни сам ни хтео ни мо гао да пе вам не
га ци ју”37 и та ко да ље. На ма је у истом сми слу вр ло ин ди ка ти ван 
и је дан од сли ко ви ти јих Ла ли ће вих од го во ра из ин тер вјуа, одго
вор из ког је ја сно да он те жи да му пе сма бу де – ма ко ли ко бо га та 

33 Иван В. Ла лић, „Ка ле мег дан 4”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 48.
34 Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Мла де на Ле сков ца”, у: О по е зи ји, 271.
35 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 271.
36 Исто, 290.
37 Исто, 271.
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сло је ви ма сми сла (ов де је го во рио, кон крет но, о мит ском у по е зи
ји) – ја сна, јер је, у ду ху ин си сти ра ња на ко му ни ка тив но сти по е
зи је – њен за да так да до пу ту је до чи та о ца и са оп шти му се: 

Ке стен пре ко пу та мо је ку ће мо гу да за ми слим као ar bor vi tae, 
као axis mun di, не са мо да га за ми слим, не го да му у пе сми по ве рим 
та кву функ ци ју, да га про из ве дем у осо ви ну све та... И са да по сто је 
два ке сте на: онај пред ку ћом и онај у пе сми. А оба су ствар на – сва
ки на свој на чин. Ни сам на пи сао та кву пе сму о ке сте ну (ко ји је, 
ина че, упра во про цве тао...), али у јед ној пе сми из Стра сне ме ре 
из ла зим на те ра су и ви дим Ар го ли ду. У ха лу ци на ци ји, она је ствар на. 
Зид на ком се сун ча мач ка ки клоп ски је зид. Ако ми, про чи тав ши 
пе сму, то не по ве ру је те, то зна чи да пе сма ни је ус пе ла да се оства ри; 
да је пе сма, а не Ар го ли да, мо ја ха лу ци на ци ја.38 

Не тре ба, да кле, на ив но по ми сли ти да се под „све том”, ко ји 
је гра ђа за тран спо но ва ње у је зик, у Ла ли ће вом слу ча ју под ра зу
ме ва са мо оно што је ре ал но и здра во ра зум ско. И Ла лић, баш као 
и за кле ти над ре а ли ста, мо же да по ђе од фан та зи је, сна или би ло 
ког дру гог об ли ка под све сне кре а ци је од ко јих се по ла зи ло од када 
је по е зи је, али на чин тран спо но ва ња те гра ђе у је зик мо ра, за Ла
ли ћа, би ти здра во ра зум ски – баш као што је опи са но у „Ту ма че њу 
му ње”. Ре зи ми рај мо: за чи та о ца мо ра да по сто ји кључ, од го нет ка, 
мо гућ ност да се пе сма де ши фру је. Ре чи ма са мог Ла ли ћа:

Пе сма мо ра да бу де и пи та ње и од го вор, ис каз и оправ да ње ње 
ис ка за... А је зик ни је са мо ме ди јум ко му ни ка ци је ра ци о нал них 
ис ку ста ва не го, у сво јој при мар ној пе снич кој функ ци ји, ин стру мент 
„са оп ште ња не из ре ци вог”, ко му ни ка ци ја од ре ђе них су бли ми нар
них су штин ских ис ку ста ва, ко ја има за циљ гра ђе ње из ве сног људ
ског за јед ни штва, от кри ва ње (или по нов но от кри ва ње) це ло ви те 
ви зи је све та.39

У по след ње сти хо ве пе сме „Пар ка ма”, у ко јој Ла лић мо ли 
моћна мит ска би ћа да му по да ре „јед но ле то не у пр ља но не спо ра
зу мом ства ри”40 утка на је упра во але го ри ја пе снич ког на по ра који 
под разу ме ва по ста вља ње „кон струк тив не за го нет ке” чи та о цу (овде: 
„гла сни ку”)41, увла че ње чи та о ца у вир пе снич ког је зи ка из ког ће 
уме ти да се из ба ви:

38 Исто, 274.
39 Иван В. Ла лић, „Це ло ви тост ис ка за и ви зи је”, у: О по е зи ји, 219.
40 Иван В. Ла лић, „Пар ка ма”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 243.
41 У не што дру га чи јем кон тек сту, Со ња Ве се ли но вић по во дом мо ти ва гла

сни ка у овој пе сми пи ше: „Упе ча тљи ва сли ка гла сни ка ко ји у зам ку ре чи уле ће 



503

Јед но ми ле то тре ба, из ре ци во и чи сто
Да не ко ли ко ре чи по ста вим ме ђу сен ке
И све тло сти, у тач ну рас по ре дим их зам ку
За гла сни ка,

ко ји у њу са осме хом се хва та,
И го ри из над до вр ше ног сло ва.42

Не мој мо пре ви де ти ни су ге стив но пре ла ма ње сти ха („Да не
ко ли ко ре чи по ста вим ме ђу сен ке // и све тло сти”). Ти ме се ма е страл
но, на ви зу ел ном пла ну пе сме, по ја ча ва кон траст из ме ђу сен ки и 
све тло сти, про ду бљу је ње гов сми сао. Баш као ка да Вас ко По па, 
иа ко у дру га чи јем по ет ском кон тек сту, у пе сми „Са вин из вор”, 
ка же да „Са њи вим зе ле ним тре па ви ца ма / тра ва и скри ва и от кри
ва / сту де ну про вид ну исти ну”43, Ла лић го во ри да пе сник тре ба и 
да скри ва и да от кри ва про вид ни сми сао. За то су јед но став не ме
та фо ре сен ки и све тло сти ов де од лич на ре ше ња, а ме та фо ра тач на 
зам ка од есен ци јал ног зна ча ја, као сво је вр сни екви ва лент ме та фо ри 
стра сна ме ра, од ба ци ва њу би ло ка кве про из вољ но сти услед ко је 
би се „гла сни ко во” хва та ње уко штац са по ру ком ис по ста ви ло не успе
лим. А не мој мо пре ви де ти ни чи ње ни цу да је баш ова пе сма по све
ће на Хел дер ли ну44, ко га Ла лић у јед ном од ин те р вјуа по ми ње го
во ре ћи о „за да но сти” све та и пе ва њу као ту ма че њу већ по сто је ћег: 

Хел дер лин у јед ној од сво јих нај леп ших и нај зна чај ни јих пе
са ма, ми слим на „Пат мос”, ка же да „Отац... во ли нај ви ше да о чвр
стом сло ву ста ра мо се, а до бро ту ма чи мо по сто је ће”. Не мо же се 
јед но став ни је, са же ти је, а ни ду бље из ра зи ти је дан жи вот ни став 
ко ји је на ук о по е ти ци. Не по сто ји дру ги, или кра ћи пут; ви дљи во 
и из ре ци во су на ша суд би на.45 

До дај мо: Хел дер ли но во „чвр сто сло во” јед на ко је Ла ли ће ве „на
у че не ре чи” (при мер ко ји смо већ на ве ли). Ре ла ци ја Ла лић –Хел де р лин 

као леп тир у све тлост лам пе и ту са го ре ва са осме хом, ја сно ука зу је на дво смисле
ну при ро ду по ет ског чи на – на ра дост ства ра ња, али и на нео п ход ност пот пу ног 
пре пу шта ња, ста вља ња у слу жбу ре чи, по ве ре ња у текст” (ви ди: Со ња Ве се ли
но вић, „Пре во ђе ње Хел дер ли на – ви до ви бив ство ва ња у је зи ку”, у: Пре во ди
лач ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2012, 122).

42 Иван В. Ла лић, „Пар ка ма”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 243.
43 Вас ко По па, „Са вин из вор”, у: Са бра не пе сме, Дру штво Вр шац, ле па 

ва рош, Вр шац 1997.
44 По сто ји и Хел дер ли но ва пе сма ко ја у пре во ду Ива на В. Ла ли ћа по чи ње 

истим сти хом, на сло вље на упра во – „Пар ка ма”. (Пе сма по сто ји на срп ском је
зи ку и у пре во ду Ми о дра га Па вло ви ћа, Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа и Зво ни ми ра 
Мр ко њи ћа.)

45 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 
раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 280.
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је, да кле, ве о ма сло же на; реч је о ин те р тек сту ал но сти ко ју је Ђор ђе 
Де спић пи шу ћи о Па вло ви ће вој по ет ској ре ин тер пре та ци ји ове 
Хел дер ли но ве пе сме на звао „хо ти мич ном, алу зив ном”46, на гла
ша ва ју ћи да је ње на при ро да та ква „тим пре што је сам Па вло вић, 
као ве ли ки љу би тељ Хел дер ли на, ову пе сму пре вео на срп ски 
је зик”.47

Стра сна ме ра и тач на зам ка као ме то ни ми је Ла ли ће вог пе
сни штва су шта су су прот ност сва кој не су ви сло сти. Је дан од сво
јих ве о ма рет ких али не и не у спе лих по ет скопро зних тек сто ва 
Ла лић за вр ша ва ре че ни цом: „И за то те пам реч ки ша, рас кла пам 
је на сло го ве, не жно, отва рам ма лу цр ну ку ти ју у ко јој чу вам кључ 
ра зу ма”.48 Ако се рас кла па њем ре чи до ла зи до кљу ча ра зу ма, он
да у ре чи по чи ва ло гос, што по но во по твр ђу је да је наш пе сник 
при лич но да ле ко од постструк ту ра ли стич ког по и ма ња је зи ка. 
Страх од не спо ра зу ма чи ји је узрок у уда ља ва њу је зи ка од сми сла 
и све та од по рет ка, про ве ја ва кроз за вр шне сти хо ве „Ка си о пе је”:

А ко да пре и ме ну је са зве жђа, да нас,
Је зи ком овим већ уса вр ше ним
Да сла ви не спо ра зум?49

Још јед ну од по твр да пе сни ко ве фи ло зо фи је пре ма ко јој у је
зи ку мо ра да се огле да свет про на ла зи мо у по след њим сти хо ви ма 
пе сме „Ма ри на IV”, ко ји сле де на кон опи са зби ва ња на по вр ши ни 
мо ра:

У по ве за но сти све га што се зби ло
Од ма ло час до ово га сло ва,
У не ви дљи во ме кре чу
Де лић је на де ко ја при ста је
Да бу де ви дљи ва:

ова ре че ни ца
По ста је чит ка тек у огле да лу мо ра.50

Је зик ко ји о мо ру го во ри мо ра, да кле, у са мом мо ру да се 
огле да; мо ра да га пре сли ка у се бе вер но и исти ни то. Баш као што 
је то био слу чај са му њом у „Ту ма че њу му ње”.

46 Ђор ђе Де спић, „Мле ко иско ни”, у: По ре кло пе сме: по тен ци јал ин тер
тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, Аго ра, Зре ња нин 2008, 56.

47 Исто.
48 Иван В. Ла лић, „Ноћ на ки ша”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 322.
49 Иван В. Ла лић, „Ка си о пе ја”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 247.
50 Иван В. Ла лић, „Ма ри на IV”, у: исто, 196.
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По е зи ја Ива на В. Ла ли ћа као „умет ност од ри ца ња”

Из до са да ту ма че них Ла ли ће вих ре флек си ја о од но су пе
снич ког је зи ка и пе снич ке гра ђе јед на је ствар не дво сми сле но 
ја сна: пре ци зност пе снич ког са оп ште ња у ње го вом је ства ра ла
штву по ста вље на као вр хун ски им пе ра тив. Да би се пре ци зност 
по сти гла у свом пу ном ин тен зи те ту, нео п ход но је ели ми ни са ње 
све га што би по губ но ути ца ло на оштри ну пе снич ке сли ке и на 
са др жај и сми сао пе снич ке по ру ке. У ин тер вјуу из 1970, го во ре ћи 
ка ко за ње га са зре ва ње не зна чи про ме ну ори јен та ци је већ по ди
за ње све сти о одва ја њу нај бит ни јег од ма ње бит ног, ре као је: 

За ме не зре лост зна чи спо соб ност кон цен тра ци је на оно што је 
у пе снич ком ис ка зу нај ва жни је, и као ко му ни ка ци ја нај ви тал ни је; 
спо соб ност ели ми на ци је су ви шног. Не мо гу ће је ис ка за ти све.51 

У не ко ли ко пе са ма је, ме та фо рич ки или до слов но, опе вао тај 
„ма ње је ви ше” прин цип. По ђи мо од пе сме у ко јој је ме та фо ри за
ци ја нај сло же ни ја – пе сме под ред ним бро јем IV из ци клу са „Ал гол”, 
ко ја по чи ње сти хо ви ма:

При се ћам се во де, и пам тим јед ну зве зду
Ко јој се бо јим да из го во рим име,

Јед ну зве зду ко ја мо же да по пи је сву во ду све та
У де ли ри ју му сво је же ђи;
Јед ну зве зду ко ја не мо же да ста не у мо ју реч.52

Ако по ста ви мо пи та ње за што зве зда Ал гол „не мо же да ста не” 
у Ла ли ће ву реч, до би ће мо од го вор: јер она „у де ли ру ју му сво је 
же ђи мо же да по пи је сву во ду све та”. Де ли ри јум и пре ко мер на жеђ 
не при ја те љи су стра сној ме ри.

И баш као што је пе сник ре као у ве зи са ин тер тек сту ал но шћу 
сво ја Че ти ри ка но на – ни чи ње ни це о овом не бе ском те лу ни су 
ну жне за раз у ме ва ње пе сме на рав ни ко му ни ка ци је, пе снич ког 
го во ра. Али мо гу нам по мо ћи да ду бље про ник не мо у сми сао и 
функ ци ју ме та фо ре Ал го ла. То је зве зда ко ја је још у ан тич ко вре
ме би ла по зна та по про мен љи во сти свог сја ја. Тек кра јем 19. ве ка 
до ла зи се до от кри ћа да ни је реч о јед ној већ о две ма зве зда ма, 

51 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 
раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 267.

52 Иван В. Ла лић, „Ал гол IV”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 16.
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по зи ци о ни ра ним та ко да она чи ји је сјај ма њег ин тен зи те та за кла
ња „глав ну” у не ким мо мен ти ма свог кру же ња око ње. Она је, да кле, 
ме та фо ра за не ја сно ћу, при вид, об ма ну, и за то се пе сник „бо ји да 
јој из го во ри име”, за то му она „не ста је у реч”. Због сво је ва ри ја бил
но сти ко ју на у ка ни је уме ла да об ја сни при да ва на су јој де мон ска 
обе леж ја, до во ђе на је у ве зу чак и са Ада мо вом Ли лит.53 С дру ге 
стра не, Ла лић у пе сми II из овог ци клу са, где опи су је Ал гол као 
зве зду „мут ну као ру бин ско ста кло ста рих ча ша / (...) отров ну реч 
што раз је да тек сто ве / Пи са не на ве тро ви тим ку ла ма, / (...) не ја сни 
сјај над бро до ви ма / Са за у ста вље ним днев ни ком (...) // сјај што се 
рас ту ра као ипе рит”54, пла не ту Зе мљу пред ста вља као ону ко ју, 
ка ко ка же, „мо же да из го во ри”.55 Та мо гућ ност из го ва ра ња на ше 
пла не те про из и ла зи, сва ка ко, из ста ва да све ту, овом у ко ме жи
ви мо, оп ста је мо и уми ре мо, тре ба ре ћи „ДА”.

О „ма ње је ви ше” прин ци пу све до че, јед но став ни је и до слов
ни је, по след њи сти хо ви „Те ра се II”, пе сме чи ја се по себ ност огле
да упра во у са свим нео че ки ва ном ау то по е тич ком за вр шет ку, с 
об зи ром на то да до са мог кра ја те че као де скрип тив на пе сма у 
ко јој се опи су је по че так про ле ћа, на не кој те ра си пре по зна тљив 
по цве та њу пе ту ни ја, по тре пе ре њу ли сто ва пу за ви це на ва зду ху 
ко ји је „на де вен пти ца ма”. На кра ју, да кле, пе сник ка же:

Мно го, ужа сно мно го
Хте ло би, а не мо же да ста не
У овај тре ну так, ко ји сам по ку шао,
Као што ре че ста ри пи сац,
Да опе вам ра зум но и с љу ба вљу.56

Сми сао сти хо ва је тран спа рен тан, сто га се не ће мо на овом 
ме сту ду го за др жа ва ти; тре ба ло би, ипак, фор му лу „ра зум но и с 
љу ба вљу” мар ки ра ти као још је дан по е тич ки мо ме нат у ком се 
об ја вљу је на че ло стра сне ме ре.

У пе сми „Сне жна ноћ” те ма ти зу је се пе ва ње као од бра на све
та, као по твр да и сла ва ње го вог по сто ја ња. Ме ђу тим, пе снич ки 
су бјект об ја вљу је ду бо ки страх од кри зе је зи ка, од „тут ња ве бе сми
сла”, ко ја је се ман тич ки вeома бли ска оно ме што смо у по гла вљу 
о ам би ва лент ном ста ту су ћу та ња на зва ли га ли ма ти ја сом. Ла лић 
се опи ре ду ху вре ме на у ком је зна че ње у кри зи, у ком не мо же да 
се осло ни на ре чи, јер ни су по сто ја не:

53 Из вор: https://astro por tal.in/al golbe taper seifik snazve zda/6532. При сту
пље но 22. 3. 2019. у 12:56.

54 Иван В. Ла лић, „Ал гол IV”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 16.
55 Исто.
56 Иван В. Ла лић, „Те ра са II”, у: Стра сна ме ра, 12.
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А све ма ње ре чи за по след њу од бра ну,
За от пор не кој сјај ној тут ња ви бе сми сла –

И већ сум њам у реч пти ца, од ле те ће,
Сум њам у реч во да, ис па ри ће, сум њам
У реч ве тар, у реч зве зда, у реч дажд,
У реч смрт ко ја су ви ше жи во све тлу ца;

Све ма ње ре чи, мо жда са мо не ко ли ко
За од луч ни тре ну так:

мо жда две, мо жда три
Огром не, уна пред из гу бље не, ус пра вље не
У за па ље ном ва зду ху, је ди на пе сма.

Да ли је до ста да те бра ним, да те од бра ним,
Ве ли ки све те, мо ја муч на по бе до,
Да те про ду жим за зна ча јан тре ну так?57

Ове би сти хо ве би ло ко ри сно ту ма чи ти кроз од нос Ива на В. 
Ла ли ћа и Бран ка Миљ ко ви ћа. Сти хо ви у ко ји ма Ла лић ода је при зна
ње да ре чи мо гу да пре у зму по на ша ње фе но ме на на ко је упу ћу ју 
(реч пти ца ће од ле те ти, реч во да ис па ри ти) мо гу да нас за ва ра ју, 
па да по ми сли мо ка ко је и Ла ли ћу бли ска иде ја о пре ја кој ре чи. 
Ако је Миљ ко вић са ра до шћу ан ти ци пи рао постструк ту ра ли зам, 
ко ји ће зва нич но на сту пи ти по сле 1968. (да кле, по сле Миљ ко ви ће
ве смр ти), Ла лић, ко ји је у тој кли ми на пи сао нај ве ћи број сво јих 
пе са ма, пе ва упр кос њој, из ра жа ва ју ћи свој осе ћај угро же но сти, 
не ми ре ћи се са кри зом по е зи је, зна ка и, ви де ће мо ка сни је, су бјек
та. Раз ли ка је, да кле, у ста во ви ма, тач ка ма гле ди шта. У оном у 
че му је Миљ ко вић ви део на пре дак по е зи је, Ла лић је пре по зна вао 
про блем. О ап со лу ти зо ва њу ре чи Миљ ко вић пи ше: 

Хер ме тич на пе сма на ста је из ве ро ва ња у вер бал ну ја ву. Све је 
за ме ње но ре чи ма, и ни шта при том ни је из гу бље но. Реч „ру жа”, ре
ци мо, уме сто свих крат ко трај них ба штен ских ру жа, та реч у пе сми 
про цве та, и има свој ми рис, и бо ју сво ју има ко ју јој да ју ње ни 
са мо гла сни ци... Ма лар ме и Рем бо су уки ну ли реч као реч и ствар 
као ствар. Реч и ствар су пре шли у сти ху јед но у дру го.58 

57 Иван В. Ла лић, „Сне жна ноћ”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 19.
58 Бран ко Миљ ко вић, „Хер ме тич на пе сма”, у: Пе сме о пе сми, Гра ди на, 

Ниш 1996, 165–166.
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Ла лић је стра хо вао упра во од тог пре ла же ња ре чи у ства ри 
(иа ко му је му зи кал ност, као по ка за тељ ау тен тич но сти „вер бал не 
ја ве”, на за вид ни јем ни воу од Миљ ко ви ће ве!) и упра во о тој сво јој 
зеб њи пе ва у „Сне жној но ћи”. Јер, ње му тре ба ју ре чи ко је ће сла
ви ти свет; Миљ ко вић би ре чи ма да га по рек не. Ве о ма је за ни мљи
ва и чи ње ни ца да се у књи жев ној кри ти ци ни чи јој ау то ре флек
сив но сти ни је по све ти ла па жња као Миљ ко ви ће вој, а да Ла лић, 
ипак, има ви ше успе лих ау то по е тич ких пе са ма. Со ња Ве се ли но
вић у пред го во ру књи зи Иван В. Ла лић, из Ан то ло гиј ске еди ци је 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, при ме ћу је:

Ства ра лач ке фи гу ре по пут Бран ка Миљ ко ви ћа од мах су се 
на мет ну ле чи та ла штву и кри ти ци не са мо за ма хом по е тич ких ино
ва ци ја, не го, мо жда и пре суд ни је, ау то по е тич ким из ја ва ма и на
пи си ма, ис ти ца њем пе снич ких срод ни ка, об ја шња ва њем вла сти тих 
ства ра ла чих по сту па ка и њи хо вим мо ти ви са њем59, 

ис ка зу ју ћи по том (при лич но увре же но) ми шље ње да је Вас ко По
па био „не склон ау то по е тич ким и кри тич ким раз ма тра њи ма”.60 
Вас ко По па је за со бом оста вио три на ест за пи са о пе сни штву61 
ко ји ма је на сли ко вит на чин ре као мно го о свом схва та њу ре ла ци је 
пе сник–по е зи ја–свет. Ме ђу тим, Бран ко Миљ ко вић је био, у скла ду 
са мла дим го ди на ма, ам би ци о зни ји у на ме ри да све ту са оп шти 
сво је ми шље ње о пе сни штву, и да на раз вој пе сни штва ути че. Зато 
је био при ме ће ни ји од дру гих. Али Ла ли ће ва ре флек си ја над по
е зи јом зре ли ја је и до след ни ја, Миљ ко вић је, упр кос лу цид но сти, 
у мно го че му кон тра дик то ран – што је вр ло че ста нус по ја ва ра ди
кал них ста во ва. Ве се ли но ви ће ва на кра ју ле по фор му ли ше јед ну 
од су штин ских раз ли ка из ме ђу ових два ју пе сни ка: 

Упра во по (...) од но су пре ма са да шњо сти и не по сред ном ис
ку ству раз ли ку ју се пе снич ки све то ви Миљ ко ви ћа и Ла ли ћа. Ла лић 
се мо жда је сте ко ри стио истим сим бо ли ма као и Миљ ко вић, и 
упор но их ва ри рао (не ке чак и до по след њих сво јих збир ки), али 
их је увек до пу ња вао оним не по сред ним, де лат ним, не ап стра хо
ва ним ути сци ма.62 

59 Со ња Ве се ли но вић, „Из ме ђу са зна ња и по ве ре ња – пе снич ки свет Ива
на В. Ла ли ћа”, у: Иван В. Ла лић, прир. Со ња Ве се ли но вић, Ан то ло гиј ска еди
ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, 
Но ви Сад 2015, 9.

60 Исто, 10.
61 Сви за пи си мо гу се про на ћи у: Вас ко По па, Са бра не пе сме, 555–573.
62 Со ња Ве се ли но вић, „Из ме ђу са зна ња и по ве ре ња – пе снич ки свет Ивана 

В. Ла ли ћа”, у: Иван В. Ла лић, 13.
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У сва ком слу ча ју, Ла лић на кра ју пе сме „Сне жна ноћ”, за суд
бо но сну, „по след њу од бра ну све та”, за „од луч ни тре ну так”, би ра, 
сим бо лич ки, тек „не ко ли ко огром них, уна пред из гу бље них ре чи”, 
и та ко по но во по твр ђу је свој „ма ње је ви ше” кон цепт ми шље ња.

Вра ти мо се, на кон ди гре си је о од но су Ла ли ћа и Миљ ко ви ћа, 
ко ја би мо жда мо гла би ти под сти цај за не ку ду бљу ком па ра тив ну 
ана ли зу њи хо вих по е ти ка, на ма ги страл ни ток овог по гла вља, те му 
„умет ност од ри ца ња”. У див ном ци клу су „Ро вињ ски квар тет”, по
све ће ном Зо ра ну Ми ши ћу, у пе сми под ред ним бро јем два, пе сник 
се при се ћа шет њи са при ја те љем и са го вор ни ком, обра ћа ју ћи му се:

Отад су про шле го ди не, али пам тим твој глас
Про ву чен као дим кроз уза не стр ме ули це,
Па раш чи јан у зо ру. Ни ка да ни смо го во ри ли
Ви ше не го што тре ба да се пра зни на стег не
У обруч ре чи, про ве ре них у уве жба ној игри
Пре ћут ки ва ња стра шног, али не бит ног.63

Реч је о са вре ме ни ци ма ко ји су, сва ко пре ма сво ме по зи ву и 
сва ко на свом књи жев ном те ре ну, ре а ли зо ва ли исте иде је. Сти хо
ви ове пе сме се ћа ње су на њи хов на пор да је зик не по ста не тек 
раз ме на на го ми ла них и сто га не по треб них ин фор ма ци ја. У на
ред ној, тре ћој пе сми ци клу са Ла лић го во ри о ду ху вре ме на у ком 
се са Ми ши ћем об рео, кри тич ки се дис тан ци ра ју ћи од ње га:

Ми ни смо они ода бра ни. Ми смо
У за штит ни ци ве ка што окле ва
Да за ко ра чи пре ко сво га ру ба
Као лу дак на кро ву, ко ји чу је
Под со бом ко ра ке на сте пе ни шту64,

да би ка сни је, у тре ћу стро фу, увео стих ко ји пред ста вља ја сан 
поетoлошки  став: „Ми бе ле жи мо оно не из бе жно”.65 А пе сма је у 
две ма сво јим стро фа ма ис пе ва на као мо ли тва све ту, уз ана фор ска 
по на вља ња „Спа си нас”66, у че му по но во пре по зна је мо угро же ност 
пе снич ког су бјек та, страх да је 20. век озбиљ но за ко ра чио ка ам
би су бе сми сла. Од се ћа ња на су ви сле раз го во ре, пре ко мо ли тве за 
спа се ње, до ла зи мо, у по след њој, че твр тој пе сми ци клу са до пе си
ми стич не, ма да не и пот пу но без на де жне ви зи је све та:

63 Иван В. Ла лић, „Ро вињ ски квар тет”, у: Стра сна ме ра, 29.
64 Исто, 31.
65 Исто.
66 Исто, 31–32.
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Све ма ње смо раз го вор, све ви ше муч на из ве сност:
Уру шен лук гла со ва,

По ку шај да се зна ци ма
Ипак спо ра зу ме мо о са др жа ју не сре ће.67

Иде ја о го во ру као „пре ћут ки ва њу не бит ног” утка на је и у не
ко ли ко спо ра дич них ме та по е тич ких сти хо ва из ци клу са „Пет пи
са ма”. У пр вој пе сми, сво јој во ље ној пе сник се обра ћа сти хо ви ма:

Пи шем ти
Из да ле ке по кра ји не, где се ре чи вред ну ју
Те жи ном пре ћу та ног68,

ко ји би мо гли да обра зу ју јед ну за себ ну пе снич ку це ли ну са сти
хо ви ма че твр те пе сме ци клу са:

Ка да бих мо гао све да пре ћу тим,
А све да ти ка жем, као да гу ба вац
Ста не пред те бе с ка пу ља чом и звеч ком.69

Став о по е зи ји као умет но сти од ри ца ња, о пи са њу као бри
са њу све га ре дун дант ног, са др жан је у не ком по сред ном об ли ку 
и у мно гим Ла ли ће вим есе ји ма о пе сни ци ма. Баш као да је опи
си вао соп стве ну по е зи ју ка да је за Мла де на Ле сков ца на пи сао да 
је го во рио је зи ком „у ко јем се по сту пак пре ци зног са оп шта ва ња 
емо ци је по не кад опа сно при бли жа ва на чи ну пре ци зног са оп шта
ва ња ми сли”.70 Пре ци зност и са жи ма ње су, сва ка ко, у ор ган ској 
спре зи. У му зич ки бес пре кор ним, ње го шев ски ду бо ким „Ок та ва
ма о ле ту” ја вља се јед на син таг ма ко ја би мо гла да бу де озби љан 
опо зит стра сној ме ри: нео пре зна ма шта:

Пур пур не кр пе ле пр ша ве зо ром!
По крет не сли ке, вр то ви на ко си!
Ку ле што ро не ус прав но у по нор
Пре вр нут као ку па! Ус хит што си
Оде вао у ре чи, као про рок
Што са мо слу ти бу ду ће, а не зна
Ко ли ко мо же ма шта, нео пре зна,
Ко ви но да се пре ло ми у по рок!71

67 Исто, 34.
68 Иван В. Ла лић, „Пет пи са ма”, у: исто, 53.
69 Исто, 57.
70 Иван В. Ла лић, „О по е зи ји Мла де на Ле сков ца”, у: О по е зи ји, 128.
71 Иван В. Ла лић, „Ок та ве о ле ту”, у: Стра сна ме ра, 108.
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Опе ван је ства ра лач ки ус хит ко ји мо же би ти по гу бан уко ли
ко страст сво ју ме ру не про на ђе – баш као што и ви но мо же да 
по ста не по рок. Сти хо ви има ју гном ску ду би ну и на ли ку ју на сти
хо ве у ко ји ма су ан тич ки ми сли о ци (пр вен стве но се то од но си на 
Хо ра ци ја) из но си ли сво ја на че ла умет но сти. На мер но је овај фе
но мен до ве ден у ве зу са ра ним ле том, пе ри о дом овог го ди шње шњег 
до ба у ком, ка ко пе сник ка же, „про стим па дом по ни реш у за мор”72, 
у ком су на ша чу ла и ми сли у ра су лу па је сто га и ства ра лач ки 
„опрез” сла би ји. „Од го во ран пред сво јом по е зи јом, пе сник је онај 
ко ји по е зи ју по зи ва на од го вор ност”73, на пи сао је Зо ран Ми шић 
по во дом збир ке Вре ме, ва тре, вр то ви, об ја вљу ју ћи ујед но и свој 
на чел ни став о пе сни штву. По е зи ја као од го вор ност пре ма је зи ку 
и све ту; Иван В. Ла лић као пе сник чи је „ме та фо ре сло бод не су и 
ма што ви те, али ни кад про из вољ не: иза њих се увек кри је по не ко 
есен ци јал но пи та ње, афо ри стич ка ми сао, исто риј ска ме ди та ци ја”.74 
Јер, све про из вољ но Ла лић је до жи вља вао не са вр ше ним, а „не са
вр ше но мо ра да не ста не”.75

Струк ту ра ли зам Ива на В. Ла ли ћа:  
„сре ди ште” и „пр во лик”

Иа ко струк ту ра ли зам због мно штва по је ди нач них им пли каци
ја и ин тер пре та ци ја ни је ла ко де фи ни са ти, ја сно је да у осно ва ма 
по чи ва на Де Со ри ро вој лин гви сти ци и на хо ли стич ком кон цеп ту 
ми шље ња, ко ји под ра зу ме ва свест о це ли ни. Јед на Ла ли ће ва пе сма 
ба шти ни не сва ки да шње по ре ђе ње ко јим се от кри ва да је упра во 
та ква свест не што што је у са мом те ме љу ње го вог пе ва ња, да кле 
не са мо у оно ме ла ко ви дљи вом спо ља, као што је, сва ка ко, бес пре
кор на ор га ни за ци ја ци клу са или па жљи во пле те на мре жа пој мо ва 
и сим бо ла од пр ве до по след ње збир ке. Ла лић ће у „Ало ји” текст 
пе сме ко ју пи ше по ре ди ти са ак ти но морф ним цве том:

Ово га ма ја цве та мо ја ало ја
На те ра си; цвет је ак ти но мор фан,
(...)

Сад ево по ку ша вам
Да ова пе сма ли чи на цвет мо је ало је,
Јер мо ра да се де ша ва не што за и ста ва жно
Ка да се ало ја од лу чи ла да цве та.76

72 Исто.
73 Зо ран Ми шић, у: Вре ме, ва тре, вр то ви (омот).
74 Исто.
75 Ви ди: Иван В. Ла лић, „Зим ско мо ре”, у: Стра сна ме ра, 194.
76 Иван В. Ла лић, „Ало ја”, у: Стра сна ме ра, 66.



512

Цве то ви мо гу има ти ак ти но морф ну и зи го морф ну си ме три
ју, а ак ти но морф ност под ра зу ме ва мо гућ ност да се кроз сре ди ште 
цве та по ста ви бес ко на чан број рав ни си ме три је (док се кроз зи го
морф не мо же по ву ћи са мо јед на).77 Не при ко сно ве ни склад це ли
не ак ти но морф ног цве та, да кле, ни је мо гућ но на ру ши ти ни јед ним 
пре се ком кроз цен тар – сва ка ра ван пре се ка вр ши функ ци ју огле
да ла. Ако пе сма на ли ку је ова квом цве ту, он да је она пот пу на, 
са вр ше на и це ло ви та (се ти мо се ме та фо ре „зре ла лоп та”!), али 
јед на ствар је нај ва жни ја – по сто ји сре ди ште, по сто ји цен тар. Текст 
схва ћен као ком пакт на це ли на чи ји су сви еле мен ти об је ди ње ни 
око јед ног је ди ног цен тра, био он ме та фи зич ко упо ри ште, ми сао, 
сим бол, по ру ка, реч или тон ски за пис, не ма ни јед ну до дир ну тач ку 
са по е ти ком бе ле шке, ко ја већ на са мом ви зу ел ном пла ну под ра зу
ме ва де цен тра ли за ци ју, пи са ње на мар ги ни. Та ко ђе под ра зу ме ва 
и ус пут не или про за ич не по во де за пи са ње, а ов де се пе сма по ре
ди са цве том биљ ке ко ја цве та тек ка да се „де ша ва не што за и ста 
ва жно”. У ин тер вјуу из 1985. Ла лић по во дом на чи на на ко ји ства
ра по е зи ју ка же:

...до ђе тре ну так ка да осе тим да је пе сма за вр ше на и да јој још 
са мо пре о ста је да се она ста ви на хар ти ју, да се на пи ше... И он да 
се, на по кон, све по треб не ре чи сја те и за у зму сво ја ме ста, свој рас
по ред по за ко ни ма сми сла и звуч но сти. Сва ка ко, и по још не ким 
дру гим, за це ло ва жни јим. Та кав се тре ну так про ду жи у да не, или 
у ме се це.78 

Бе ле шка се, с дру ге стра не, на пи ше за кра так пе ри од и нај
че шће је про из вод афек ци је.

Ме та фо ру цен тра, од но сно сре ди шта, ко ја, пре ма на шем ми
шље њу, су ге ри ше струк ту ра ли стич ки мо дел ми шље ња, про на ла
зи мо и у сти хо ви ма пре ле пе „Ви зан ти је VII”, у ко јој гла со ви мр твих 
(а то ни су мр тви гла со ви!)79 опо ми њу на раз дор све та услед ње го
вог пре ки да ња ни ти са про шло шћу, са из во ром, са оним ко ре ном 
што је ис под по вр ши не:

но ко ће да нас раз у ме?
Јер по ме ре но би ће сре ди ште, сли ке друк чи је,
И спо је не мо жда са пе тељ ком; мо жда цвет – 

77 Из вор: http://www.bi o netsko la.com /w/Cvet. При сту пље но 4. 10. 2019. у 1:02.
78 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 269.
79 Алу зи ја на стих из Ла ли ће ве по е ме „Ме ли са”, у: Вре ме, ва тре, вр то

ви, 176.
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А де ла љу ба ви у го вор спо је на, у је зик;
Па ко ће он да хте ти да са ста вља наш ис каз
Од рас ту ре них ових сло го ва, од уз ви ка
Од сли ка них слу чај но у древ ном не ком огле да лу,
У по кре ту та ла са? И за што?80

Вр ло сим бо лич но, ова је пе сма на ста ла 1968. го ди не, ка да 
струк ту ра ли зам зва нич но би ва по бе ђен фи ло зо фи јом ко ја под ра
зу ме ва упра во „по ме ра ње сре ди шта”, „рас ту ре не сло го ве” и „слу
чај на од сли ка ва ња”, ко ја про кла му је да се зна че ње не ус по ста вља 
из ме ђу узро ка и по сле ди це већ из ме ђу раз ли чи тих по сле ди ца ме
ђу соб но.81 Упра во је „Ви зан ти ја VII” пе сма о уда ља ва њу цве то ва 
од ко ре но ва. Гла со ви мр твих ви зан тиј ских пре да ка (нам) по ста
вља ју пи та ње:

Има ли су тра ме ста за овај раз дор
У не ком спо кој ном се ћа њу ан ђе ла, у глат ком
Се ћа њу мла де во де? Се ћа њу љу бав ни ка?,

ин то ни ра ју ћи дру ги део пи та ња бла го иро ниј ски:

Или ће без нас би ти тач ни ја рав но те жа,
И је зик љу бав ни ка леп ши без на ших гла со ва
По ме ша них са смр ћу као ве тар са пла ме ном,
Као из вор са ушћем?82

Реч је о вр ло со фи сти ци ра ној иро ни ји – рав но те жа не мо же 
би ти тач ни ја услед по ме ра ња сре ди шта, је зик не мо же би ти „леп ши” 
(сна га иро ни је сра змер на ба нал но сти из ра за) без уко ре ње но сти у 
тра ди ци ји. Иа ко нам чи та ва Ла ли ће ва по е ти ка го во ри да је од го
вор на дру гу по ло ви ну пи та ња јед но огром но и не дво сми сле но НЕ, 
оно оста је отво ре но јер је то нај дра ма тич ни ји на чин да се за вр ши 
ова пе сма.

У свом тек сту „Жак Де ри да као кри ти чар стук ту ра ли зма” 
Ни ко ла Ми ло ше вић уо ча ва да је Де ри да у сво јим (пре ма Ми ло
ше ви ћу не на ро чи то убе дљи вим) опи ра њи ма хо ли стич ком на чи ну 
ми шље ња, од но сно струк ту ра ли стич ком то та ли та ри зму, упра во 

80 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја VII”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 184.
81 Ре чи ма јед ног од Ла ли ће вих нај о ри ги нал ни јих след бе ни ка, пе сни ка 

Пе тра Ма то ви ћа, да се „док има цве та ња ко ре но ви не ис пи ту ју”. Ви ди: Пе тар 
Ма то вић, „Про ле ће у Га ли ци ји”, у: Ода кле до ла зе да бро ви?, Кул тур ни цен тар 
Но вог Са да, Но ви Сад 2013, 64–65.

82 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја VII”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 184.
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тер ми ном сре ди ште на зи вао оно што је за струк ту ра ли сте кон
стан та струк ту ре, ње на упо ри шна тач ка: 

Ме та фи зич ку прет по став ку овог пој ма83 те о ре ти чар гра ма
то ло ги је опи су је из ра зом „сре ди ште”. Сва ка струк ту ра мо ра има
ти не ку чвр сту тач ку ко ја урав но те жу је, усме ра ва и ор га ни зу је 
ње не тран сфор ма ци је и огра ни ча ва оно што Де ри да на зи ва „игром 
струк ту ре”. У овој тач ки „за ме њи ва ње са др жи не, еле ме на та, тер
ми на, ви ше ни је мо гу ће. У сре ди шту пер му та ци ја или тран сфор
ма ци ја еле ме на та (...) ни је до зво ље на”. Иде ја сре ди шта струк ту ре 
је, по Де ри ди ном ми шље њу, бит но ме та фи зич ка. Она пред ста вља 
по сто ја ње не че га што Де ри да на зи ва „тран сцен ден тал но озна че но”.84 

По ста ви мо ли по јам цен тра, од но сно сре ди шта, у је дан ши
ри кон текст пе сни ко вих ста во ва, схва ти ће мо да је он у јед ној од 
сво јих бит них ко но та ци ја у спре зи са пој мом бо га. Глав ни узрок 
„смет њи на ве за ма”, опе ва них из ме ђу оста лог и у „Ви зан ти ји VII”, 
Ла лић про на ла зи у, ка ко ка же, де са кра ли зо ва ном ко смо су:

Ка ко да се пе ва у су о че њу са ул ти ма тив ном опа сно шћу, са 
сли ком јед ног ра ди кал но де са кра ли зо ва ног ко смо са, у си ту а ци ји 
„из гнан ства где се пе сник об рео” (Зо ран Ми шић)? Ме ђу кр хо ти
на ма оног што је но си ло на зив ima go mun di, нај зад ме ђу све ду жим 
апо ка лип тич ним сен ка ма бе сми сла, пра зни не, уни ште ња, сен ка ма 
што па да ју на ру ше ви не осве шта них вред но сти и на ђу бри шта 
ло ци ра на у пре де ле не ка да опе ва не као вр то ви? (...) У вре ме ка да 
је сми сао, са др жај, емо тив ни на бој то ли ких тра ди ци о нал них сим
бо ла до ве ден у пи та ње (што је са мо јед на од по сле ди ца ра ди кал но 
де са кра ли зо ва ног ко смо са), по че ли су и они раз го во ри о кри зи 
по е зи је. Не ка ко па ра лел но, или са мо ма ло ка сни је не го раз го во ри 
о кри зи ре ли ги је. Или кри зи ци ви ли за ци је.85 

По сто ја ње „сре ди шта” је на тран сцен ден тал ном пла ну Ла ли
ће ве по е ти ке тек ре флек си ја ве ре у ау тен тич ни и не про ме њи ви, а 
у дис кур су постструк ту ра ли зма не ва же ћи ко смич ки по ре дак, који 
сва ка ко под ра зу ме ва по сто ја ње пра у зро ка, или, мо же мо сло бод но 
ре ћи – бо га. По во дом збир ке Пи смо Ла лић 1992. из ја вљу је:

83 Ми сли се на по јам струк ту ре.
84 Ни ко ла Ми ло ше вић, „Жак Де ри да као кри ти чар струк ту ра ли зма”, у: 

Фи ло зо фи ја струк ту ра ли зма, БИГЗ, Бе о град 1980, 245–246.
85 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 270, 273.
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...али ни шта не мо же ис ти сну ти при сут ност про то мај сто ра 
љу ба ви, ни ти за мр си ти ли ни је са вр ше ног цр те жа чу да. Упра во у 
по твр ду то га и у по твр ду јед не по е ти ке ко ја се пре ма све ту као 
кре а ци ји од но си, упр кос све му стра шном, у нај ду бљој осно ви 
афир ма тив но, на пи са но је и Пи смо.86

Ова се ми сао огле да у по след њим сти хо ви ма пе сме „Ви зан
ти ја VI II или Хи лан дар”, у ко јој ау тор го во ри о свом пи са њу као 
о апо ло ги ји све ту:

А пи шем о ру жи и бре скви у дво ри шту,
О ми ло срд ним очи ма у зла ту,
И ми слим о Про то мај сто ру љу ба ви, наг ну том
Над са вр ше ни цр теж чу да.87

Хо ли стич ки (као и ло го цен трич ки) по глед на свет у сво јој 
осно ви под ра зу ме ва раз ли ко ва ње скри ве не, не ви дљи ве су шти не 
фе но ме на, и ње го ве ви дљи ве по ја ве, при че му су су шти на и по ја
ва не де љи ве. Ла ли ћев хо ли зам, ујед но и кри тич ки од нос пре ма 
Де ри ди ној кон цеп ци ји зна че ња, су бли ми сан је, су штин ски, у два 
јед но став на сти ха:

Ко за бо ра ви узрок, осу ђен је да сла ви
Не ја сне по сле ди це.88

У Ла ли ће вом ства ра ла штву по јам ви дљи вог и по јам не ви дљи
вог од есен ци јал ног су зна ча ја за раз у ме ва ње ње го ве ме та по е ти ке. 
Ви дљи во при па да ис тој зна чењ скопа ра диг мат ској оси ко јој при
па да ју по сле ди ца, фор ма (по ја ва) и из го во ре но (је зик), док оси не
ви дљи вог при па да ју узрок, су шти на (срж) и не из го во ре но (ти ши на). 
Од нос ви дљи вог и не ви дљи вог, по сле ди це и узро ка, фор ме и су
шти не89 Ла ли ћа је оп се дао јер је у ње му ви део са му су шти ну пе
ва ња. Ње го ва „Ви зан ти ја X” нам о то ме све до чи:

мо жеш да до дир неш ка мен
Но не и по крет ру ке ко ја га ба ци;

мо жеш
Да до дир неш ма сли ну, но не и уз гон ва тре

86 Исто, 279.
87 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја VI II или Хи лан дар”, у: О де ли ма љу ба ви 

или Ви зан ти ја, 239.
88 Иван В. Ла лић, „Кон церт ви зан тиј ске му зи ке”, у: Стра сна ме ра, 96.
89 О од но су је зи ка и ти ши не већ је би ло ре чи у прет ход ним по гла вљи ма.



516

По ко јој она је сте:
пра вед ни ци или не,
Све до ци смо те прав де по ко јој сво ди мо се
На рас по ред по сле ди ца, на од го нет ку, на пор
Да сли ке бу ду је зик, а је зик бу де сли ка
На ше не сре ће90 
(...)
Но ми лост је у за дат ку, у мо гућ но сти
Да усне пе ва ју при вид, а ср це
Вер но оста не од сут ном пр во ли ку.91

У овој и још не ко ли ко пе сма ма ја вља се мо тив пр во ли ка, као 
ен ти те та ко ји би се је зи ком пси хо ло ги је мо гао, вр ло услов но, пре ве
сти као ар хе тип, а у ме та фи зич ком сми слу био би ду бо ко по ве зан 
са пред ста вом, и то мо но те и стич ком, о бо гу. За Ла ли ћа по сто ји 
не ка ква пр во бит на фор ма, ко ја про жи ма дру го ра зред не фор ме 
ко је су од ње по те кле. Се ти мо се по но во по чет ка Је ван ђе ља по Јо
ва ну, где се за Ло гос ка же: „Све кроз ње га по ста де, и без ње га ни шта 
не по ста де што је по ста ло.”92 Пр во лик је од су тан, ка же пе сник, 
али ср це тре ба да му оста не вер но. Он у том сми слу мо же би ти 
схва ћен и као сам Бог; или као искра бо жан ског ко ја је од сут на јер 
се сва ка фор ма вре ме ном не у мит но ме ња и на тај на чин при род но 
уда ља ва од сво је пр во о ства ре не су шти не. Пр во лик, да кле, при па да 
оси не ви дљи вог, али про жи ма свет ви дљи вог. Ла ли ће вим ре чи ма:

Ви дљи во, то је си гур ност, и он да ка да је стра шно
Ко оно бр до ма ло час, ко је не ста је, ис пре ме шта но
Из озле де у озле ду, и кр ва ри ба кар; али
Не ви дљи во – оно нам стал но из ми че,
А ша пу ће нам сво ју при сут ност и упор но при мо ра ва
Да де лу је мо, да га пре во ди мо у сли ке...93

За то се у пе сми „Ве ли ка вра та мо ра” лир ском су бјек ту глас 
пре тва ра „у пти цу ко ја има про бо де не очи / да би исти ни ти је пе
ва ла”94 – јер је искра исти не у пр во ли ку, ко ји не мо же мо да ви ди мо, 

90 „...на пор / Да сли ке бу ду је зик, а је зик бу де сли ка / На ше не сре ће”, 
(„Ви зан ти ја Х”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 264) упо ре ди ти са: „...на пор 
/ Да се ап страк ци ја оде не у ме со / У до бар про вод ник бо ла” („Бе ле шка о по е
ти ци”, у: Стра сна ме ра, 13).

91 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја X”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 264.
92 „Све то Је ван ђе ље по Јо ва ну”, у: Би бли ја, 996.
93 Иван В. Ла лић, „Еле ги ја, или Ду нав код До њег Ми ла нов ца”, у: Стра

сна ме ра, 45.
94 Иван В. Ла лић, „Ве ли ка вра та мо ра”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 133.
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да спо зна мо чу ли ма, већ до ње га до ла зи мо ин ту и тив но, сна гом 
ср ца и ума. У већ по ми ња ној пе сми „Си но ви ма ко ји ра сту” Ла лић 
пи ше:

Но ка ко да вам ка жем да је опа сност
У му дром убр за њу, му дро сти убр за ној,
У не у мит ној кав зи сли ке са сли ком,
У опа сној древ ној бољ ци огле да ла
Да пре о кре ће зна ко ве пр во ли ка?95

Пе сма је те мат скомо тив ски ве о ма слич на „Ви зан ти ји VII”. 
Ви зан ти ју је, се ћа мо се, сти гла „бр за ка зна за зре лост”, ов де је реч 
о „му дром убр за њу”; та мо се го во ри да „по ме ре но би ће сре ди ште, 
сли ке друк чи је”, ов де о „не у мит ној кав зи сли ке са сли ком”; та мо 
о „рас ту ре ним овим сло го ви ма, уз ви ци ма од сли ка ним слу чај но у 
древ ном не ком огле да лу”, ов де о „опа сној древ ној бољ ци огле да ла 
да окре ће зна ко ве пр во ли ка”. О ис то ме пи ше и у пе сми под ред ним 
бро јем 2 из ци клу са „Кон церт Ви зан тиј ске му зи ке”:

Јер убр за ње ни шти нам до би так
Не ви ног пам ће ња, пр вог по ве ре ња,
А оно што је про пу ште но пре ру ша ва се
У опа сни сми сао.96

Ови сти хо ви про но се већ ди рект ни ји и озбиљ ни ји ме та фи зич ки, 
ре ли гиј ски сми сао. „Не ви но пам ће ње” и „пр во по ве ре ње” мо гу се 
схва ти ти у ду ху хри шћан ске ан тро по ло ги је и сме сти ти у кон текст 
хри шћан ског ми та о Еде ну и чо ве ко вом па ду. У сва ком слу ча ју, 
ових не ко ли ко пе са ма ко је се про жи ма ју сми са о но на свим ни во и
ма, од ко но та тив ног до чи сто лек сич ког, ва ри ра њем истих пој мо
ва, го во ре о опа сно сти ко ју ци ви ли за ци ји до но си ње но не ми нов но 
убр за ње, те о риј ско опи ра ње „ве ли ким на ра ти ви ма” и ем пи риј ско 
уда ља ва ње од иде је о бо гу (па и од са мог бо га). Ту на ла зи мо још 
је дан од до ка за да је сме шта ње Ива на В. Ла ли ћа у окви ре пост мо дер
ни зма до ста про из вољ но. Алек сан дар Јер ков, с дру ге стра не, на во
ди ка ко је му је Ла лић лич но јед ном при ли ком „ка зао да се ве о ма 
за ин те ре со вао за пост мо дер ни зам и да је са чу ђе њем уви део да је 
то оно што је, ка ко је ре као, он ра дио чи та вог жи во та”.97 Иа ко не 

95 Иван В. Ла лић, „Си но ви ма ко ји ра сту”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан
ти ја, 265–266.

96 Иван В. Ла лић, „Кон церт ви зан тиј ске му зи ке”, у: Стра сна ме ра, 92.
97 Алек сан дар Јер ков, „На гра ни ци пост мо дер ног до ба (Иван В. Ла лић 

и Ми о драг Па вло вић: кри тич ка ау то ре флек си ја)”, у: Сми сао (срп ског) сти ха: 
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по сто ји пи са ни траг о том Ла ли ће вом са оп ште њу, не ма на ро чи те 
по тре бе да сум ња мо у ње го ву исти ни тост. Ла лић је жи вео у вре
ме ну у ком се мо дер ни зам и пост мо дер ни зам пре пли ћу и, у скла
ду са мно гим кон тра дик тор но сти ма уну тар се бе, у не че му ипак 
и по кла па ју. Про блем је нај пре у са мим тер ми ни ма и у пи та њу 
шта је све њи ма об у хва ће но. Ла лић је пост мо дер ни ста у од но су 
на мо дер ни зам Ду чи ћа, Ди са и Бо ји ћа, али је мо дер ни ста у од но
су на пе сни ке ко ји су у дру гој по ло ви ни 20. ве ка сво је по е ти ке 
гра ди ли на об на вља њу аван гар ди стич ких на че ла умет но сти. 
Слич на је ствар и са Ми о дра гом Па вло ви ћем или Вас ком По пом. 
Ду ши ца По тић је, ис тра жу ју ћи Ла ли ће ве кри ти ке и огле де, у сту
ди о зном ра ду „Књи жев ни по гле ди Ива на В. Ла ли ћа”, за кљу чи ла 
да се Ла лић од ре ђу је: 

(...) у од но су на јед ну стру ју мо дер ни стич ке књи жев но сти и 
ми сли о књи жев но сти као при ста ша и на ста вљач, а у од но су на 
дру гу, ону ја ку фран цу ску, као про тив ник, би ра ју ћи, ка ко би ка зао 
ње гов оми ље ни Ели от, сам сво ју тра ди ци ју, од но сно не по сре дан 
књи жев но те о риј ски кон текст.98 

Ако су кри за су бјек та, плу ра ли зам зна че ња, де цен тра ли за ци ја, 
смрт ау то ра, ре ла ти ви зо ва ње све га и при хва та ње гло ба ли стич ког 
кон цеп та све та основ не од ли ке пост мо дер ни зма, Ла ли ће ва по е
ти ка не мо же да се сме сти у те окви ре; ако је гест пре по зна ва ња 
тих про бле ма и пе ва ња о њи ма сам по се би пост мо дер ни стич ки 
– он да го во ри мо о не че му са свим дру гом. Ду ши ца По тић то на 
сле де ћи на чин об ја шња ва: 

На су прот но вој кри ти ци ау тор по ста вља пост струк ту ра ли
стич ке фран цу ске те о ри је, оли че не у Ро ла ну Бар ту и Ва ле ри ју, а 
се бе по ста вља као ње ног по ле ми ча ра. Ка да је реч о овом пр вом, 
Ла лић при ме ћу је да „пре у зи ма ју ћи Ва ле ри је ву те зу о плу ра ли зму 
је зи ка, Барт из во ди те зу да се у де лу не тра га за исти ном не го за 
од но сом из ме ђу кри тич ког је зи ка и је зи ка ау то ра, од но сно из ме ђу 
ау то ра, је зи кака ообјек та и све та”. Ти ме не са мо што је оне мо гу
ће но вред но ва ње, бит но за по е тич ки си стем на шег пе сни ка, већ је 
и, бу ду ћи да су ње го ва схва та ња тра ди ци о нал ни ја и ни ма ло екс
трем на, пре це ње на по зи ци ја је зи ка – је зи ка као објек та. (...) ти ме 
Ла лић не са мо [да се] су прот ста вља фран цу ским те о ре ти ча ри ма, 

са мо/оспо ра ва ње, Ин сти тут за књи жев нот и умет ност – Цен тар за кул ту ру, 
Бе о град – По жа ре вац 2010, 24.

98 Ду ши ца По тић, „Књи жев ни по гле ди Ива на В. Ла ли ћа”, у: Иван В. Ла лић, 
пе сник, збор ник ра до ва, 156.
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ни ти са мо за сту па сво ју по е ти ку, већ и гор љи во за сту па те зе но ве 
кри ти ке.99

Ла лић је опе вао зеб њу и страх за до ба у ком жи ви и ства ра, 
и за до ба ко је ће тек да на сту пи, али он ни је пе сник зеб ње и стра
ха. Осве стив ши ди ван па ра докс да је „стал ни чин пре по зна ва ња 
/ не спо ра зу ми ма оте жан” али и „не спо ра зу ми ма омо гу ћен”100, 
пе вао је из по тре бе да ре са кра ли зу је ко смос, да ука же „ко ли ко 
стра шног скла да има у ру ше ви ни”, и да је на да ни шта дру го „него 
сни ва ње о це ли ни”.101 

За вр шна реч или О љу ба ви и „во љи за пе ва њем”

Иван В. Ла лић и ње го во пе сни штво по чи ва ју на во љи пе сни
ка да пе ва; та во ља је по е тич ка, да се хо ће стих, и он тич ка, да стих 
мо ра да бу де, ег зи стен ци јал на, да се у ње му за цр та нај ве ћи до мет 
и тра ге ди ја жи во та, на по кон ес ха тич на, да пе сник са мо га се бе сти
хо ви ма ис пра ти из жи во та. (...) Од го вор на кри зу сми сла и из ра зи
во сти, ко је по е зи ју пра те од иско на, а у ве ку у ком је ства рао Ла лић 
во де нај ра зно вр сни јим руп ту ра ма у пре де лу сти ха и ње го ве уло ге 
у књи жев но сти, кул ту ри и дру штву, је сте во ља за пе ва њем.102 

На шта је кон крет но ми слио Алек сан дар Јер ков ка да је на шег 
пе сни ка на звао пе сни ком во љеза пе ва њем? По ку шај мо да од го
во ри мо на то пи та ње, и на тај на чин за кљу чи мо ово ис тра жи ва ње. 
Иван. В. Ла лић је осе ћао не сре ћу, ону уни вер зал но људ ску, ци ви
ли за циј ску, за тим не сре ћу сво га на ро да, ону исто риј ску, као и 
не сре ћу сво ју и сва чи ју, не ми нов ну не сре ћу по је дин ца, осу ђе ног 
на тра же ње на чи на да се из ба ви из па кла све сти о соп стве ној ко
нач но сти. Је дан од тих на чи на про на ла зио је упра во – у пе ва њу. 
Пе ва ти афир ма ци ју све та она квог ка квим је сте, свет „сла ви ти, али 
без раз ло га”103, опе ва ти га што ве ро до стој ни је, то зна чи, из ме ђу 
оста лог, не устук ну ти пред кул ту ром се ћа ња, у два де се том ве ку 
знат но угро же ном но вим фи ло зоф ским прав ци ма, ко ји су има ли 
сво је не дво сми сле не по ли тич коеко ном ске по сле ди це о ко ји ма 
све до чи мо да нас, у два де сет и пр вом ве ку, у ко ме, узми мо тек је дан 

99 Исто.
100 Иван В. Ла лић, „По хва ла пе сме”, у: Стра сна ме ра, 57.
101 Иван В. Ла лић, „Плач ле то пи сца”, у: исто, 153.
102 Алек сан дар Јер ков, „Да ли је су шти на по е зи је у во љи за пе сму? (Из ми

ца ње пи сма и хи тац Ива на В. Ла ли ћа, о ве ли ким те ма ма и ма лим љу ба ви ма, о 
по етич ком Прин ци пу и све му што раз у ме са мо онај ко већ зна)”, у: нав. де ло, 180.

103 Иван В. Ла лић, „Дру ги ка нон: 3”, у: Стра сна ме ра, 203.
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при мер, ло го ри смр ти ви ше ни су спо ме ни ци се ћа ња на стра хо ту 
већ атрак тив ни ту ри стич ки цен три. Има ти во љуза пе ва њем, то 
зна чи ре ћи, по во дом јед ног од стра хо ви тих исто риј ских зло чи на: 
„Не ћу да пре ћу тим; зи до ви су пре ћу та ли / И сру ши ли се”104, има
ти, да кле, свест о то ме да пе ва ње, на су прот пре ћут ки ва њу, или 
пак бун тов ном пи ска ра њу по мар ги на ма, зна чи бор бу за кон ти ну
и тет по сто ја ња. Во љаза пе ва њем, да кле, ду бо ко је по ве за на са 
све шћу о тра ге ди ји људ ског жи во та с јед не стра не, и из бо ру да се 
та тра ге ди ја не схва ти тра гич но, с дру ге, од но сно да се упр кос њој 
ода бе ре се ћа ње, а не за бо рав и бу дућ ност без ика кве све сти о оно
ме што јој је прет хо ди ло, ка ко ка жу сти хо ви „Мне мо си не 4”:

За бо рав је ду с хле бом слеп ци ко ји са ња ју
Бу дућ ност ис пра жње ну, по ме те ну као со ба
Пре ула ска но вог ста на ра;
(...)

на ма је за да но
Да се ћа мо се, да за да је мо удар це.105

Јед ном је Ла лић ре као:

Мо је пе сме има ју при ви ле ги ју да на ста ју у овом ве ку, ко ји је 
од луч ни век људ ске исто ри је. На сто јим да мо је ре че ни це бу ду до
стој не те при ви ле ги је. И да мо жда, у тре нут ку чи та о ца, пре не су 
не што од мог на сто ја ња да у сво ме вре ме ну пре по знам оне кон ти
ну и те те и тра го ве што људ ску про шлост, ко ју пре по зна јем, уво де, 
пре чи шће ну, у људ ску бу дућ ност о ко јој са њам. У овој са да шњо сти, 
ко ју во лим.106 

То су ре чи ко је ће за ди ви ти сва ко га ио ле све сног то га ко ли ко 
је сва ка са да шњост, ну жно, стра шна. Љу бав пре ма све ту, ма ко ли
ко су ро вом и тра гич ном – на њој, пре све га, по чи ва во љаза пе ва
њем. „Пе вам ти јер те во лим”107, ка ко ка же Ви зан ти ји.

Крун ски до каз те без у слов не љу ба ви, ујед но и ди ван и стра
шан, Ла лић нам је пру жио кроз пе сму ко ју би ва ља ло по ме ну ти 
баш са да, на са мом кра ју. Реч је о пе сми „Кри ти ка по е зи је”, из гра
ђе ној од мно штва сти хо ва ко ји по чи њу ана фор ским ва ри ра њем 

104 Иван В. Ла лић, „Опе ло за се дам сто ти на из цр кве у Гли ни”, у: Вре ме, 
ва тре, вр то ви, 152.

105 Иван В. Ла лић, „Мне мо си на: 4”, у: О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја, 152.
106 Иван В. Ла лић, „По е зи ја – по хва ла чу ду за да ног нам све та (из во ди из 

раз го во ра)”, у: О по е зи ји, 66.
107 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја”, у: Вре ме, ва тре, вр то ви, 139.
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ра зних опи са по е зи је (ре ци мо: „ре чи ко је ди шу као де ца у пр вом 
сну”, „ре чи што се на пла ме ну све ће пре тво ре у леп ти ре”, „ре чи 
од ко јих се пра ве сит не уди це”, „ре чи за тво ре не у ку ти је, за кљу
ча не”, „ре чи ко је ми ри шу на крв или ма глу”, „ре чи про кли ја ле из 
по га ног пе пе ла”...108), али за вр ше ној су ро во исти ни тим сти хо ви ма:

Те ре чи ко је не мо гу да уби ју уби це,
Ре чи ко је на ив но све до че ле по ту све та
А раз је да ју се бе на оба ли ко нач не смр ти
Где их на пла ви звуч но мо ре вре ме на

Ре чи од ко јих не мо же да се са гра ди
Свет чвр шћи од зло чи на.109

Иван В. Ла лић је пе вао са све шћу да по е зи ја не мо же спа си ти 
свет. Али да мо же, ипак, да бу де спо ме ник љу ба ви, ко ја увек по
сто ји као из бор.

Mср Иси до ра Д. Бо бић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност
isi do ra bo bic.sk@gmail.com 

108 Иван В. Ла лић, „Кри ти ка по е зи је”, у: исто, 315.
109 Исто, 316.
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КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ

ИМА ГО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ РО МА НА  
„РУ МИ НА ЦИ ЈЕ О ПРЕД СТО ЈЕ ЋОЈ  
КА ТА СТРО ФИ” ФИ ЛИ ПА ГР БИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: Рад са гле да ва има го ло шке аспек те ро ма на Ру
ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи Фи ли па Гр би ћа (2017). Си же 
ро ма на пра ти мла ди брач ни пар ко ји од ла зи на ле то ва ње у Грч ку 
на остр во Крит у по ку ша ју да спа се свој оро ну ли, пре ра но скло
пље ни брак. Та мо ће упо зна ти љу де раз ли чи тих на ци о нал но сти 
(Гр ци, Нем ци, Ру си) ко ји ће, сва ко на спе ци фи чан на чин, ути ца ти 
на об ли ко ва ње њи хо вих суд би на. Нај пре се са гле да ва од нос про
та го ни сте и на ра то ра Ла за ра пре ма дру ги ма, од но сно Дру го ме 
(хе те ро сли ка), али не са мо пре ма по ме ну тим стран ци ма већ и пре
ма вла сти тој су пру зи, ко ју та ко ђе до жи вља ва као Дру гост, а по том 
и пре ма се би као срп ском ту ри сти (ау то сли ка). По Ју пу Лер се ну 
(Jo ep Le er ssen) сте ре о ти пи на ра ти ва у има го ло шким сту ди ја ма 
под ра зу ме ва ју об ли ко ва ње ма ње ва жних ли ко ва пре ма сте ре о ти пу, 
кли шеу, кон вен ци ја ма за пле та. За кљу чак ра да од го ва ра на пи та ње 
у ко јој ме ри су ови ли ко ви пред ста вље ни у скла ду са вла да ју ћим 
сте ре о ти пи ма, а у ко јим аспек ти ма од то га од сту па ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Фи лип Гр бић, има го ло ги ја, хе те ро сли ка, 
ау то сли ка, сте ре о тип, иден ти тет, Дру гост.

Увод на раз ма тра ња

Рет ко ко ји ро ман је у 2018. го ди ни (а и то ком прет ход них го
ди на) био то ли ко ме диј ски ис пра ћен и по др жан, а ујед но и овен чан 
књи жев ном на гра дом, као што је то слу чај са ро ма номпр вен цем 
Фи ли па Гр би ћа (1984), Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, 
ко јем је по чет ком про шле го ди не при па ла На гра да За ду жби не 
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„Ми лош Цр њан ски” за нај бо љи де би тант ски ро ман за 2016. и 2017. 
го ди ну. Ова на гра да до де љу је се би је нал но ау то ри ма ко ји пр ви 
пут об ја ве де ло у јед ном од књи жев них жа нр о ва у ко ји ма се огле дао 
сам Цр њан ски (по е зи ја, ро ман, пу то пис, есеј итд.), а за ни мљи во 
је и под сти цај но да је ове го ди не она уру че на ау то ру ко јем је ово 
ујед но уоп ште узев пр во об ја вље но књи жев но де ло. Упр кос не мо
гућ но сти да се у овом слу ча ју, ка ко се то обич но чи ни, де ло ком
па ра ти ви стич ки сме сти у кон текст прет ход ног ау то ро вог опу са, 
или да се по зо ве на ре ле вант ну се кун дар ну ли те ра ту ру, овај ро ман 
за вре ђу је ни шта ма ње аги лан књи жев но а на ли тич ки при ступ, и 
на ша ће ин тер пре та ци ја умно го ме би ти са мо стал на.

Реч је о ро ма ну ис при по ве да ном у пр вом ли цу ко ји по чи ње 
на из глед сва ко днев ном и про сеч ном при чом, ак ту ел ном и са вре
ме ном, за ко ју би се, шта ви ше, мо гло ре ћи да ра чу на с ко мер ци
јал ним учин ком: мла ди брач ни пар Ла зар и Ла ра кре ћу на де се
то днев но ле то ва ње на грч ко остр во Крит у по ку ша ју да спа су свој 
оро ну ли, пре ра но скло пље ни брак, али уме сто про на ла же ња по
нов не хар мо ни је, ме ђу соб не раз ли ке и не тр пе љи вост по ка за ће се 
као још су ро ви је и ин тен зив ни је не го пре пу то ва ња. Са ма при ча пак 
на ди ла зи по је ди нач не суд би не јер је ис при ча на у окви ру епо хе 
ко ја је обе ле же на ха о тич но шћу по сто ја ња ви ше не го икад ра ни је 
(вре ме у ко је је на ра ци ја тек ста сме ште на је су ка сне го ди не дру ге 
де це ни је два де сет пр вог ве ка, да кле уско са вре ме ни тре ну так), 
што под ра зу ме ва, из ме ђу оста лог, пси хич ку крх кост и ег зи стен ци
јал ну уне зве ре ност по је дин ца, ди ги та ли за ци ју ствар но сти, за мах 
фар ма ко ло шке ин ду стри је, пре на гла ше ну сек су ал ност, ге о по ли
тич ке не ми ре, кри ми нал, по роч ност и слич но.1 На по чет ку ро ма
на са оп шта ва се да су пре ра но ушли у брак ко ји је функ ци о ни сао 
са мо у пр вим го ди на ма, да би ка сни је њи хов не у ро тич ни, са до ма
зо хи стич ки од нос по стао тем пи ра на бом ба и не пре ста но мен тал
но на си ље. Ла ра је отво ре но до ми нант на, на гла и агре сив на, Ла зар 
је упа дљи во суб ми си ван, кон тро ли сан и па сив ноагре си ван. Ка да се 
већ пр вог да на ле то ва ња она и Ла зар жу стро по сва ђа ју, Ла ра од лу
чу је да оста так бо рав ка про ве де са ко ло рит ним, буч ним, про бле
ма тич ним и у сва ком сми слу де цен три ра ним Ру си ма ко је је тек 
упо зна ла, ужи ва ју ћи у ал ко хо лу и дро ги, а од Ла за ра да се раз ве де. 

Брач ни раз дор, ме ђу тим, не спре ча ва и са мог Ла за ра да бу де 
уву чен у за мр ше не свин гер ске од но се јед не на из глед са вр ше не 
не мач ке по ро ди це, брач ног па ра с де цом, што ће про ме ни ти ју на
ко ву сли ку и по чет но оду ше вље ње но вим при ја те љи ма, а Ла ра ће 

1 По гле да ти наш при каз овог ро ма на под на зи вом „Би ти де ка дент у Ср би ји, 
би ти де ка дент у 21. ве ку”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 501, св. 5, мај 2018, 713–719.
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се са сво јим при ја те љи ма Ру си ма упле сти у би зар ни ла нац кри
ми но ге них ал бан ских струк ту ра на Кри ту. Ов де ће се от кри ти 
моћ ути цај них Ру са да за та шка ју скан дал гло бал них раз ме ра, чиме 
ће, по ли тич ким је зи ком ре че но, де мон стри ра ти сво ју им пе ри ја
ли стич ку моћ. У том сми слу, из у зет но је под сти цај но раз мо три ти 
има го ло шке аспек те овог ро ма на, због че га је има го ло шки при ступ 
до ми нан тан ме тод за ко ји смо се у ана ли зи од лу чи ли. 

У Ру ми на ци ја ма о пред сто је ћој ка та стро фи упе ча тљи во су 
при ка за ни раз ли чи ти све то ви кул ту ра – срп ска, грч ка, ру ска и 
не мач ка. Ау тор се све сно по и гра ва на ци о нал ним сте ре о ти пи ма, 
а ју нак Ла зар из но си лу цид но за па жа ње да у ино стран ству сви 
не све сно има ју тен ден ци ју да се укло пе у од го ва ра ју ћи сте ре о тип 
(Ру си су буч ни и пи ју, Нем ци су уз др жа ни и шкр ти, Ср би увек на 
све има ју при мед бу); за пра во, он је „убе ђен да би при пад ни ци 
раз ли чи тих, чак и ан та го ни зо ва них на ци ја, би ли из не на ђе ни кад 
би уви де ли ко ли ко сви ли че јед ни на дру ге у сво јим сва ко днев ним 
по сло ви ма, ра зо но да ма и мње њи ма”. Сме шта ју ћи, да кле, глав ни 
ток рад ње у по зна ту ту ри стич ку де сти на ци ју, али и у род ни про
стор пр ве грч ке кул ту ре, пи сац су о ча ва при пад ни ке раз ли чи тих 
кул ту ра (срп ске, ру ске, грч ке и не мач ке) и ефект но при ка зу је гло
ба ли за циј ски тре ну так њи хо вог до ти ца ја.2 Не са мо глав ни не го и 
оста ли ју на ци, ко ји ове кул тур не мо де ле пред ста вља ју, у ко ли зији 
су са све том и со бом са ми ма. У том сми слу, ис по ста ви ће се да је 
сва ко од њих озна чен не ка квим по ре ме ћа јем, не нор ма тив ним по
на ша њем ко је је или ве што за ба шу ре но по вр шин ским сло јем „нор
мал но сти” (не мач ка по ро ди ца), или са свим не по сред но и бес по
штед но при ка за но (Ру си). Та ко се син дром бо ле сти дис пер зив но 
ши ри од глав ног ју на ка ка оста ли ма, упу ћу ју ћи на за кљу чак да је 
у све ту ко ји је из гу био рав но те жу бо лест у ства ри уо би ча је но и 
оче ки ва но ста ње по је дин ца. Сли ка Дру гог (хе те ро сли ка) се, та ко, 
ис по ста вља као сво је вр сно по твр ђи ва ње и пре по зна ва ње ка рак
те ри сти ка вла сти тог иден ти те та (ау то сли ка). Иза то бо жњих на
ци о нал них сте ре о ти па от кри ће се да су сви ју на ци ро ма на, без 
об зи ра на зе мљу из ко је до ла зе и пред ра су де ко је се за њих ве зу ју, 
уни фи ци ра ни у за јед нич кој ду хов ној те ско би и мо рал ној из ви то
пе ре но сти, што да ље ути че на њи хо во об ли ко ва ње и ме ња ње како 
ро ма не ско вре ме про ти че. Ва ља ло би, ме ђу тим, нај пре под се ти ти 
на основ не те о риј ске прет по став ке има го ло шке те о ри је и ме то да 
у про у ча ва њу књи жев но сти, те на то од ка кве су нам они ко ри сти 
у ту ма че њу овог тек ста.

2 Сла ђа на Ја ћи мо вић, „Обра зло же ње жи ри ја за до де лу На гра де ’Ми лош 
Цр њан ски’. Фи лип Гр бић: Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, Пла то, Бе о град 
2017”. До ступ но на: http://www.mcr njan ski.rs/in dex.ph p?st r=news.php&. 9. 9. 2019.
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Сли ка о Дру гом као сли ка о се би? Функ ци ја сте ре о ти па

Ка ко Ја сми на Ах ме та гић у свом са др жај ном тек сту „Те о риј
скоме то до ло шке прет по став ке има го ло ги је и ње но пре о бли ко ва ње” 
при ме ћу је, има го ло ги ја од сво јих по че та ка има „по ма ло нео би чан 
ста тус у на у ци о књи жев но сти: про у ча ва о ци је на зи ва ју по себ ном 
на уч ном ди сци пли ном, под ди сци пли ном ком па ра ти сти ке, но вом 
па ра диг мом ком па ра тив них сту ди ја, али и зна чај ним ме то до ло
шким усме ре њем, то јест ин тер ди сци пли нар ном ме то до ло ги јом”.3 
Тра го ви сли ке о Дру гом, при ка за Дру гог у не ка квом ба зич ном, при
мар ном сми слу ве ро ват но су ста ри ко ли ко и са ма књи жев ност, али 
је до след но про у ча ва ње на ци о нал них књи жев но сти свој за мах до
сти гло тек у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка, ка да се у окви ру 
ро ман ти чар ских по е тич ких стру ја ња осна жи ла свест о на ци о нал ној 
тра ди ци ји и исто ри ји. Убр зо се ја ви ла и „по тре ба за си сте мат ским 
осма тра њем ка ко је то ’мо је на ци о нал но ја’ (пре све га фран цу ско, 
не мач ко или ен гле ско) ути ца ло на дру га, ма ње или ви ше ин фе ри
ор на ’ја’.”4 За слу жни за ње ну доц ни ју „ре ак ти ва ци ју”, пре о бли ко
ва ње и сво је вр сно усто ли че ње у књи жев ној на у ци и те о ри ји пре 
све га су те о ре ти ча ри Да ни јел Ан ри Па жо (Da nielHe nry Pa ge a ux) и 
Јуп Лер сен (Jo ep Le er ssen), ко ји фо кус ста вља ју на „дис кур зив не и 
књи жев не ар ти ку ла ци је кул тур не раз ли ке и на ци о нал ног иден ти
те та”5, али и на функ ци ју ових раз ли ка на пла ну ли те рар ног тек ста. 

Без об зи ра на, да кле, мо жда мар ги на ли зо ван ста тус ко ји има
го ло ги ја као ме то до ло ги ја „ужи ва” у књи жев но сти (за раз ли ку од, 
на при мер, род них или пост ко ло ни јал них сту ди ја, иа ко им је срод на), 
она се ис по ста вља кључ ном кад је књи жев на ре цеп ци ја у пи та њу. 
Не са мо што пред ста ва о јед ној на ци ји у од ре ђе ном књи жев ном 
де лу ути че на ши ре ње да те књи жев но сти већ ути че и на по је ди
нач ну и ко лек тив ну чи та лач ку свест о при пад ни ци ма да те на цио
нал но сти, од но сно на по твр ђи ва ње или оспо ра ва ње вла да ју ћих 
сте ре о ти па о том на ро ду. Има го ло ги ји је, та ко ђе, то ком ду жег 
пе ри о да до де љи ван овај суб ор ди нант ни по ло жај из ме ђу оста лог 
за то што се сма тра ло да она ну ди тек чи та ње де ла „од спо ља” (Р. 
Ве лек), од но сно да се за о ку пља по вр шин ским и по јав ним сло јем 
тек ста. Дру гим ре чи ма, ва жи ло је да је има го ло шки ме тод тек у 

3 Ја сми на Ах ме та гић, „Те о риј скоме то до ло шке прет по став ке ме то до ло ги
је у ње но пре о бли ко ва ње”, у: Ба шти на, При шти на –Ле по са вић, св. 44, 2018, 13.

4 Вла ди мир Гво зден, „По ла зи шта и ци ље ви има го ло шког про у ча ва ња 
књи жев но сти”, у: Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књ. 49, св. 
1–2, 2001, 211.

5 Јo ep Тheodoor Le er ssen, „Ima go logy: Hi story and Met hod”, in: Ima go logy: 
the cul tu ral con struc tion and li te rary re pre sen ta tion of na ti o nal cha rac ters. A cri ti cal 
sur vey, Ro do pi, Am ster dam – New York 2007, 17–32.
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ста њу да опи ше и ре про ду ку је сли ке Дру гог/Дру го сти, „пре при ча” 
их. Ка ко Жељ ко Ми ла но вић за па жа, „че сто се не зна шта са сли
ком Дру гог, осим да се из но ва опи су је”.6 Од су штин ске ва жно сти 
је, ме ђу тим, до ка за ти на чин де ло ва ња тих сли ка – на об ли ко ва ње 
са мих ју на ка, мо ти ва ци је, фа бу ле и слич но. Ка да се има го ло ги ја 
схва ти и при ме њу је на ова кав на чин, она „пред ста вља по вра так 
ту ма че њу књи жев ног де ла”.7 

Па ипак, из ве сно је да је у сре ди шту има го ло шке па жње на
ра ци ја о Дру гом, ре пре зен та ци ја Дру гог (кључ на реч под руч ја 
сту ди ја кул ту ре, ка ко Ах ме та ги ће ва ис ти че), јед но став но: сли ка 
о Дру гом, ко ја би се мо гла ар ти ку ли са ти као „скуп уве ре ња о ти
пич ним осо би на ма и на чи ну по зна ва ња дру ге гру пе, чак иа ко 
ни кад ни смо бо ра ви ли у до тич ним стра ним зе мља ма и ни ка да 
ни смо би ли у при ли ци да са ми упо зна мо и про це њу је мо ко ли ко 
су од ре ђе ни ти по ви ре пре зен та тив ни за од ре ђе не гру пе”.8 По јам 
Дру гог ов де се упо тре бља ва ка ко би се опи са ла од но сно озна чи ла 
на ци о нал на, ре ги о нал на, ет нич ка, пол на, кла сна и др. раз ли чи тост.9 
Те сли ке обра зу ју се кроз зна ков не си сте ме ре фе рент не кул ту ре 
(ме сто где је има го ло ги ја у до слу ху са се ми о ти ком кул ту ре), кроз 
ње на оп шта ме ста и већ по ме ну те сте ре о ти пе, ко ји су нај че шћи 
об лик сли ке о Дру гом. Бит но је узе ти у об зир да се сте ре о ти пи 
кроз вре ме у ве ћој или ма њој ме ри ме ња ју, те је пре су дан по сту пак 
у ана ли зи сва ког књи жев ног тек ста исто риј ска кон тек сту а ли за
ци ја.10 У слу ча ју ро ма на Фи ли па Гр би ћа, то је са вре ме ни тре ну так 
ко ји у об зир узи ма чи ње ни цу да до ми нант ни, мејнстрим, тех но
ло ги зо ва ни стил жи во та та ко зва них ми ле ни ја ла ца, „ур ба них мла
дих” и хип сте ра, са да за сту пљен ши ром све та, а ис пр ва на мет нут 
упра во од стра не „им пе ри ја ли стич ких др жа ва”, за су ро ву по сле
ди цу има пот пу ну ду хов ну јед но о бра зност љу ди – без об зи ра на 
то да ли по ти чу из Ср би је, Не мач ке или Ру си је. 

У том сми слу, пред мет има го ло ги је су ет нич ки или на ци о
нал ни сте ре о ти пи, прем да су са вре ме ни има го ло зи (из ме ђу оста
лог и Лер сен), под ути ца јем постструк ту ра ли зма, по ста ли крај ње 
сум њи ча ви пре ма објек тив ној, исти но сној вред но сти та квих сли ка 
(ima ges) и сте ре о ти па.11 Има го ло ги ја раз ли ку је две основ не сли ке: 
сли ке се бе, то јест вла сти тих кул тур них вред но сти или ста во ва 

6 Жељ ко Ми ла но вић, „Гра ни це има го ло ги је”, у: Пра во и дру штво: ча со
пис за прав ну и по ли тич ку кул ту ру, Бе о град, год. 3, бр. 3–4, 2012, 89–98.

7 Ј. Ах ме та гић, нав. текст, 15.
8 В. Гво зден, нав. текст, 212.
9 Ива на Жи ван че вић Се ке руш, Ка ко (о)пи са ти раз ли чи тост? Сли ка Дру

гог у срп ској књи жев но сти, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2009, 7.
10 Ј. Ах ме та гић, нав. текст, 16.
11 В. Гво зден, нав. текст, 213.
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(ау то сли ке) и сли ке Дру гог (хе те ро сли ке), при че му је ва жно иста ћи 
да у сли ци Дру гог ни кад ни је при су тан са мо Дру ги, већ је у њу 
увек утка но и Ја, и на њој и за сно ва но.12 Су шти на је у ин тер пре та
ци ји ових сте ре о ти па и на чи на на ко ји се они од ра жа ва ју на тки
во тек ста. О функ ци ји сте ре о ти па пи сао је упра во Лер сен, за пи тан 
о њи хо вој мо гу ћој дво ја кој функ ци ји у књи жев ном тек сту: слу жи 
ли умет нич ка тво ре ви на сте ре о ти пу или се њи ме ко ри сти?13 Он 
раз ли ку је сте ре о ти пе на ра ти ва и ван тек сту ал не на ра ти ве, при 
че му је пр ва ка те го ри ја од зна ча ја за на шу ана ли зу. Сте ре о ти пи 
на ра ти ва под ра зу ме ва ју об ли ко ва ње ма ње ва жних ли ко ва пре ма 
сте ре о ти пу, кли шеу, ин тер тек сту ал ном ка но ну14, ко ри сте се кон
вен ци је за пле та и тек стом де фи лу је иро ни чан од нос пре ма на цио
нал ним сте ре о ти пи ма јер увек ра чу на са мо ћи пред ра су да ко је 
чи та лач ка пу бли ка по се ду је.

Сли ка Дру гих у ро ма ну  
„Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи” 

Ро ман Фи ли па Гр би ћа ис по ста вља се као ег зем пла ран за има
го ло шко про у ча ва ње из ви ше раз ло га: нај пре јер пред чи та о ци ма 
ис кр са ва чи тав ка та лог лич но сти раз ли чи тих на ци о нал но сти ко
је су ве што упле те не у на ра тив, а и јер их ау тор сме шта у про стор 
из у зет но под сти ца јан за „раз бук та ва ње” сте ре о ти па и њи хо во 
оштри је са гле да ва ње – у ле то ва ли ште, у ино стран ство. Мо же се 
ре ћи да је ино стран ство, у овом слу ча ју грч ко остр во Крит, сво
је вр сни тре ћи про стор (Хо ми К. Ба ба), где се два по рет ка, две 
кул ту ре, су че ља ва ју, ме ђу соб но од ме ра ва ју и ко нач но збли жа ва ју. 
Ни Ср би, ни Ру си, ни Нем ци из Гр би ће вог ро ма на не на ла зе се, 
да кле, на сво јој зе мљи, већ су кон тра сти ра ни са ло кал ци ма Гр ци
ма, чи ја је ре пре зен та ци ја у овом тек сту спро ве де на на два ни воа: 
на ни воу ствар них де ша ва ња у ро ма ну (ле пе Кри ћан ке или по ли
цај ци Гр ци ко ји се по ја вљу ју на кра ју ро ма на, на при мер), и на ни воу 
(иде а ли стич ког) то ка ми сли на ра то ра и про та го ни сте Ла за ра о 
ве ли чан стве ној ан тич кој кул ту ри и ци ви ли за ци ји. Има ју ћи у виду 
да ни су сви тек сто ви под јед на ко под ло жни има го ло шкој ана ли зи, 
од лу чи ли смо да као нај бо љу ар гу мен та ци ју и илу стра ци ју то га 
за што је овај ро ман на ро чи то по го дан за има го ло шко чи та ње на ве
де мо је дан ду жи од ло мак с по чет ка. Ов де се не по сред но про го ва ра 
о сте ре о ти пи ма, сли ци се бе (ау то сли ци) и сли ци Дру гог (хе те ро
сли ци), а украт ко се опи су ју све на род но сти ко је ће доц ни је за у зети 

12 Исто, 218.
13 Ј. Ах ме та гић, нав. текст, 18.
14 Исто, 19.
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ва жну уло гу у раз во ју ро ма неск них де ша ва ња. Сли ка тих на ци ја 
(Гр ци, Ру си, Нем ци, Ср би) ће по том де таљ ни је би ти ана ли зи ра на:

Пи там се шта је то што љу де на го ни да се сво јим по на ша њем 
укло пе у од го ва ра ју ћи на ци о нал ни сте ре о тип, истог ча са чим оду 
у ино стран ство? (...) Убе ђен сам да би при пад ни ци раз ли чи тих, чак 
и ан та го ни зо ва них на ци ја, би ли из не на ђе ни кад би уви де ли ко ли ко 
сви јед ни на дру ге ли че у сво јим сва ко днев ним по сло ви ма, ра зо
но да ма и мње њи ма. Али чим оду у ино стран ство, као да од јед ном 
осе те, не све сно, ре као бих, по тре бу да дру го ме по ка жу упра во оно 
ли це ко је он оче ку је да од њих ви ди.

Шта хо ћеш да ка жеш? – Ла ра се на сме ја ла. – Да Гр ци, у ства ри, 
ни су ле жер ни и тем пе ра мент ни? Да Ен гле зи ни су пи ја ни, вул гар
ни и агре сив ни? Да Ру си ни су пи ја ни, ба ха ти и раз ме тљи ви? Сви 
на бро ја ни су се, бар до са да, са вр ше но укло пи ли у сво је на ци о нал не 
сте ре о ти пе.

Упра во та ко. Ми слим да је све то пред ста ва на ме ње на ино
стра ној пу бли ци.

Да ли то он да зна чи да се и ти по на шаш као сте ре о тип ни Ср бин 
по што ти све сме та от кад смо сти гли и по што се не пре ста но жа лиш 
на сва ку сит ни цу? (...)

Али зар ја то не ра дим и код ку ће? (...)
Ето ви диш, Ср би се у ино стран ству по на ша ју исто као код 

ку ће: не пре ста но се жа ле и ку ка ју, па ра но и шу да не ко ве чи то по
ку ша ва да их нов ча но или на не ки дру ги на чин оште ти, а са ми су 
нај ве ће ште то чи не. (...) Ср би очи глед но пред ста вља ју из у зе так и 
по би ја ју тво ју хи по те зу о уни фи ци ра но сти људ ских би ћа.

Сви ђа ми се ка ко то зву чи: хи по те за о уни фи ци ра но сти људ
ских би ћа. Ве ру јем у то. Осим ако се не ра ди о та ко зва ном тре ћем 
све ту (а и то ми де лу је као под ва ла ко ја слу жи да ста нов ни ке пр вог 
све та ушу шка у ди ску та бил ном уве ре њу да они ужи ва ју у бог зна 
ка квом бла го ста њу). Ми слим да су љу ди под јед на ко из гу бље ни у 
сво јим сва ко днев ним, ре пе ти тив ним опе ра ци ја ма. (...)

Че кај, пред очи ма имам још је дан слу чај ко ји оспо ра ва тво ју 
хи по те зу. Иза тво јих ле ђа се ди сре до ве чан пар. По на чи ну на ко ји 
про у ча ва ју је лов ник, по скром но сти, по ушто гље ном др жа њу, по 
љу ба зно сти ко ја ни кад не иде без уо бра же но сти, и по над ме но сти 
с ко јом по сма тра ју све око се бе. (...)

Нем ци? Знам, чуо сам го спо ђу кад је ре кла да је не што wahn
sin nig te u er. Уз гред, ни је да ни је. (...) Лу дач ки ску по. (...) Сла жем се, 
Нем ци су нео спор но ште дљи ви и у Не мач кој.15 

15 Фи лип Гр бић, Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи, Пла то, Бе о град 
2017, 39–41.
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Ов де је ва жно ис та ћи да су има го ло шким па са жи ма са о бра
же ни раз ли чи ти ти по ви при по ве да ња ко ји се сме њу ју у убр за ном 
тем пу, што до при но си на ро чи тој ди на мич но сти на ра ти ва: од есе
ји стич коме ди та тив ног, пре ко пси хо ло шкоме ди цин ског, до ерот
скона ту ра ли стич ког, ма ни ру у ком су пре до че не екс пли цит не и 
бру тал не сце не сек са. Из ме ђу про та го ни ста ро ма на ус по ста вља ју 
се ре ла ци је ко је до при но се уз бу дљи во сти и на пе то сти при че, те 
су чи та о ци мо ти ви са ни да пра те рад њу ко ја не пре кид но те че, без 
„пра зног хо да”. На ра тив но тки во тек ста из бра зда но је, на из ме нич
но, с јед не стра не ре ал ним фа бу ла тив ним то ком ко ји хро но ло шки 
пра ти раз вој рад ње с мно го број ним ре тро ак тив ним екс кур си ма у 
про шлост, из ко је се са зна ју де та љи ко ји упот пу њу ју пред ста ву о 
ју на ци ма и њи хо вим жи во ти ма. С дру ге стра не, ре ал на зби ва ња 
су асо ци ја тив ни им пулс, кат кад нео че ки ван и на из глед са свим на
су ми чан, за Ла за ре ве ду хов не уз ле те и фи ло зоф ска раз ми шља ња. 
Она са др же на дах ну те, про во ка тив не, че сто у ду хо ви том ма ни ру 
ис при ча не, уви де у исто ри ју, по ли ти ку, ре ли ги ју, књи жев ност и 
фи ло зо фи ју. 

Ро ман, сто га, у по је ди ним тре ну ци ма ко ке ти ра са жан ром 
днев ни ка, у ком естет ски и сен ти мен тал но вас пи тан чо век из
ла же сво је ре ли гиј ске, фи ло зоф ске, по ли тич ке, ме та фи зич ке и 
умет нич ке на зо ре, а ко ји та ко ђе уче ству ју у об ли ко ва њу сли ке 
Дру гог, јер Ла зар, ин те лек ту а лац и по обра зо ва њу фи ло зоф, за 
под ло гу у раз ми шља њу о Дру ги ма има упра во ин те лек ту ал ну за
ле ђи ну. То зна чи да о Гр ци ма нај пре за не се но го во ри из пер спек
ти ве њи хо ве ве ле леп не ци ви ли за ци је, исто ри је, кул ту ре и умет
но сти: „О, пре кра сна зе мљо! О, мит ски пре де ли! О, бо жан ски 
на ро де ко ји си био об да рен нај стра сни јом жуд њом за ле по том и 
нај ду бљим сми слом за по ре дак! Се ћа ње на те бе гре је ми ср це! 
За су зи ле су ми очи од ус хи ће ња”16, или ка да пи ше о ну ди сти ма: „Ово 
је Грч ка, при ја те љу, ко лев ка ци ви ли за ци је, ов де је жи вео на род 
об да рен нај ду бљим сми слом за по ре дак, а ти би, рас ко ре ње ни чо
ве че, да до ђеш код нас да смр диш и да ши риш за ра зу. Е па иди и 
смр ди на не ком дру гом ме сту! Ни сам то из го во рио гла сно.”17 О 
Нем ци ма го во ри из пер спек ти ве ути цај них фи ло зо фа и њи хо вих 
си сте ма („На ста вио сам спон та но да кон тем пли рам јер ми се учи
ни ло да ми Кан то во ми шље ње по овом пи та њу де лу је нај пла у зи
бил ни је”18 – тре ба ло је да Ла зар пи ше док тор ску ди сер та ци ју о 
Хај де ге ру у Не мач кој), а о Ру си ма из пер спек ти ве књи жев ног и 

16 Исто, 22.
17 Исто, 148.
18 Исто, 138.
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кла сич но му зич ког на сле ђа (ду хов на „бра ћа” су му књи жев ни 
ју на ци Ки ри лов, Ста вро гин и Иван Ка ра ма зов, а и мо то де ла је 
ци тат из До сто јев ско вог ро ма на Коц кар). 

Ово је на ро чи то за ни мљи во због огром не дис кре пан ци је која 
по сто ји, с јед не стра не, из ме ђу (не где и на ив них) пред ста ва од ре
ђе них на ци о нал но сти у Ла за ро вој све сти у не ка квој тра ди циј ској, 
кул тур но у мет нич кој ди ја хро ни ји, и с дру ге стра не си ро вог при
ка за истих тих на ци о нал но сти обич них љу ди у мо дер ној сва ко
дне ви ци, при че му се овим ли ко ви ма од у зи ма сва ки „оре ол” ве ли
чан стве ног, со фи сти ци ра ног и уз ви ше ног. Ка да су Гр ци у пи та њу, 
Ла зар њи хо ву зе мљу и кул тур ноисто риј ско на сле ђе до жи вља ва као 
ду хов но упо ри ште, а њи хов на род као при мер мо рал не и ин те лек
ту ал не пле ме ни то сти и из у зет но сти. Ка да стиг ну у хо тел на Крит, 
Ла зар при ме ћу је по на ша ње ту ри ста Ен гле за, сте ре о тип но пред ста
вље них као хор да раз у ла ре них љу ди под зна чај ним ути ца јем ал ко
хо ла и опи ја та ко ји ни нај ма ње не ма ре за про стор у ко ји су до шли, 
да би ци нич но (и кре а тив но) упо ре дио ту са вре ме ну и си ро ву си
ту а ци ју са исто риј ским де ша ва њи ма на про сто ри ма ста ре Грч ке:

Во зач је за у ста вио наш ау то бус у бли зи ни јед ног оро ну лог 
мо тел чи ћа с про стра ном ба штом нат кри ве ном ви но вом ло зом, у 
ко јој се раз ба шка ри ла гру па Ен гле за раз ва ље них од пи ва. Га ла ми
ли су по пут хор де про ста ка пу ште них с лан ца и из го ва ра ли сва ка
кве вул гар но сти на ра чун згро же них ко но ба ри ца. Њи хов очај ни 
во дич, та ко ђе Ен глез... био је не мо ћан пред тим ни шта ри ја ма... Овај 
при зор ми је по мо гао да до ча рам се би ка ко је мо гао да из гле да 
про дор при ми тив них Аха ја ца на Крит сре ди ном дру гог ми ле ни ју
ма пре но ве ере. (...) Пи тао сам се, за што ову ба гру јед но став но не 
огра де на не кој ли ва ди: би ло би по жељ но да те спо до бе ста ве у про
стран ка вез да ле ко од на се ље них ме ста, у ко ме би их ва тро га сним 
шмр ко ви ма по ли ва ли пи вом и џи ном на из ме нич но.19 

Исто та ко, Ла зар у јед ној од сво јих мно го број них те ма за раз
ми шља ње ево ци ра не мач ку оку па ци ју Кри та 1941. го ди не, ка да 
су не мач ке па до бран це „на зе мљи до че ка ле Кри ћан ке на о ру жа не 
ку хињ ским при бо ром”. Грч ки, тач ни је, крит ски на род пред ста вљен 
је као из у зет но хра бар, бор бен и не спре ман на јед но став ну пре
да ју, што је оки дач за раз ми шља ње о се би, али о се би као ин ди
ви дуи са из ве сним етич ким и ка рак тер ним мањ ка во сти ма. Сли ка 
о Дру гом, од но сно хе те ро сли ка, та ко по ста је кон тра пункт нај ин
тим ни јим раз ми шља њи ма о вла сти том би ћу, ин тим на ау то сли ка:

19 Исто, 24–25, кур зив К. П.
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Ка ква од луч ност! Ка ква бор бе ност! Пи там се за што сам ро ђен 
ова кав ка кав сам и за што баш у овом вре ме ну? Ето, до ка за но су 
по сто ја ли љу ди, же не, па чак и де ца, ко ји се ни су пре да ли ни пред 
тур ским са бља ма, ни пред не мач ким ми тра ље зи ма, а ја се сва ки 
дан пре да јем пред ко је ка квим три ча вим по ја ва ма ко је и не пред
ста вља ју бог зна ка кву прет њу. И пре да јем се по не ко ли ко пу та 
днев но. Мо гао бих се бе да опи шем на про сто као чо ве ка ко ји се 
пре да је.20 

Ла за ре ва раз ми шља ња о Гр ци ма и на чел но о Дру гом, ме ђу
тим, не за вр ша ва ју се са мо на исто риј ским фак ти ма. Он је из у зет но 
по ли тич ки осве шћен и кри тич ки са гле да ва са вре ме ну ге о по ли тич
ку си ту а ци ју у Евро пи. Ро ман оби лу је из у зет но на дах ну тим, про
ниц љи вим, су ге стив ним и бес по штед ним уви ди ма о од ре ђе ним 
ти по ви ма лич но сти ко ји де фи лу ју тре нут ном ло кал ном и ме ђу
на род ном по ли тич коак ти ви стич ком сце ном. Те за Ју па Лер се на 
да је има го ло ги ја од го вор на де ша ва ња у дру штви ма21 у овом кон
тек сту пот пу но је оправ да на. Ла зар о грч ком, срп ском и не мач ком 
на ро ду, као и њи хо вим по ли ти ча ри ма, у све тлу ак ту ел них де ша
ва ња за па жа сле де ће:

За раз ли ку од опи са не ло кал не гњи де, ле ви по пу ли сти Ци прас 
и Ва ру фа кис су згод ни, ха ри зма тич ни, обра зо ва ни и ис кре ни. По
но сни грч ки на род им је дао не дво сми сле ни ман дат да ис тра ју у 
на ме ри да од бра не Гр ке од љу до ждер ских ор га ни за ци ја као што 
су ММФ, Европ ска цен трал на бан ка и Европ ска уни ја, ко је ме ди
те ран ским на ро ди ма на ме ћу ме ре штед ње и фи скал ну ди сци пли ну 
ка кве про стона про сто не од го ва ра ју њи хо вим оби ча ји ма и на чи ну 
жи во та. За што би не ко рин тао као коњ, сит ни ча рио и ште део кад 
жи ви на оба ли то плог мо ра с пре ко три сто ти не сун ча них да на 
го ди шње? Али Нем ци пре зи ру све ко ји не ли че на њих. До сто јев ски 
је, опи су ју ћи у Коц ка ру не мач ки мен та ли тет и та ле нат за го ми ла
ње нов ца, ду хо ви то при ме тио да Нем ци гр де све оне ко ји не ли че 
на њих, а на њих го то во ни ко не ли чи. У игри зва ној ка пи та ли зам, 
Нем ци су се до бро сна шли, док су Гр ци и Ср би у тој игри ис па ли 
то тал ни лу зе ри.22 

Дру гим ре чи ма, од ре ђе ни по ли тич ки по те зи и по на ша ње 
јед не на ци је на гло бал ној сце ни на ра тор об ја шња ва и „оправ да ва” 

20 Исто, 28.
21 Ж. Ми ла но вић, нав. текст, 8.
22 Ф. Гр бић, нав. де ло, 53–54.
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мен та ли те том, спон та ним и ве ко ви ма усто ли че ним се том ка рак
те ри сти ка, на ко је та ко ђе ути чу кли ма и при ро да зе мље о ко јој је 
реч, пра ве ћи при том ин тер тек ту ал ни гест ка још јед ном има го ло
шком ме сту у тек сту До сто јев ског, чи ме се има го ло шка ин тер тек
сту ал на мре жа оја ча ва и раз гра на ва, а та ко ђе про на ла зи ве ро до стој
на ар гу мен та ци ја. До сто јев ски је пи сац ко ме ће се Ла зар, од но сно, 
по сред но, Фи лип Гр бић, у ви ше на вра та у ро ма ну вра ти ти, а ру ска 
кул ту ра јед на је од две (по ред не мач ке) ко је су у тек сту нај за сту
пље ни је и нај де таљ ни је при ка за не. Мо гло би се ре ћи да је тај при
каз по све му ан та го ни стич ки, јер су Нем ци ма, за ко је ће се ве за ти 
Ла зар, су прот ста вље ни Ру си, за ко је се ве зу је Ла за ре ва же на Ла ра. 
Њи хо ва „по де ље ност” на не мач ку и ру ску стра ну на зна че на је ти ме 
што се за Ла за ра ис ти че да је „плав, све тао, го то во про ви дан”, са 
не мач ким осе ћа јем за ма ни ре и од ме ре ност, ште дљи вост и стро го ћу, 
док је Ла ри на ду ша по све му „де пре сив на”, (ау то)де струк тив на, 
„ка ра ма зов ска” и не спо соб на да ег зи сти ра у „учма лом Бе о гра ду”. 
Сва ка ко, из ак ту ел не по ли тич ке пер спек ти ве, овај се од нос мо же 
раз у ме ти и као из у зет но про во ка ти ван. Он је та ко ђе и хи ја стич ки 
уо бру чен, јер се ан та го ни зам из ме ђу су пру жни ка Ла за ра и Ла ре 
осна жу је и удво стру ча ва њи хо вим симп то ма тич ним из бо ри ма 
дру штва на ле то ва њу – ко ја су та ко ђе, у не ка квој ши рој сли ци, 
ан та го ни зо ва на. Та ко се су че ља ва ју ау то и хе те ро сли ка, иден ти
тет и ал те ри тет. На чин на ко ји су у овом де лу при ка за ни Ру си умно
го ме се по кла па са сте ре о тип ним пред ста ва ма о овом на ро ду – 
ма нич ноде пре сив ни, па те тич ни и дра ма тич ни, скло ни ци клу си ма 
опи ја ња, при че му ал ко хол под но се из у зет но до бро, а све у ци љу 
не ка квог за бо ра вља ња и за ма гље ња вла сти те не под но шљи ве (уну
тар ње) сва ко дне ви це. На ци о нал ни сте ре о ти пи оси гу ра ва ју сво ју 
пре по зна тљи вост че стим по на вља њем.23

Ре цеп ци о нер је на чи сто по шан др цао и по чео да ви че на ње га 
као на ком плет ног иди о та. Али он ни је био иди от, шта ви ше, ис по
ста ви ће се ка сни је да је не у ра чун љи ви Рус ве о ма та лен то ван пи
ја ни ста, да га је у ра ном пу бер те ту пра ти ла сла ва вун дер кин да и 
да је чак не ко ли ко пу та на сту пао у прат њи нај пре сти жни јих ру ских 
ор ке ста ра, али не што је ту очи глед но по шло на о па ко... Мо же се 
ре ћи да је у ње го вом слу ча ју вот ка де фи ни тив но уни шти ла јед ну 
по тен ци јал но бли ста ву ка ри је ру.24 

За ни мљи во је, ме ђу тим, да је та пред ста ва ис ком би но ва на са 
сте ре о тип ним осо би на ма ко је по ти чу од из у зет не им пе ри ја ли

23 И. Жи ван че вић Се ке руш, нав. де ло, 14.
24 Ф. Гр бић, нав. де ло, 32.



533

стич ке и ге о по ли тич ке над мо ћи у све ту, ко ја про из во ди у по је
дин ци ма сво је вр стан осе ћај гран до ма ни је, ме га ло ма ни је; уо бра
же но сти, ба ха то сти и обес ти, што је на чин на ко ји мно ги љу ди и 
да нас до жи вља ва ју ру ски на род. Пр ви су срет са до тич ним Ру си ма, 
Ки ри лом и Же њом, опи сан је ова ко:

Го сти су углав ном би ли Нем ци и Скан ди нав ци, ма да су, то је 
био мој сна жан су бјек тив ни ути сак, на остр ву убе дљи во пре о вла
да ва ли ту ри сти из Ру си је. На ре цеп ци ји, у исто вре ме кад смо и 
ми, при ја вљи ва ла су се дво ји ца Ру са нео д ре ђе ног уз ра ста. Мо гли 
су има ти 25, а мо жда и 35 го ди на, те шко је би ло про це ни ти. Би ли 
су не и спа ва ни и при лич но под ма за ни. (...) Мо је зна ње ру ског би ло 
је ви ше ака дем ско не го ко ло кви јал но, али раз у мео сам и ја по не
што. Раз го вор је те као от при ли ке ова ко:

– Чи ни ми се да су на Кри ту све са ми Ру си, је бо те. По не кад 
баш по же лим да се од мо рим од су на род ни ка. Чуј, а да ни смо ми, 
уме сто на Крит, до спе ли на Крим?! Ни је тре ба ло да се она ко на ро
ља мо у ави о ну! Је би га, опет смо се обру ка ли.

– Ма, шта има ве зе! Крит или Крим? На ма је све јед но. Је бо те, 
ови ско то ви уоп ште не ка пи ра ју да ми мо же мо да осво ји мо Евро пу 
за три да на!

– За ко ји ће нам ку рац, шта да ра ди мо с тим уштва ма?!
– А шта ако се ме ни из не на да прох те да про ше там у тен ку по 

европ ским пре сто ни ца ма?
– Умук ни, кре те ну! Дај па сош!25 

По ред сли ке о Ру си ма као сли ке о Дру гом, сли ка о Нем ци ма, 
јед на од нај ста ри јих у на шој књи жев но сти, у ро ма ну Ру ми на ци је 
о пред сто је ћој ка та стро фи сло же на је и обе ле же на нео че ки ва ним 
раз во јем до га ђа ја. Ла зар спон та но упо зна је Нем це, брач ни пар 
Ери ку и Кла у са и њи хо ве ћер ке бли зна ки ње, не по сред но на кон 
рас пра ве са су пру гом на пла жи. По чет но пор тре ти са ње Не ма ца 
озна че но је упо тре бом сте ре о ти па, јед ним ка ри ка ту рал ним пред
ста вља њем Дру гог, при че му тај сте ре о тип „омо гу ћа ва не пре ста ну 
екс тра по ла ци ју по себ ног у оп ште и по је ди нач ног у ко лек тив но и 
че сто се у тек сту на ла зи уме сто епи те та, као ква ли фи ка тив ко ји 
по ста је су шти на”.26 Ла зар нај пре уо ча ва Кла у са на пла жи док се 
овај рас пра вља са Гр ком ко ји из да је ле жаљ ке:

25 Исто, 29–30. Овај ди ја лог је у основ ном тек сту ро ма на дат на ру ском, 
„у ори ги на лу”, док је у фу сно ти пре до чен пре вод на срп ски је зик. Ов де у ра ду 
ци ти ра мо пре вод из фу сно те.

26 И. Жи ван че вић Се ке руш, нав. де ло, 10.



Грк се пра вио да га не раз у ме, а Не мац се пра вио да не зна да 
се на Ме ди те ра ну ни шта не под ра зу ме ва и, ако хо ћеш да ре зер ви
шеш ле жаљ ке на цео дан, укљу чу ју ћи и па у зе, он да мо раш да пот
пла тиш ло кал це.27 

Ла зар, из у зет но на кло њен Нем ци ма и не мач кој кул ту ри због 
вла сти тог гра ви ти ра ња ка њи хо вој фи ло зо фи ји, књи жев но сти и 
кла сич ној му зи ци, али и због иден ти фи ка ци је вла сти тог мен тал
ног скло па са не мач ким (не мач ким мен та ли те том), а не са срп ским, 
у пр вом раз го во ру ће по ку ша ти да оста ви по се бан ути сак на њих, 
из го ва ра ју ћи све оно што ми сли да би им се до па ло да чу ју:

За јед но смо ис пљу ва ли ко рум пи ра не рад ни ке на пла жи, без
о бра зно ви со ке це не на пи та ка и во ћа, (...) ло шу хи ги је ну, са о бра ћај
ни ха ос, пре ску пи рен та кар, (...) ју жњач ку ле њост, а он да сам се ја, 
из сна жне же ље да се до пад нем свом са го вор ни ку, ба цио на крај ње 
не ча сно ого ва ра ње вла сти те зе мље. (...) Кад је Кла ус схва тио ко ли
ко сам да ле ко оти шао у са мо кри ти ци, и он се ба цио на ого ва ра ње 
не мач ке вла де ко ја ми ли јар да ма и ми ли јар да ма на ших, ре као је, 
не мач ких евра, пла ћа сво је ме га ло ман ске европ ске ам би ци је...28

Ме ђу тим, „на пу ту до хо те ла по чео сам да се пре и спи ту јем 
ни сам ли упра во са да, пред Нем ци ма, де мон стри рао свој по да
нич ки, бал кан ски мен та ли тет? Да ли се осе ћам ин фе ри ор но по ред 
тих љу ди?”29 Бал кан, ге о граф ски нео дво јив део Евро пе, ве ко ви ма 
је кул тур но кон стру и сан као „уну тра шња Дру гост” и као под руч
је ко је по се ду је „моћ ну он то ло ги ју стал не и ду бо ке про ме не”.30 
Бо го љуб Ши ја ко вић у сво јој крат кој сту ди ји Кри ти ка бал ка ни
стич ког дис кур са: при лог фе но ме но ло ги ји „дру го сти” Бал ка на 
за па жа да већ де це ни ја ма, а на ро чи то са за о штра ва њем ет нич ких 
су ко ба у ју го и сточ ној Евро пи де ве де се тих го ди на, „ри је чи Бал кан, 
Бал ка нац, бал кан ски упо тре бља ва ју се као ру жан жиг ко ји би тре
ба ло да иза зо ве оп ште ужа са ва ње и са мо пре зир оних на чи јој ко жи 
је ути снут”31, док су Ис то ку и Бал ка ну при пи са не ка рак те ри сти ке 
по пут стран, туђ, мра чан, пр љав, опа сан, вар вар ски. Јед на од ци
ља них по сле ди ца ова квог сво је вр сног стиг ма ти зо ва ња бал кан ских 

27 Ф. Гр бић, нав. де ло, 61.
28 Исто, 66–67.
29 Исто, 68.
30 Ма ри ја То до ро ва, Има ги нар ни Бал кан, прев. Дра га на Стар че вић и Алек

сан дра Ба ја зе тов Ву чен, Чи го ја, Бе о град 1999, 11.
31 Бо го љуб Ши ја ко вић, Кри ти ка бал ка ни стич ког дис кур са: при лог фе но

ме но ло ги ји „дру го сти” Бал ка на, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 12.

534



535

за јед ни ца је сте, из ме ђу оста лог, иза зи ва ње „кри зе иден ти те та”32 
та ко што се код „жи го са них про из во де страх и сум ња у се бе”.33 
Ово, да кле, за ис ход има не са мо ства ра ње сте ре о ти па о да тој за
јед ни ци и на ро ду, већ и сво је вр стан ау то шо ви ни зам ко ји раз ре
ше ње сво је фру стра ци је про на ла зи у по и сто ве ћи ва њу са не ким 
дру гим. Из лаз из овог не под но шљи вог ста ња тра жи се, са мим тим, 
у бек ству од „при мар ног” иден ти те та (ко ји мно ги по је дин ци до
жи вља ва ју и као на мет нут), у же љи да се бу де дру ги. При пре ми 
за ову но ву уло гу, ме ђу тим, прет хо ди из ве сна пси хо ло шка, дру
штве на и по ли тич ка ми ми кри ја ко ја под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње 
соп стве ног из гле да (у ши рем сми слу те ре чи) же љи дру го га34, што 
је пред ста вље но на при ме ру ди ја ло га Ла за ра и Кла у са. 

С дру ге стра не, Ла ра се о Нем ци ма из ра жа ва из у зет но кри тич
ки, сма тра ју ћи да је њи хов тре нут ни др жав ни mul tikul ti им пе ра
тив вр ху нац ли це мер ја и су штин ски за ба шу рен ре ци див на ци о нал
со ци ја ли зма, те о њи ма го во ри као о „уми ве ним фа ши сти ма” који 
по след њих де це ни ја не ра де ни шта дру го до по ку ша ва ју да „спе ру 
ља гу” са свог име на од Дру гог свет ског ра та:

Ви дим ја шта се де ша ва та мо, а де ша ва се то да је не мач ки ра
си зам са мо про ме нио во ка бу лар: не ка да шњу вул гар ну, при род но
на уч ну тер ми но ло ги ју ни жих ра са за ме ни ли су „уч ти вом” те зом 
о кул тур ној за о ста ло сти ими гра на та. Са жа ље вам ове јад ни ке с 
Бли ског ис то ка ко ји сва ки дан ста вља ју гла ву у тор бу да би се до
ко па ли Не мач ке. Њи ма је не ко уса дио мит о Не мач кој као острв цу 
то ле ран ци је и про спе ри те та у оке а ну мр жње и бе де. Му че ни ци. 
Не зна ју шта их та мо че ка.35 

Док Ла ра ужи ва са при ја те љи ма Ру си ма, Ла зар от кри ва за
мр ше не свин гер ске од но се не мач ког па ра и у њих би ва уву чен. У 
ро ма ну су екс пли цит но пред ста вље не сце не сек су ал них рад њи 
ко је Ла зар вр ши са њи ма, а ње го ва же ља да им се до пад не би ла је 
сна жна чак и у та квим тре ну ци ма: „По сту пио сам ка ко ми је за по
ве ђе но без не ког на ро чи тог за до вољ ства. Би ло ми је ста ло да не 
раз о ча рам свог но вог при ја те ља.”36 Фа са да иди лич не, тра ди ци о
нал не и склад не по ро ди це и бра ка би ва раз мр ска на но вим от кри
ћи ма о по ли га ми ји и не нор ма тив ном схва та њу брач не за јед ни це, 
чи ме се по ре ме ћа ји спо ме ну ти на по чет ку ра да ре дом улан ча ва ју: 

32 Исто, 34.
33 Исто.
34 Исто, 35.
35 Ф. Гр бић, нав. де ло, 42–43.
36 Исто, 140.
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по чев од дис функ ци о нал них и пси хич ки обо ле лих Ла за ра и Ла ре, 
пре ко ау то де струк тив них, ма нич них, по роч них Ру са, све до сек
су ал но не у та жи вих Не ма ца. 

Нај зад, за ни мљи во је са гле да ти на ко ји на чин Ла зар до жи вља
ва срп ски на род. У ро ма ну по сто ји не ко ли ко ме ста где се не по
сред но про го ва ра о (не)сте ре о тип ном по на ша њу и из гле ду Ср ба, 
нај пре ка да уо чи је дан пар на пла жи:

Обо је су има ли пла ве ко се и зе лен ка сто пла ве очи. Нај пре сам 
по ми слио да су Нем ци или Ру си, ма да су ме ње не пе ги це, ко је су 
на сун цу по ста ле из ра жај ни је, из не ког раз ло га на ве ле на по ми сао 
да су Ау стра ли јан ци. Био сам ве о ма из нан ђен кад се ис по ста ви ло 
да су до шли из Бе о гра да, и то истим ле том као и ми. Овог пу та имао 
сам по себ но за до вољ ство да Ла ри скре нем па жњу на крај ње не сте
ре о ти пан пар из Ср би је. Је сте, при зна ла је, не ли че на Ср бе.37 

О Ср би ма и њи хо вом мен та ли те ту за па жа још и ово:

Је ди но пред из бор но обе ћа ње у ко је сам ика да искре но по ве
ро вао (био сам са свим млад и на и ван) и чи је сам ис пу ње ње жељ но 
иш че ки вао, би ло је оно из 2000. го ди не, кад нам је Во ји слав Ко шту
ни ца обе ћао да ће мо жи ве ти у до сад ној др жа ви. Али Ср би не во ле 
да им бу де до сад но, они не во ле пра во, за ко не, про пи се и про це ду ре, 
то им је пре спо ро и не ра зу мљи во. Ср би су ла ко ми и не стр пљи ви, 
во ле ат мос фе ру ван ред ног ста ња..., скло ни су ве зи ва њу за га лам џи је 
с ко ји ма ће има ти све са мо не до сад ну др жа ву, без ко је не ма ни пра
ва, ни прав де, ни ми ра.38 

На ра тор и ју нак Ла зар за у зи ма иро ни чан став пре ма на ци о
нал ним сте ре о ти пи ма ко ји се увек осла ња ју на прет ход но зна ње 
пу бли ке, ис по ста вља ју ћи чи тав сет пре по зна тљи вих оп штих ме ста. 
Сли ка ту ђег и стра ног, то јест сли ка стра не зе мље, ко ја је и осно ва 
има го ло шког пи та ња, по чи ва, та ко, на сли ци о вла сти тој зе мљи, 
чак и ка да ова ни је екс пли цит но при сут на у тек сту. Ау то и хе те ро 
сли ке су, да кле, у уза јам ној за ви сно сти јед не од дру гих39, а на чин 
на ко ји ау тор пи ше о Дру гом и о ње му из ра жа ва сво је ста во ве 
умно го ме је усло вљен соп стве ним кул тур ним вред но сти ма.40 У 
сли ци ни је, да кле, при су тан са мо Дру ги, у њу је увек утка но и Ја.41 

37 Исто, 47.
38 Исто, 54–55.
39 Ј. Ах ме та гић, нав. текст, 21.
40 И. Жи ван че вић Се ке руш, нав. де ло, 7.
41 В. Гво зден, нав. текст, 218.
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За ни мљи во је пак ка ко смо ви де ли, да сли ка о Дру гом ни је оки дач 
са мо за ми сли о вла сти том на ци о нал ном би ћу већ и за ин тен зив
ни је, ду бље, лич ни је са гле да ва ње, на ро чи то у Ла за ре вом ли ку ко ји 
је сва ка ко пред ста вљен као из ра зи то сен зи би лан и ана ли ти чан. 

За кључ на раз ма тра ња

За раз ли ку од пост ко ло ни јал них ис тра жи ва ња, има го ло зи се 
огра ђу ју од исто риј ске ве ро до стој но сти књи жев не сли ке и фо ку
си ра ју на ње но тек сту ал но зна че ње и про из во ђе ње зна че ња, на 
че му би и „тре ба ло да по чи ва има нент ни ка рак тер ње ног про у ча
ва ња”.42 Има го ло шки при ступ ко ји узи ма у об зир сам текст, у овом 
слу ча ју ро ман Ру ми на ци је о пред сто је ћој ка та стро фи Фи ли па 
Гр би ћа, имао је за за да так да уо чи на чин на ко ји овај књи жев ни 
жа нр „кон стру и ше” Дру гог, ка ко функ ци о ни шу ме ха ни зми го во
ра о Дру гом и о се би, као и ин тер ак ци ју тек ста и кон тек ста у ком 
текст на ста је.43 Сва ка пред ста ва ин те р кул ту рал них од но са од сли
ка ва и кул тур ну кон фрон та ци ју, при че му су у цен тру ин те ре со
ва ња и опи си ва ња нај че шће кул тур не раз ли ке. Ме ђу тим, као што 
је ана ли за по ка за ла, кул тур не раз ли ке ов де де лу ју дво ја ко: оне 
нај пре по сто је, ју нак Ла зар их уви ђа и бе ле жи (по Па жоу, не мо
же мо опи са ти кул тур ни иден ти тет, са мо кул тур ну раз ли ку), за тим 
се при бе га ва сво је вр сној иден ти фи ка ци ји са Дру гим услед осла
бље ног вла сти тог иден ти те та (Ла зар се иден ти фи ку је с Нем ци ма, 
Ла ра са Ру си ма), да би се ко нач но ови на из глед срод ни кул ту рал ни 
иден ти те ти по но во раз и шли и пре шли у ал те ри те те, у Дру гост (Ла
зар на пра сно пре ки да од но се са Нем ци ма, Ру си вол шеб но не ста ју 
из ле то ва ли шта на кон оп скур не но ћи у клу бу за ко ји се сум ња да 
га др жи ал бан ска ма фи ја). Сте ре о тип не пред ста ве ових на ро да су, 
да кле, исто вре ме но и оправ да не и из не ве ре не: из не ве ре не у сми слу 
да се по твр ђу је мње ње да су са вре ме не ге не ра ци је, без об зи ра на 
зе мљу из ко је до ла зе, иден тич не и уни фи ци ра не у сво јој ду хов ној 
за пу ште но сти, пре вла сти те ла и чул ног над ду хов ним и емо тив ним.

При том је на ро чи то зна чај но под се ти ти на огро ман јаз (ко ји 
је на ни воу па ра док са чак) из ме ђу не рет ко на ив них и иде а ли зо ва
них пред ста ва од ре ђе них на ци о нал но сти у Ла за ро вој све сти у 
не ка квој тра ди циј ској, кул тур ноумет нич кој ди ја хро ни ји, и с дру ге 
стра не си ро вог при ка за истих тих на ци о нал но сти обич них љу ди 
у мо дер ној сва ко дне ви ци, при че му су ови ју на ци пред ста вље ни 
као по роч ни, „гре шни”, не мо рал ни.

42 Ј. Ах ме та гић, нав. текст, 20.
43 И. Жи ван че вић Се ке руш, нав. де ло, 7.
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Гр би ћев ро ман са др жи пу то пи сне еле мен те о Грч кој ко ји су 
пре до че ни кроз на бра ја ње сли ка ко је тре ба да сиг на ли зи ра ју ло
кал ну бо ју и ат мос фе ру ме ста: чу ве не мно го број не грч ке мач ке, 
упе ча тљи ве цр кве, ка рак те ри стич на га стро ном ска по ну да, исто
риј ски ло ка ли те ти и спо ме ни ци, али и Ла за ре ве исто риј скофи
ло зоф ске ре ми ни сцен ци је о Грч кој и Гр ци ма ко ји уо кви ра ва ју 
до жи вљај тог на ро да и те зе мље. Прем да се до ско ро у има го ло шким 
сту ди ја ма Дру го пр вен стве но схва та ло као ис кљу чи во на ци о нал но 
Дру го, вре ме ном се по јам Дру гог про ши рио до ком плек са зна че
ња ко ја ни су обе ле же на је ди но сво јом „на ци о нал но шћу” већ и 
сво јим по ли тич ким, еко ном ским, ге о граф ским, кул тур ним и род
ним ста ту сом. У том сми слу се мо же ре ћи да је ро ман Ру ми на ци је 
о пред сто је ћој ка та стро фи ро ман по де сан и за род на (gen der) и 
qu e er из у ча ва ња, из раз ло га што са др жи убе дљи ве пор тре те сек
су ал но/род но иза зов них по је ди на ца. 

Мср Ка та ри на Н. Пан то вић
Док тор ске сту ди је
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
kat pan to vic @gmail.com 
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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.
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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.
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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ И КУЛ ТУ РА  
НА РОД НОГ ПАМ ЋЕ ЊА

По е зи ја Ђор ђа Сла до ја пред ста вља ве о ма спе ци фи чан, а тра
ди циј ски чвр сто уте ме љен фе но мен са вре ме ног срп ског пе сни
штва. Тај би се фе но мен сва ка ко мо рао раз мо три ти уну тар јед не 
дра го це не за јед ни це ства ра ла ца ко ји сво ја де ла об ли ку ју по на че
ли ма ве о ма бли ским на шој усме ној тра ди ци ји. Та кви пе сни ци, 
ве о ма че сто, успе ва ју да из гра де ти по ве пе ва ња ко ји по пу лар ност 
пе снич ког чи на по ди жу до за ди вљу ју ћих ви си на, а те ви си не след
бе ни ци ис кљу чи во пи са не тра ди ци је, а по го то во за ступ ни ци ели
ти стич ке кон цеп ци је пе снич ког чи на, је два мо гу и да на слу те, а 
нек мо ли да са ми сво јим де ли ма ре а ли зу ју. До вољ но је са мо по ме
ну ти Ње го ше вог нај ле ги тим ни јег пе снич ког по том ка, Ма ти ју Бећ
ко ви ћа, па схва ти ти ко ли ки су ра спо ни та кве ау тен тич не су ге
стив но сти и не ве ро ват не по пу лар но сти ко ју по е зи ја с по е тич ким 
кљу чем усме но сти успе ва да по стиг не. Бећ ко ви ће ву по е зи ју сто га 
во ле чак и они ко ји по е зи ју и не чи та ју, а фе но мен усме них на сту
па ово га пе сни ка је не што упо ре ди во са мо са не ка да шњим чу дом 
гу сла ре вог де ло ва ња на оку пље ни на род же љан да од пе ва ча чу је 
оно што о се би и свом на ро ду тре ба да зна. 

Са мо у ова квим рет ким, по све му нео бич ним слу ча је ви ма 
мо гу ће је усред мо дер ни стич ке кул ту ре, ве за не за ам би јен те гра
да, за кул ту рал на укр шта ња и сло же не ме диј ске ре ла ци је, да у 
пе снич ком до га ђа ју на јед ном вас кр сне по пу лар ност усме ног ко
му ни ка тив ног чи на. У ши рим кру го ви ма по што ва ла ца и сим па
ти зе ра та ква се по е зи ја ма хом слу ша, а ма ње се чи та, али то ни шта 
не ре ме ти ни ти убе дљи вост вер бал них из вед би ни ти ин тен зи тет 
пе снич ког до жи вља ја. Чак на про тив, у мно гим сег мен ти ма та из
вед ба за до би ја не што крај ње осо бе но, а до жи вљај се ин тен зи ви ра, 
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по го то во у про сто ру ин ти ме ко ју усме на за јед ни ца ус по ста вља 
из ме ђу пе сни ка и пу бли ке, као и из ме ђу по је ди них чла но ва тог 
ау ди то ри ју ма по што ва ла ца и по све ће ни ка. Сви они се, на и ме, 
по чи њу ме ђу соб но пре по зна ва ти по не ким не жним, лир ским и 
та на ним спој ни ца ма ко је пре тог пе снич ког и ко му ни ка тив ног 
чи на као да ни су ни опа зи ли. Не гу ју ћи ова кве вер бал не и тра ди
циј ске осо бе но сти, по е зи ја и да нас успе ва да оба вља не жне по
ступ ке утвр ђи ва ња ду ха кул тур ног за јед ни штва, окре пље ња на
род но га би ћа и об је ди ња ва ња ра су тог ко лек ти ви те та.

По е тич ки си стем и пре дач ки ослон ци

Ђор ђо Сла до је при па да упра во та квим дра го це ним, а ве о ма 
по пу лар ним и во ље ним пе сни ци ма. Ње гов круг по што ва ла ца са
чи ња ва ве о ма ста би лан скуп пре све га по зна ва ла ца тра ди ци о нал
ног на чи на жи во та и по што ва ла ца на род не кул ту ре, а то су по 
пра ви лу ста нов ни ци мо дер них гра до ва, али са не сум њи вим прет
ход ним ру рал ним, тра ди ци о нал ним жи вот ним ис ку ством и са 
на гла ше ним сен ти мен том ве за ним за то ис ку ство. У том сми слу 
иде ал ног Сла до је вог чи та о ца пре по знао бих по ка рак те ри стич ним 
ши фра ма кул ту рал не тран зи ци је: то је чо век ко ји је ра ди кал но 
про ме нио мо ду се соп стве ног жи во та, ви ше или ма ње успе шно се 
укло пио у но ви ур ба ни ам би јент, али и да ље чу ва ме лем но пам
ће ње ко је га ве зу је за свет де тињ ства, или за прет ке са ко ји ма је 
про во дио не ки део сво га жи во та, или за свет пре да ка са ко ји ма се 
ни ка да ни је срео, али их је упо знао кроз по ро дич не при че, ко лек
тив но пре да ње, исто риј ска све до че ња и све ко ли ко кул тур но пам
ће ње чи та вог на ро да. 

Уку пан број ова квих чи та ла ца и по тен ци јал них по што ва ла
ца Сла до је ве по е зи је ве о ма је ве лик, јер је срп ска кул ту ра, исто
ри ја, дру штво, по ро ди ца сва ис пу ње на та квим пре дач ким ни ти ма 
ко је пред ста вља ју са став ни це ин тим них жи во та свих нас. Чак и кад 
се пре да мо об ли ци ма ви со ко ци вли зо ва ног, чи сто ма те ри ја ли стич
ког жи во та, у сва ко ме од нас ра де ове ти хе ни ти се ћа ња ко је нас 
вра ћа ју пре ци ма и исто риј ском пам ће њу. Ни је уза луд, и то одав но, 
кул тур на ан тро по ло ги ја кон ста то ва ла да је срп ска кул ту ра ве ли
ким де лом за сно ва на на кул ту мр твих. Али то ме би увек тре ба ло 
до да ти, а то се не чи ни баш че сто, да је тај култ мр твих из гра ђен 
на хри шћан ској, пра во слав ној пред ста ви о при сној за јед ни ци свих 
мр твих као у Бо гу веч но жи вих љу ди. Сто га ће ма те ри ја ли стич ки 
ан тро по ло шки ре зон ова кав до жи вљај про гла си ти пу ком пра зно
ве ри цом, при ми ти ви змом и глу по шћу, али да је срп ска кул ту ра 
мно го сло же ни ја, те да са др жи јед ну ду бо ку ве ру у увек жи во га 
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Бо га, то зна ју са мо они ко ји до бро по зна ју ту кул ту ру, као и они 
ко ји ег зи стен ци ју љу ди не одва ја ју од чи сте ду хов но сти, па и Ду
ха све то га. Та квих је, на жа лост, од ко му ни стич ког огла ша ва ња 
смр ти Бо га и ме ђу Ср би ма по че ло да би ва све ма ње, па је зна чај 
пе сни штва ко је нас вра ћа ау тен тич ном, до ма ћем при мор ди јал ном 
кул ту рал ном ис ку ству уто ли ко ве ћи.

Ова кве об ли ке ко му ни ка ци је и раз у ме ва ња оба ве зно мо ра мо 
има ти на па ме ти кад о по е зи ји Ђор ђа Сла до ја и не ких ње му срод
них пе сни ка про ми шља мо и кад по ку ша ва мо да их про ту ма чи мо. 
Тре ба и то ре ћи да Сла до је ва по е зи ја по чи ва на ве о ма кон зи стент
ном и ста бил ном си сте му по е тич ких ка рак те ри сти ка, а тај си стем 
ре а ли зу је је дан ви со ко ко му ни ка ти ван об лик пе снич ког чи на. У 
ње му је кључ на, по ла зна став ка са др жа на у чи ње ни ци да је по е
зи ја у не по сред ној функ ци ји ре ал ног жи во та, да је упу ће на на то 
да пе сник тај не по сред ни, ре ал ни жи вот ко ји жи ви мо тре ба да спо
зна и да га чул но кон крет ним, пе снич ким је зи ком из ло жи на шој 
естет ској пер цеп ци ји ука зу ју ћи на ти хе и за чуд не ње го ве по јав не 
об ли ке. Са тог ста но ви шта чи ни се да би чак и по спе ци фич ним, 
твр дим кри те ри ју ми ма јед ног Све то за ра Мар ко ви ћа и ње го вог 
„ре ал ног прав ца”, у пе ва њу и ми шље њу Ђор ђа Сла до ја овај кри тич
ки иде о лог на шао оно што при жељ ку је. Ако је овај не по ко ле би ви 
ре ли ста (у тек сту „Пе ва ње и ми шље ње”) ме ђу рет ке пе снич ке 
вред но сти ко је су му по во љи увр шта вао по ко ју ва ља ну Зма је ву 
пе сму, по себ но ње го ву са ти ру, ако је био спре ман да то ме до да 
још са мо Ђу ру Јак ши ћа, он би по та квим кри те ри ју ми ма из срп
ског пе сни штва мо гао до да ти још не ко ли ко по то њих пе сни ка, а 
ме ђу њи ма би сва ка ко Ђор ђо Сла до је имао сво је са свим при род но 
и за слу же но ме сто.

Сла до је во пе ва ње и ми шље ње од ви ја се без ве ли ких стил ских 
ком пли ка ци ја, али са сјај ним, за ди вљу ју ћим осе ћа њем за је зик и 
ње го ве из ра жај не мо гућ но сти. Ка ко у те мат ском та ко и у је зич ком 
по гле ду, ње го во основ но упо ри ште про на ђе но је у на род ном жи
во ту, па је и је зик ње гов из вор но на род ни, хер це го вач ки, а обо га
ћен свим еле мен ти ма ву ков ски чвр сто за сно ва не кул ту ре. Свеж и 
из ра жа јан, увек пла сти чан и су ге сти ван, овај је зик по кат кад тек 
до ђе у ис ку ше ње ка квих твр ђих или ису ви ше екс пре сив них фор
му ла, али та кво ис ку ше ње пе сник ве о ма ве што и спон та но укла па 
у јед ну крај ње уљу ђе ну, тра ди ци о нал ном кул ту ром урав но те же ну 
и пле ме ни ту фор му. Чи та ју ћи ове пе сме пре по зна ће мо мно ге лек
сич ке сло је ве ко ји су већ на са мој гра ни ци не ста ја ња из про сто ра 
стан дард ног је зи ка, а че сто су тај про стор већ и на пу сти ли. Бле сне 
по вре ме но и по не ка фра за или иди о мат ска кон струк ци ја, тек то лико 
да не са мо у ре чи ма не го и у син таг ма ма, па и чи та вим ре че ни ца ма 
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оста не ја сан траг тог ру рал ног, на род ног ам би јен та у ко јем је ау тен
тич но срп ско би ће и мо гло да пре жи ви све по тре се ко ји ма је би ло 
из ло же но. Ка да пе сник на ова кав на чин пе ва, он да је по слат ја сан 
сиг нал да пе ва о не че му ау тен тич ном и спа со но сном по сам оп ста
нак чи та вог на ро да и кул ту ре ко јој пе сник при па да. Та ко се фор
ми ра онај ду бо ки и сна жни ути сак да је Сла до је наш, ау тен тич но 
наш пе сник ко ји о сви ма на ма и о на шој исто риј ској суд би ни пе ва 
и про ми шља.

Го вор но ви а до жи вља ји ста ри

Ту не где утвр ђу је мо осно ву до жи вља ја ве за ног за из не над
ност и от кри ће не чег ду бо ко и те мељ но по зна тог. Сла до је нам као 
са свим но во и све же, об но вље но и ожи вље но, от кри ва оно што би 
тре ба ло да сви зна мо, па се от кри ва лач ки мо ме нат овог чи на ис
по ста вља на по не што раз ли чи те на чи не: не ко је све то што је 
при ро да на род ног би ћа истин ски за бо ра вио, не ко је чак и пре зрео 
и ду бо ко га се за сти део, не ко је убе ђен да са та квим од би ја њем 
ула зи у свет ве ли ких идеј них и иде о ло шких или ма те ри ја ли стич
ки и ци ви ли за циј ски про спе ри тет них све то ва, а не ко је јед но став
но за пу стио не што дра го и ми ло, је два че ка ју ћи да се по ја ви не ко 
ко би га на све то под се тио. Ра зно вр сни су пу те ви за бо ра ва са мо
га се бе и сво јих кул ту рал них упо ри шта, али за све њих по е зи ја 
Ђор ђа Сла до ја, па и свих дру гих пе сни ка ја ких кул ту рал них ко ре
на, има увек спа со но сног ме ле ма и ле ка. У свим овим слу ча је ви ма 
по е зи ја ис по ста вља го вор ко ји је по ма ло но ви, али су до жи вља ји 
ве о ма ста ри. Или, ре че но пе снич ким за но си ма Цр њан ског: „Суд
би на ми је ста ра, / а сти хо ви ма ло но ви”. 

Баш због та квих, ве о ма ста рих до жи вља ја ни пе снич ка фор ма 
Ђор ђа Сла до ја ни је се мно го ме ња ла. Ње го ви по е тич ки по ступ ци 
су при лич но ујед на че ни, зби је ни, као у гу стом тка њу, а у чи та вом 
пе сни ко вом опу су не ма ни тра га, чак ни на го ве ша та ја на глих про
ме на, по го то во не пу них и нео че ки ва них за о кре та. Сто га је пе сни
ков го вор ве о ма си гу ран и ујед на чен, стил ски и ре то рич ки пре по
зна тљив, а ње го ви ка рак те ри стич ни сми са о ни обр ти де лу ју вр ло 
спон та но и ху мор но крај ње убе дљи во. Сто га се с раз ло гом мо же 
ре ћи да Сла до је це лог свог жи во та пи ше прак тич но јед ну те исту 
књи гу, а та књи га, то је це ли на ње го вог опу са схва ће ног као збир 
свих до жи вља ја о ко ји ма је пе сник оста вио ја сно га је зич ко га тра
га. У скло пу та кво га опу са мо гу се пре по зна ти ли ни је те мат ског 
до пи си ва ња и ши ре ња, до пу ња ва ња и обо га ћи ва ња, али су по е тич
ке раз ли ке из ме ђу по је ди них књи га уну тар то га опу са са свим услов
не и не пре те ра но зна чај не. Раз у ме се да се о по је ди ним ње го вим 
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књи га ма и те ка ко мо же чи та ти и пи са ти за себ но, али ипак зна че
ње и сми сао це ли не оно га што је пе сник ство рио увек се на ме ће 
са не у мит но шћу ка кве не ма код оних ства ра ла ца чи је раз вој не 
фа зе по чи ва ју на те мељ но дру га чи јим на че ли ма и функ ци ја ма 
пе снич ких тек сто ва. О овим раз ли ка ма тре ба про ми шља ти и ту
ма чи ти их при ме ре ним по ступ ци ма, а код Сла до ја та при ме ре ност 
зна чи да се убе дљи во на ме ће сли ка це ли не све та о ко јем у свим 
збир ка ма и у свим до би ма сво га жи во та он пе ва. 

У мно гим пе сма ма мо же мо от кри ти тра го ве ова квих по е тич
ких и ау то по е тич ких са гле да ва ња, јер пе ва ју ћи о све ту на род ног 
жи во та ко ји ла га но не ста је, пе сник исто вре ме но про ми шља и сам 
чин пе ва ња и ње го ву функ ци о нал ност. Та ко је – тра гом оне сјај не, 
бри љант не по е тич ке ис по ве сти Ла зе Ко сти ћа „Ме ђу ја вом и мед 
сном” – Сла до је иза ткао пе сму „Тка ља” у ко јој, на те ме љу слич не, 
го то во исто вет не ме та фо рич коале го риј ске схе ме, тка ње ис по ста
вља као се ман тич ку осно ву по ко јој се раз ли ста ва те мат ска ша ре
ни ца це ле пе сме. Па као што Ла за пе ва о пле ти ву и пле ти љи („Ко 
пле ти ља она ста ра, / дан што пле те, ноћ опа ра, / ме ђу ја вом и мед 
сном”), та ко исто, али бит но дру га чи је, пе ва и Сла до је. Ње го ва 
пле ти ља та ко пле те да јој се сва ко де ло из врг не у не што дру го и 
дру га чи је: „Про спе се по тка сму ти ша ра / Све ми се смр си и опа ра 
// Пе ле ну поч нем – зи не за вој / На стра ши ло ми ли чи раз бој // А 
чу нак ми је црн су ва рак / Као да не ткам цр кви да рак”. Па се да ље 
ре тор ски пи та: „Ко ми је Бо же бо је по кро – / Шта год за сну јем 
откам по кров”. Смрт на ис ку ше ња су, да ка ко, срп ски кључ ни иза
зо ви, па због тог те мељ ног ис ку ше ња тка ља и не мо же дру га чи је 
не го да про из ве де оно што јој са ма по тка ње но га тка ња на ме ће. 
Ти хом але го риј скосим бо лич ком схе мом пе сник, да кле, при зна је 
ка ко у ње го вом ка зи ва њу про го ва ра не ка ду бља осно ва или по тка, 
а то зна чи да без об зи ра о че му и ка ко на ме ри да за пе ва, увек се 
из ви ја глас ко ји је ду бље од ре ђен кул ту ром и пре дач ком усло вље
но шћу не го би ло ка квом твор че вом од лу ком или на ме ром. Сто га 
пе сник увек моћ ни је про го ва ра са по зи ци је све ко ли ког на род ног 
би ћа и ње го вог кул тур ног пам ће ња не го ли са по зи ци је стро го 
ин ди ви ду ал ног, при ват ног и дру штве но изо ло ва ног су бјек та.

Сла до ју су ро ман ти ча ри нај чвр шћа осно ва на ко јој он гра ди 
сво је пе снич ке слут ње и сно ве. А кад се осло ни на са мо га Ње го ша, 
он ће он да опе ва ти шта је то оста ло од оне ве ли ке, бри љант не еп ске 
це ли не на ших усме них пе ва ча, од оно га што је на тој осно ви опе вао 
и сам Ње гош, а он да ће све то мо дер ни пе сник упо ре ди ти са овим 
што као оста так оста та ка има мо да нас. Из та квог по ре ђе ња ње му 
ће се ве ли ко Ње го ше во Огле да ло срп ско при ка за ти тек као Огле
дал це срп ско, при че му ни је са мо до шло до очи глед ног ума ње ња 
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за да тих еп ских раз ме ра не го је до шло и до круп не функ ци о нал не 
из ме не: у Огле да лу срп ском ви ди се чи тав на род и ње го ва суд би на, 
а у Огле дал цу срп ском тек се дâ са гле да ти по не ко ли це, као очи
глед ни при мер и при лог сли ци про па да ња круп них, ко лек тив них 
за јед ни ца и по ја ве три ча вих ин ди ви ду ал них жи во та ко ји раз бо
ље но за гле да ју у са ме се бе, а из ван се бе ни шта осим се бе и не ви де. 
Та ко је Сла до је сјај но по ка зао ка ко из гле да пра ва ме ра људ ске 
дез о ри јен ти са но сти у са вре ме ном све ту. За ова кву си ту а ци ју је 
на род на кул ту ра има ла спре ман од го вор, а сјај но га је ис ка зао Вук 
Ми ћу но вић у Гор ском ви јен цу (сти хо ви 1618–1621): „Ада за сву игру 
без гу са лах / ја ти не бих па ру тур ску дао. / Ђе се гу сле у ку ћу не 
чу ју, / ту је мр тва и ку ћа и љу ди”. На рав но, ова кав од го вор ни је 
мо гућ у усло ви ма ци ви ли за циј ског хе до ни зма XXI ве ка, али тре ба 
се по бри ну ти да и у та квим окол но сти ма има усло ва за раз у ме ва
ње овог тра ди ци о нал ног од го во ра, па и ње го вог укљу чи ва ња у 
по ље све оп ште про бле ма ти за ци је ду ха на шег вре ме на.

Еле ги ја и ле ко ви тост ху мо ра

Сла до јев чо век, као очи ти про дукт на шег, по степ ског и мо дер
ног све та, ре дов но се по ка зу је као пу ки не до стој ник све га оно га што 
је на сле ђе но од пре да ка и са чи ме он, по пра ви лу, и не зна шта да 
чи ни и ка ко са тим на сле ђем на крај да иза ђе. За то, го во ре ћи у име 
це лог ко лек ти ва, лир ски су бје кат и ве ли да је ње му ја ко да ле ко 
Хи лан дар, да не зна ка ко до ње га да до ђе, а и кад до ђе има ли му 
спа са због све га што на се би но си: „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 кре не са ма. / Јер ја сам пре
пун пе пе ла и га ра, / И не смем та кав у сјај Хи лан да ра” („Да ле ко 
је Хи лан дар”). Пе сник, да кле, на сту па са по зи ци ја ис кре не и че сти
те за гле да но сти тра ди ци о нал ног чо ве ка у све тост ко ја чу ва оп ста
нак ово га све та, па у тој за гле да но сти пр во са гле да ва соп стве ну 
не до стој ност, па тек он да све оста ло. На ме тљи ви и рас пу сни чо век 
на шег до ба, те мељ но од ре ђен иде јом сло бод ног тр жи шта, увек ће 
по ми шља ти ка ко је упра во по ме ну та све тост не ка вр ста ро бе коју 
би он, сво јим вла сти тим нов ци ма хтео да ку пи, па што би – кад 
већ има до вољ но но ва ца – мо рао да са мо га се бе му чи пи та њи ма је 
ли он до сто јан те све то сти или ни је. У тој ра зли ци из ме ђу чед но сти 
и бо го бо ја жљи во сти тра ди ци о нал ног чо ве ка, с јед не, и на ме тљи
во сти и грам зи во сти мо дер ног чо ве ка, с дру ге стра не, ука зу је се 
не пре мо сти ви јаз о ко јем се не сме ћу та ти. О ње му тре ба све до
чи ти, па и пе ва ти, али то мо же нај е фект ни је да се чи ни ком би на
ци јом ту го ван ке и ко ми ке, еле ги је и ле ко ви тог ху мо ра. 
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Та кав је пе сник Ђор ђо Сла до је: на ње го ве сти хо ве до ђе вам 
да исто вре ме но ти хо за пла че те и осмех не те се не жно. Ако би смо 
га сме шта ли у пе снич ку тра ди ци ју, он да би смо мо гли – уза сва 
већ по ме ну та – бар још два нај чвр шћа упо ри шта да про на ђе мо за 
ње го во ту жно ху мор но пе ва ње и ми шље ње. Мо жда ви ше од сва ко
га дру го га у Сла до ју од је ку је глас Алек се Шан ти ћа, не са мо због 
ду ха Хер це го ви не и ње го вог раз у ме ва ња за све ко ли ке окви ре срп
ске кул ту ре не го и због ду бо ког осе ћа ња за об ли ке тра ди ци о нал ног 
на чи на жи во та и за ме лан хо лич но са гле да ва ње чо ве ко ве жи вот не 
суд би не. Нај про сти је ре че но, Ђор ђо Сла до је је Алек са Шан тић 
на ше га до ба, он на ста вља Шан ти ћев пев она ко ка ко је то мо гу ће 
у вре ме ну с кра ја XX и по чет ка XXI ве ка, у вре ме ну ка да тра ди
ци о нал не фор ме жи во та гу бе сва ку ре ал ност и пре тва ра ју се у 
го ми лу екс по на та у ет но граф ским му зе ји ма и ет но се ли ма. Као и 
Шан тић, та ко и Сла до је до бро осе ћа ка ко не ка тихa иди ла тра ди
ци о нал ног на чи на жи во та, то пли на де тињ ства и ушу шка ног по ро
дич ног жи во та је су са мо дра го це не ма три це се ћа ња ко је об ли ку ју 
на шу пер цеп ци ју овог ужур ба ног, ур ба ног жи во та и мо дер ни зо
ва них обра за ца по на ша ња. Сто га је еле ги ја основ на из ра жај на 
фор ма и жан ров ски оквир на ко ји ра чу на овај шан ти ћев ски пе вач 
у вре ме ни ма пост мо де р ни стич ких лу та ња.

А да то лу та ње не бу де пу ко ба у ља ње и ср ља ње пред иза зо
ви ма вре ме на са ко ји ма се пе снич ки су бје кат су о ча ва, Сла до ју је 
дра го це но би ло оно дру го пе снич ко упо ри ште ко је сам по ме нуо. 
Реч је о Бран ку Ћо пи ћу и ње го вом бла го твор ном ху мо ру, и то не 
са мо пе снич ком не го чак пре вас ход но при по вед ном ху мо ру ко јим 
је он, из ну тра, осве тља вао свет сво јих ју на ка, њи хо вих по ро ди ца, 
те бли жег и ши рег дру штве ног ам би јен та. Но, тре ба и то ис та ћи: 
ни ти је Сла до је по на вљао Шан ти ће ве ни ти Ћо пи ће ве фор му ле, 
ни ти је епи гон ски хо дао ута ба ним ста за ма сво јих прет ход ни ка. 
Он је са мо сле дио дра го це на упут ства њи хо ве осо бе не ду шев но
сти и естет ске осе тљи во сти, а он да је у жи вом жи во ту и у пре сном 
ху мо ру ко ји тај жи вот про жи ма про на ла зио све оно што је ње го во 
око и ухо уме ло да пре по зна и да пе снич ки вер ба ли зу је. Тај спој 
еле гич ног то на и ти хог, еле гант ног ху мо ра чи ни да се ути сак о 
ње го вим пе сма ма нај че шће на ме ће са нео до љи во шћу пред ко јом 
не ма од бра не и за шти те. Ње го ва се по е зи ја на про сто мо ра во ле ти 
у ме ри у ко јој во ли те на ше обич не, ти хе и ма ле жи во те ван ко јих 
и не ма мно го то га. Ако соп стве ну ма лен кост и ма лен кост сво јих 
бли жњих не при хва та те са бла го на кло но шћу, па и искре ном љу
ба вљу, он да вам спа са не ма! А у том јад ном слу ча ју не ма вам ни 
уте хе и ра до сти ко ју пру жа по е зи ја Ђор ђа Сла до ја!*

* Реч на про гла ше њу до бит ни ка На гра де Из ви и скра Ње го ше ва, у крип ти 
Хра ма Све то га Са ве, у Бе о гра ду, 18. фе бру а ра 2020. го ди не. 
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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ 

ОД ЛА ГА ЊЕ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ У  
„ГОР СКОМ ВИ ЈЕН ЦУ”

Све је ви ше оних ко ји ми при ја вљу ју ка ко је Лу ча ми кро ко зма 
нај бо ље Ње го ше во дје ло и да баш она нај ви ше од го ва ра њи хо вом 
уку су и сен зи би ли те ту. Не про ти вр је чим, иа ко ми се бе сми сле ним 
чи ни ус по ста вља ње хи је рар хи је уну тар овог, го то во све тог трој
ства срп ске по е зи је ко је чи не Гор ски ви је нац, Лу ча ми кро ко зма и 
Ла жни цар Шће пан Ма ли. А кад ме при тје ра ју, ја се ипак опре ди
је лим за Гор ски ви је нац, из сто ти ну раз ло га од ко јих је ов дје мо
гу ће на ве сти са мо не ке. Гор ски ви је нац је те мељ на књи га срп ског 
на ро да у ко јој се мо гу на ћи вр хун ски сти хо ви о све му бит ном у 
на шем по је ди нач ном и ко лек тив ном жи во ту – o до бру и злу, о 
роп ству и сло бо ди, о чој ству и ју на штву, о жр тво ва њу и из да ји, о 
жен ској ћу ди, о чо вје ку и ње го вој при ро ди у нај ши рем сми слу и 
шек спи ров ском ра спо ну. И наш обич ни не пи сме ни, бо ље ре ћи 
усме ни сви јет, кад хо ће да ка же не што ва жно, по сег не за не ким 
еп ским сти хом или сен тен цом из Гор ског ви јен ца. Уз ма ло пре
тје ри ва ња, мо гло би се ре ћи да је ви ше Ср ба ко ји Ви је нац на и зуст 
зна ју не го оних ко ји су про чи та ли Би бли ју. У том сми слу, ово је 
мно го ви ше од обич не пје снич ке књи ге ка кве се по сли је Ње го ша 
пи шу и об ја вљу ју. Не ма код нас, а вје ро ват но ни дру гдје у сви је ту 
при мје ра – да је јед но пје снич ко дје ло та ко ду бо ко сра сло са би ћем 
„ци је ла на ро да” из чи јег је ис ку ства, за пра во, и на ста ло. А то је 
ис ку ство, по ет ски про чи шће но, опле ме ње но и су бли ми са но, у 
рас ко шном је зич ком ру ху и ду ху, као уздар је вра ће но на ро ду.

У Лу чи је Ње гош на не над ма шан на чин, у го то во не из др жи вом 
рит му и тво рач ком ин тен зи те ту раз вио ре ли гиј скоме та фи зич ку 
сли ку сви је та као бо ж је тво ре ви не. Вас ко ли ки сви јет, ви дљи ви и 
не ви дљи ви, Тво рац др жи као хар мо ни ју сфе ра ко ја је не пре ста но 
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из ло же на мрач ним и де струк тив ним си ла ма Са та не и ње го вих 
ле ги о на. Тво рац је у Ње го ше вој ви зи ји де ми јург и све др жи тељ 
сви је та и но си лац свје тло сног прин ци па, до бро те и све ми ло сти, 
али он је исто вре ме но и рат ник и пје сник. На су прот мо дер ни стич
кој са мо ра за ра ју ћој скеп си, у Лу чи чи та мо јед ну од нај моћ ни јих и 
нај љеп ших по хва ла по е зи ји и пје сни ку:

Све ди во те не ба и не бе сах,
све што цвје та лу чем све ште ни јем,
ми ро ви ли ил умо ви би ли
све пре ле сти смрт не и бе смрт не –
шта је су па ово све ко ли ко
до оп ште га оца по е зи ја?
Зва ни је је све ште но по е те
глас је ње гов не ба вли ја ни је,
лу ча свје тла ру ко во ди тељ му,
ди ја лект му ве ли че ство твор ца.

Та ко се, да кле, и сам Тво рац по ја вљу је као нај ве ћи ме ђу пје
сни ци ма ко ји је сви јет са здао у ства ра лач ком на дах ну ћу и на по
ет ским прин ци пи ма. Ова кво ко смо го ниј ско на че ло из ви ре из са ме 
Би бли је, из оне Ри је чи ко ја би на по чет ку и би у Бо га, а из ко је је 
све на ста ну ло. Ехо те ри је чи на зе мљи до пи ре са мо до ду ше „пла
ме ног по е те”, у ри јет ким епи фа ниј ским тре ну ци ма у ко ји ма је и 
Лу ча ис пје ва на. Све то што је у овом је дин стве ном спје ву, си ли ном 
пје снич ке има ги на ци је и ду хов не ви зи је по ти сну то у не бе ске ви
си не, у тај но ви то, оно стра но и ме та фи зич ко, би ће у Гор ском ви јен
цу спу ште но у ко шмар ну исто риј ску ствар ност јед не ма ле зе мље 
„од свуд сти је шње не”, а њен ће на род и на род не гла ва ре ста ви ти 
на ве ли ка ис ку ше ња пред за мр ше не иза зо ве и те шке, че сто нер је
ши ве тра гич не ди ле ме. Оту да се мо же ре ћи да је Гор ски ви је нац 
у су шти ни тра ге ди ја, вје што и ду го од ла га на и раз га ђа на, ис пје
ва на у жи вом, про ти вр јеч ном и ди на мич ном је дин ству еп ског, 
драм ског и лир ског.

У јед ном од сво јих из ван ред них есја Све то зар Ко ље вић пи ше, 
с мно го ва ља них ар гу ме на та, о смр ти еп ског у Гор ском ви јен цу. 
Ме ни се ипак чи ни да је еп ски дух ов дје пре жи вио, а да ће се ко
нач на раз град ња до го ди ти у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом. Еп ско 
оп ста је у од је ци ма слав не исто ри је, у еп скопа три јар хал ном ка
рак те ру ју на ка и ко нач но у са мом де се тер цу ко ји је „ка луп на ше 
осе ћај но сти”, чу вар исто риј ског и мо рал не ту ге, али и звуч ни 
пре но сник ко сов ског за вје та и злат ног ми та о сло бо ди. Оп ште по
зна то је да Ње го ше во дје ло пред ста вља вр ху нац на ше епи ке, па је 
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не ми нов но да са тог вр хун ца по чи ње да се „кру ни и оси па”. А „оси
па” се кроз драм ску фор му, у по ет скофи ло зоф ским ре флек си ја ма 
вла ди ке Да ни ла и игу ма на Сте фа на, у лир ским од лом ци ма ка кви 
су ту жба ли ца се стре Ба три ће ве или сан Ву ка Ман ду ши ћа, у вар ни
ца ма нео бич ног Ње го ше вог ху мо ра, у од су ству де таљ ни јег еп ског 
опи са глав ног до га ђа ја и на дру ге на чи не. И све то што под ри ва 
еп ски дух, ма ка ко па ра док сал но зву ча ло, до дат но се ман тич ки 
обо га ћу је и сим бо лич ки про ду бљу је пје снич ки из раз и урав но те
жу је драм ску рад њу. 

Они ко ји Ње го шу спо чи та ва ју дра ма тур шку ла ба вост Гор ског 
ви јен ца за бо ра вља ју да је он био мо нах ко ме је ли тур гиј ска дра ма
тур ги ја би ла ису ви ше до бро по зна та. Не ки дра ма тур шки еле мен
ти те вр сте вје што су упо сле ни у Гор ском ви јен цу, чи ји се чи но ви 
дје ли мич но по кла па ју са све на род ним скуп шти на ма. Оту да се, 
без стра ха да ће се по мра чи ти ијед но њeго во сло во, Гор ски ви је нац 
мо же чи та ти и као ге ни јал ни скуп штин ски из вје штај, нај бо љи 
ко ји је икад на пи сан. А те скуп шти не, на ко ји ма тре ба до ни је ти 
те шку и суд бо но сно од лу ку, одр жа ва ју се о све тим да ни ма на са
кра ли зо ва ним мје сти ма, на нај ви шим ду хов ним ко та ма, та ко ре ћи.

Пр ва скуп шти на, уо чи Тро ји чи на дне, про ла зи пре те жно у 
ду гим, те шким и на тре нут ке дра ма тич ним мо но ло зи ма вла ди ке 
Да ни ла. Он је онај „на бр ду” ода кле ви ди ви ше, ду бље и ја сни је 
сву те жи ну и тра ги ку од лу ке ко ју тре ба до ни је ти и у дје ло спро
ве сти, па оту да ду го и те мељ но про ми шља мо рал не, исто риј ске и 
по ли тич ке иза зо ве пред ко ји ма се на шло ње го во ма ле но пле ме. 
Као пје сни ков двој ник и вла ди ка Да ни ло је „тра гич ни ју нак ко
сов ске ми сли” ко ји исто риј ску суд би ну срп ског на ро да пре тре са 
у кон тек сту ко сов ске тре ге ди је и ко сов ског опре дје ље ња, ко је 
под ра зу ми је ва спрем ност на жр тву за ви со ке оп ште ци ље ве, ме ђу 
ко ји ма је сло бо да онај нај ви ши и нај све ти ји. Из та квих ду бо ких 
раз ми шља ња ис кри ста ли са ће се и она стра шна ло зин ка – не ка 
бу де што би ти не мо же.

И док се вла ди ка рве са те шким мо рал ним и исто риј ским 
пи та њи ма, са узро ци ма и по сље ди ца ма чи ње ња и не чи ње ња, они 
„под бр дом” – сер да ри, кне зо ви и вој во де – гле да ју на то с по до зре
њем и пре ко ром, по не кад и гру бим. То су љу ди еп ског ко ва – све 
Вук до Ву ка – ко сов ским ми том и ви дов дан ском ети ком до дна 
ду ше про же ти и опи је ни Оби ли ће вим ви те штвом и у сва ком тре
нут ку спрем ни да ње гов жр тве ни под виг по но ве, не пи та ју ћи за 
ци је ну. Оту да им се вла ди чи но му дро ва ње чи ни као оду го вла че
ње и не по треб но од ла га ње не из бје жног. Јед но ду шна ри је ше ност 
гла ва ра и мно зи не оли че не у ко лу кроз ко је се, с вре ме на на ври
је ме, огла си ду бо ко, го то во ар хе тип ско на род но ис ку ство – као 
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опо ме на и пу то каз – по мо ћи ће и вла ди ци Да ни лу да раз ри је ши 
соп стве не не до у ми це.

Тра ге ди ја се ипак и да ље раз га ђа. Го спо јин ска скуп шти на 
про ла зи у по ку ша ју ми ре ња за ва ђе не бра ће, иа ко сви зна ју да је 
то уза лу дан по сао, јер су оне „ма ле раз ли ке” у су шти ни ду бо ке и 
не пре мо сти ве. На са свим ми ни мал ну по ну ду да на ла жу бад ња ке, 
по сте и ша ра ју ја ја, Му стајка ди ја ће од го во ри ти апо те о зом ислам
ској кул ту ри и ре ли ги ји, пред ста вља ју ћи је као рај ски врт пун 
ра до сти, бо жан ске ље по те и сва ко ја ких ужи ва ња. То су мо жда и 
нај љеп ши сти хо ви о ислам ској кул ту ри на срп ском је зи ку и то из 
пе ра јед ног вла ди ке за ко га и да ље твр де да је ге но цид ни пје сник. 
По што глав ни по сао из о ста је, ова скуп шти на, ве ћим ди је лом, про
ла зи у по ша ли ца ма и до сјет ка ма, у га та њу и ту ма че њу сно ва (ко ји 
углав ном пред ска зу ју не ми нов не до га ђа је), у исље ђи ва њу вје шти це 
са по ли тич ким за дат ком, у ла кр ди ји са хо џом Брун че ви ћем, али 
јед на ко и са по пом Ми ћом, у над му дри ва њу и нат пје ва ва њу тур
ских и цр но гор ских сва то ва и слич но. Ову го то во за бав ну ат мосфе
ру пре ки ну ће не ко ли ко из ван ред них лир ских про сје ва – нај при је 
ту жба ли ца се стре Ба три ће ве, мо жда нај љеп ша и нај по тре сни ја у 
све ко ли кој свјет ској по е зи ји, а он да и онај чу де сни сан Ву ка Ман
ду ши ћа о сна хи Ба на Ми ло њи ћа, ко ји ће би ти гру бо пре ки нут – 
„да се не би ту што год из бле ја”, јер стро ги па три јар хал ни мо рал 
о та квим до жи вља ји ма не да ни зуц ну ти, чак ни у сну. Ту је и пре
пи ска Вла ди ке Да ни ла и Се лимпа ше, из чи јег пи сма упо зна је мо 
и дру го ли це исла ма – су ро во, ми ли тар но и не ми ло срд но – ко је 
по ка зу је спрем ност да за тре све што му се су прот ста ви.

Ко хо ће да се ба ви раз ли чи тим и су прот ста вље ним кул ту ро
ло шким и ци ви ли за циј ским обра сци ма, на ћи ће у Гор ском ви јен цу 
гра ђе на пре тек. Ту је на јед ној стра ни наш пра во слав ни, па три
јар хал ни на род, ду бо ко уте ме љен у сво јој тра ди ци ји, а на дру гој, 
не из бје жно су прот ста вље ној, је ислам са сво јим ја ну сов ским ли
цем, а ту је и за пад но е вроп ски сви јет, огре зао у ла жи и ли це мјер ју 
и сво је вр сном „ни хи ли стич ком хе до ни зму” ка квим га је ви дио 
ви спре ни и ду хо ви ти вој во да Дра шко, а ка кав се и на ма ука зу је у 
све раз у ђе ни јим, мрач ни јим и би зар ни јим об ли ци ма. Основ ни иден
ти тет ски еле мент и кључ на тач ка раз ли ке у он да шњем сви је ту била 
је ре ли ги ја; она је и ов дје глав ни узрок не ми нов ног су ко ба, јер су, 
ка ко се ја сно ка же, „лу на и крст два стра шна сим во ла / њи хо во је 
на гроб ни це цар ство”. И та се тра гич на сим бо ли ка не да ни убла
жи ти ни по ни шти ти.

Од лу ка о ис тра зи по ту ри ца од но сно ино вјер не бра ће би ће под 
за кле твом до не се на уо чи Бо жи ћа, али ће из о ста ти де таљ ни ји опис 
то ка и раз мје ра са мог до га ђа ја, ка кав има мо, на при мјер, у Лу чи, 
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гдје је до сит них по је ди но сти опи сан рат Бо га и бож јих ан ђе ла 
про тив Са та не и ње го вих ле ги о на.

О ис тра зи по ту ри ца исто ри ја не зна го то во ни шта, а из Гор
ског ви јен ца о то ме са зна је мо тек у од је ци ма и фраг мен тар ним 
из вје шта ји ма свје до ка и уче сни ка, ме ђу ко ји ма је и Вук Ман ду шић, 
„ју нак го лу би јег ср ца”, чи је су су зе над пре би је ним џе фер да ром 
тек лир ски оду шак. А ка тра за – ду бо ко ду хов но и мо рал но про чи
шће ње – ове ду го и вје што раз га ђа не тра ге ди је до га ђа се за пра во 
у ка зи ва њу Игу ма на Сте фа на, јед ног од нај чу де сни јих ли ко ва 
све ко ли ке на ше књи жев но сти. Сти хо ви ко је он из го ва ра, по сво јој 
ље по ти, ми са о ној ду би ни и уни вер зал ним, ме та фи зич ким до ма
ша ји ма, упо ре ди ви су је ди но са нај бли ста ви јим тре ну ци ма Лу че 
ми кро ко зма. У њи ма је на не по но вљив по ет скофи ло зоф ски на чин 
су бли ми са но исто риј ско, мо рал но, ан тро по ло шко и ре ли гиј скоме
та фи зич ко ис ку ство чо вје ка ба че ног у сви јет као „со став па кле не 
не сло ге”, гдје ни ко ни је ни сре ћан, ни спо ко јан, већ „све се чо вјек 
бру ка са чо вје ком / гле да мај мун се бе у зр ца ло”. Без ових ду бин
ских уви да у ста ње ства ри на оба сви је та, без су ге стив них лич ним 
ис ку ством по твр ђе них исти на о стра шним ис ку ше њи ма и за блу
да ма и тра гич ној по дво је но сти чо вје ко вог би ћа („шта је чо вјек? а 
мо ра бит чо вјек! / твар ца јед на те је зе мља ва ра”) – без тих мо рал
них оба сја ња у чу де сној ме та фи зич кој ве дри ни сли је пог игу ма на, 
Гор ски ви је нац би остао у знат ној мје ри окр њен, а са ма ис тра га 
из гу би ла ви со ко етич ко оправ да ње. Он би и та кав био ври јед но и 
зна чај но дје ло, а ова ко је ге ни јал на пје снич ка тво ре ви на!

Баш као онај чуд ни џе фер дар То ма но вић Ву ка ко ји не од је
ку је као дру ге пу шке, већ „јед на ко се чу је”, та ко се и Ње го ше ви 
сти хо ви јед на ко и све ја че чу ју – ево го то во два ви је ка. И чу ће се 
све док бу де оних ко ји ће хтје ти и смје ти да их слу ша ју.

На са мом кра ју још и ово: гле дао сам вас, бра ћо и се стре, у 
ли ти ја ма, тим по крет ним ли тур ги ја ма, ка ко све ча но и од луч но 
ко ра ча те кроз клан це и гу ду ре, кроз ма глу и ме ћа ву и сту де ну 
брат ску омра зу и ви дио вас ка ко се у ства ри пе ње те пут Лов ће на 
да при не се те гра ђу за об но ву по ру ше не ка пе ле. Јер, док се ње ном 
об но вом не ски не Ње го ше ва кле тва са Цр не Го ре, она ће се и да ље 
ба тр га ти у мо ра ма и ко шма ри ма ко ји већ пре ду го тра ју. На дам се, 
а „на да не ма пра во ни у ко га / до у Бо га и у сво је ру ке” да ће вам 
Бог и Мај ка Бо ж ја ко ју да нас сла ви мо да ти но ве и сна жни је ма хо
ве, а и сам Ње гош од о зго пру жи ти ру ку. Ону ко јом је пи сао Гор ски 
ви је нац!*

* Бе се да до бит ни ка На гра де Из ви и скра Ње го ше ва пред Ма на сти ром Ус
пе ња Пре све те Бо го ро ди це у Пи ви, у Цр ној Го ри, 28. ав гу ста 2020. го ди не.
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К Р И  Т И  К А

ПО ХВА ЛА СВЕ ТЛОМ НА ЧЕ ЛУ

Зла та Ко цић, Гал гал, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра
ље во 2020

Нај но ви ја пе снич ка књи га Зла те Ко цић при ву ћи ће вам па жњу и 
пре но што је отво ри те. Сво јим за го нет ним на сло вом – Гал гал. Епи граф 
узет из Књи ге про ро ка Је зе ки ља не го во ри пре ви ше о свој стви ма тог 
пој ма ма да из два ја ње го во основ но зна че ње. Сто га, ево ши рег ту ма че ња 
на слов ног мо ти ва из не дав ног ау то по е тич ког за пи са пе сни ки ње: 

Про рок Је зе киљ ви део је хе ру ви ме, ко ји има ју мно штво очи ју не 
са мо по це лом те лу не го и по – точ ко ви ма. Хе ру вим ски точ ко ви, ка ко су 
их ви де ле очи Је зе ки ље ве, кре ћу се у свим сме ро ви ма, по хо ри зон та ли, 
уко со, увис, на ни же: ку да дух иђа ше, ту да и они... По бли же их ви ди лац 
опи су је као то чак у точ ку. На из вор ном ара меј ском, као и хе бреј ском је
зи ку, њи хов на зив је гал гал. Ви ше знач на реч. То чак, ви хор, ко ви тлац, 
от кро ве ње. Код нас, пре ве де но је као „ко ло”, у ру ском пре во ду сто ји ори
ги нал „гал гал”, са зве зди цом и пре во дом: ви хор, ко ви тлац. 

А не што да ље, пе сни ки ња на ла зи ко ре лат Је зе ки ље вом гал га лу у 
мо ти ву ока, што је од бит не ва жно сти за те мат ско зна чењ ски склоп њене 
нео бич не књи ге: 

Ду жи ца ока, зе ни ца у њој – ни је ли то то чак у точ ку; са мо око ни је 
ли „гал гал” на ше ду ше? Сам по глед, не кре ће ли се ку да хо ћеш, не са мо 
у про сто ру не го и у вре ме ну: та мо и на траг! А су срет по гле да, као ни пу
то ва ња ду ша, искри ча ву реч љу ба ви – ви ше не мо же мо ни за ми сли ти ни 
при ка за ти као ли ни ју, јер су као ми ни мум, тро ди мен зи о нал ни. То су жи
ве ле те ће ку гли це, ус треп та ла, пул си ра ју ћа ср ца. Око ко је не про го ва ра 
али са оп шта ва и во ли – то и је сте наш „гал гал” лет.

Но, при аван ту ри чи та ња ове сим фо ниј ски раз ви је не по е ме Зла те 
Ко цић би ле би сва ка ко од по мо ћи и две апри ор не ин фор ма ци је о ње ном 
глав ном мо ти ву. Пр ва се ти че по ја ве, уло ге и пред ста ве са мих хе ру ви ма 
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уну тар ју де о хри шћан ске ду хов не тра ди ци је, оба ве шта ва ју ћи нас, већ 
пре ко Мој си ја, да Го спод, „иза гнав чо ве ка, по ста ви пред вр том едем ским 
хе ру ви ма с пла ме ним ма чем” (По ста ње), да бра ни при ступ др ве ту жи
во та, да хе ру ви ми бе ху на сли ка ни на за ве са ма при ула ску у Све ти њу 
над све ти ња ма (Из ла зак), по том о опи са ној и још јед ној вер зи ји про ро
ка Је зе ки ља, пре у зе тој у Је ван ђе љу и От кри ве њу Јо ва но вом, те у Књи зи 
о ца ре ви ма, где се ка же да „Го спод се ди на керувимa”, пре ма че му су, 
по ис тој књи зи, хе ру ви ми од по зла ће не ке дро ви не ста ја ли пред са мим 
Ков че гом од за ве та у Хра му Со ло мо но вом. У три јад ном по рет ку не бе ске 
хи је рар хи је, пре ма исто и ме ном де лу Псе у доДи о ни си ја Аре о па ги та, 
хе ру ви ми су, по ред се ра фи ма и пре стол ни ка, не по сред ни осло нац, очи
глед но, хи пер мо бил ног Не бе ског Пре сто ла. А пре ма истом, фун да мен
тал ном из во ру, озна че ни су као „бо жан ске си ле ко је има ју спо соб ност 
да при хва те све тлост и ум Бо жи ји у свим ње го вим ма ни фе ста ци ја ма, 
као што има ју му дрост и умет ност да га пре но се на дру ге и ши ре у свим 
мо гу ћим прав ци ма”. Због то га су, ло гич но, пре кри ве ни без број ним очи
ма по це лом кри ла том те лу, ор га ном бо жан ског ви ди ла штва а као сред
ство не пред ви дљи во вр тло жног кре та ња има ју гал гал, ко ји по себ но 
фа сци ни ра пе сни ки њу пре ра ста ју ћи не у оп се сив ни, не го у ап со лут ни 
мо тив ње не нај но ви је књи ге. Али, ако има мо у ви ду ње ну пр ву пе снич
ку књи гу Клоп ка за сен ку, из дав не 1982, од но сно на ра тив ну ди на ми ку 
те по е ме у два гла са, у ко јој се све ко ли ка, по себ но но ви ја, исто риј ска 
кре та ња ши рег на ци о нал ног под не бља опе ва ју као не пре ки дан вр тло жни 
ток са при зву ком ко смич ког зби ва ња, јед на ко на при мар ној и на при
пев ној са др жин ској ли ни ји („Ор ло ви се др же по ја са / из ме ђу сун че вих 
стре ла / об ле ћу је тру. // Жу те мр ље ко ла ју хо ри зон ти ма / сер пен ти на ма 
око ог ње них ви со ва”; „За вр те ла га [гуслара, Про ме те ја, Бе гун ца? – М. П.] 
уврх кро шње рај ске / до са мих бо жи ца и ку ми ра / рас пи ри ла му ва тру 
у но га ма”; „Ста ро мла до за сле пље но / вр ти се у круг ло ме ћи зе мља ни 
ко лач”; од но сно: „И ор ло ви кру же / и гро мо ви зго де / и по стро је му же / 
и кће ри од во де / и сун це про бо де / и зе мља за ри да / а ко ло се ро де / не 
ки да не ки да”; „Вр ти, вр ти ко ло / до вр ти до смр ти (...) // вр ти вр ти ко ло 
/ Од вр ти од смр ти”), или ако има мо на уму по себ не „гал гал ске” мо ти ве 
на ви ше ме ста („Спрем не че зе на оба ли / Точ ко ви ве ћи од Сун ца”; „Тр чи 
у тре ћи раз ред / ули цом не зна них ју на ка // Да пре стиг не под сме хе вр шња
ка / да ухва ти ко рак с ђе вре ком / за ко тр ља ним пред њом око ње / као 
пе то ба нак као ро мо бил / као ду кат као кру на прин че ва”), он да се мо же мо 
уве ри ти да гал галте ма и гал галиде ја код Зла те Ко цић ни су са мо по ступ
но, фа сци нант но от кри ће по зни је фа зе ње ног пе снич ког ства ра ла штва 
не го, до брим дêлом, ин хе рен тан са др жин ски, фор ма тив ни и по е тич ки 
обра зац ње ног пе ва ња и ми шље ња.

Оп се жна по е ма Гал гал, у ства ри још је дан згу сну ти лир ски спев 
Зла те Ко цић, са сто ји се, као и ње гов бли за нац Гру мен, из три ве ће це ли не 
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са по три лир ска кру га, с тим што се о овој дру гој књи зи не мо же го во
ри ти у на зна че ним жан ров ским од ре ђе њи ма. (И што Гру мен за пра во 
има де сет лир ских ци клу са.) По ет ски го вор у Гал га лу отва ра се, и те че, 
у кон тра пункт ском пре пли та њу пе ва ња о удво је ном ар хе ти пу на слов ног 
мо ти ва, „гал га ла – жаршарточ ка” и „зе не у ду жи ци: точ ка у точ ку”. 
При том про ме на по ет ског на дах ну ћа и пре лаз ства ра лач ке па жње са 
пла на не бе скогко смо ло шкогду хов ног на план зе маљ скоган тро по ло
шкогду шев ног – уз из ве сне услов не ди гре си је – од ви ја се ма хом у ши рим 
по те зи ма те ма ти ке лир ских кру го ва, али по вре ме но и у окви ру по је ди
нач них оства ре ња. Увек, ме ђу тим, у тој про мен љи вој ди на ми ци као да 
се има у ви ду иста свр ха, ко ја се и по сти же – об на вља ње ли тур гиј ског 
ути ска нај ду хов ни је де о ни це Иже хе ру ви ми, од но сно умно жа ва ње „тре
нут ка ка да се спа ја ју Не бо и Зе мља”, или, ка ко се ка же у про ло шком 
трип ти хо ну „Гал га ли ја”: „То је са мо за то да се из над збу де / но ви ри там, 
и не бе са по ско че, / и ку гле, ода свуд, не жним ру хом / оба ви је му зи ка 
сфе ра”.

Упра во у том рит му кон тра пунк та из ме ђу по је ди них пе са ма от по
чи ње и „Гал гал око”, пр ви лир ски круг пр ве ве ће ком по зи ци о не це ли не, 
ко ји се, до бро про ми шље но, отва ра трип ти хо ном „Сло во”, у из вор ном 
зна че њу Ло го са, Про све тље ња: „За ко тр ља на не бом, / ог ње на реч не мо
ра да че ка освит. / Све тли јој бла га, се ва стра шна / вест у пр си ма. А и 
очи, / док у ко ви тла њу ни чу, / сви це ра за ши љу / на че ти ри стра не”. У 
за вр шном де лу трип ти ха де тер ми на тив но ду хов но свој ство са мог хе ру
ви ма пе сни ки ња пре но си на ње го во мо бил но под нож је, „гал гал”: „Ко
ли ко ли још ви да, ви тла њем / уз гле жањ но жни, до ли ва им, као до ји љи 
мле ка, / гал гал – жаршарто чак, / и сам пун очи ју”, да би већ у сле де ћој 
пе сми „Гал гал исе чак”, уво де ћи лик „зем ни ка” у сво ју лир ску при чу, 
исто вре ме но у ње го вим очи ма от кри ла ко ре ла ци ју са чу де сним би блиј
ским мо ти вом и отво ри ла пер спек ти ву те ма ти зо ва ња ње го ве бес крај не 
ви ше знач но сти: „– Ка ко то у јед ну реч ста ну / и круг, и ко ло, то чак, и 
ко ле сни ца, / ви хор, ко ви тлац, али не, пи ја ви ца / мор ска, и са мо окре та ње, 
и крун ско: / от кри ве ње!? Све то – у јед ну / реч. Дво реч: Гал гал. // – Та ко, 
ле по. Као што у два тво ја / ле па ока под ве ђа ма диг ну тим / сме сте се не бо 
и зе мља – уз вра ћа не бе сник”. Отад, оно што ви ди око чо ве ко во, и оно 
што се у ње му са мом огле да, по ста је не рав но прав на већ при ви ле го ва на 
те ма спе ва. А то су – уну тар њи, емо тив ни вр тло зи до ста ап стракт ног 
лир ског ју на ка и ра зно вр сни мо ти ви ње го вог ствар но сног ис ку ства. 
Јед ни и дру ги осет но бли ски ду хов ним и ег зи стен ци јал ним оп се си ја ма 
са мог пе снич ког гла са. И већ у пр вом лир ском кру гу пе сма „Ка пља”, са 
че сто ва ри ра ним мо ти вом сре за них пла та на код Зла те Ко цић, во ди нас 
овим дру гим тра гом, док у две ма сле де ћим као да се по ет ски до ку мен
ту је по зна та из ре ка Очи су огле да ло ду ше: „Чо ве ка по оку по зна мо. (...) 
// Да. Чо ве ка по зна мо по деч јим со ба ма у ње му („Го стин ска”)”; „Не чуј но, 
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не ви дљи во по слу је ду ша. / Пре да ха не ма, ни у зно ју за ме не. / Злат ни 
њен ти трај, у ва три ку шан, / за ле те пре ме ра ва, сук та је пла ме не / те ла. 
И сво је. Све му кри ла на ћи, (...) / Ко јим – у ла зур би смо, ви ду не на че том. 
/ Без ба у ља ња на сле по, без кр тич јих зам ки. / Је ди но пче ли њим, по врат
ним ле том” („Лет”). Тај „пче ли њи по врат ни лет” је пло до но сни по вра так 
ку ћи, што ов де сим бо ли у је по вра так „оку па не”, про чи шће не, жи вот но 
ис пу ње не ду ше Бо гу, ње ном пре чи стом ис хо ди шту. Но, тај по вра так 
ни је мо гућ ако се претхд но те мељ но не при пре ми, а при пре ми ће се „са
ме рив жар и спо кој”: „Све док има где да се ску ћи – у ср цу, / и куд да 
ус прх не, у ви ди ко вац – око: / гне здо, нео в да ње, од сун че вих слам ки”. 
Ето, у исти мах кон тем пла тив ног и по е тич ног, по ет ског оства ре ња ко је 
су ге стив но пот кре пљу је ре ли ги о знокре а тив ну иде ју пе сни ки ње да је 
„око ’гал гал’ ду ше”. Ис пу ње ни ре ли гиј ском ду хов ном те ма ти ком нај
ви шег ре да, сле де ћи лир ски кру го ви пр ве це ли не – „Жи ви стуб” и пр ви 
део за вр шног ци клу са у истом дêлу спе ва „Ве ли ка и Ма ла ко ла” – сто је 
у ко ре ла циј ском кон тра пунк ту пре ма оста лим пе сма ма „Ве ли ких и 
Ма лих ко ла”, као и пре ма сва три пе снич ка ци клу са сре ди шње ком по
зи ци о не це ли не, ка да је реч о не бе сном и зем ном аспек ту глав ног мо ти
ва. Све пе сме „Жи вог сту ба” ти чу се хри сто ло шке те ме, од ко јих су три 
пр ве („Хи тон”, „Ке дар” и „Грозд”) за сно ва не на јед ној ра но хри шћан ској, 
су де ћи пре ма лир ским ју на ки ња ма Ни ни и Си до ни ји, очи глед но гру
зиј ској ле ген ди о ми сте ри о зној ма ни фе ста ци ји Хри сто ве нат при род не 
мо ћи, а оста ле до ча ра ва ју ути сак тран сцен ден тал ног деј ства ико не „Ису
са ко ји треп ће”: „Тво је скло пље не очи / две су ко лев ке, ду ги не, два су у 
њи ма / на крат ко скло пље на све та: гор њи и до њи. / Очи отво ре не је су 
рас кло пље ни све то ви: / све та Осми ца, Ду ги на, за вет на. / Сви је на нам у 
ду жи це. / Два ма ле на гал га ла?” („Ду ге, ду жи це”). (Ову „све ту Осми цу” 
и слич не ви зу ел не сим бо ле ес ха то ло шких пред ста ва Да на Осмог, Гор њег 
Гра да, Не бе ског Је ру са ли ма, по пут ма те ма тич ког зна ка за бес ко нач но, 
Зла та Ко цић не про пу шта да угра ди у пе сму где год их уо чи, у не ком 
при род ном или у вир ту ел ном об ли ку.) У че тво ро дел ној пе сми „Бе о чу зи” 
из ци клу са „Ве ли ка и Ма ла ко ла” те ма ти зу ју се ра зно ли ке са крал не 
ли ков не пред ста ве глав ног мо ти ва из срп ског сред њо ве ков ног жи во пи
са Гра ча ни це, Ви со ких Де ча на, из ру ских хра мо ва и са ру ских ико на. То 
су ма хом, из у зев ико на, pars pro to to пред ста вље ни мо ти ви хе ру ви ма, 
из о бра же ни у ра зним ком би на ци ја ма кри ла тих точ ко ва: „(...) Као што 
маг му у мал тер / ушап та вао је жи во пи сац. (...) / Уна пред оти снув ши на 
сво ду / бе о чуг с кри лом. Ено, леб ди”. 

 Нај зад, с пе смом „Зем ник: ни сам ли и ја ко тур?” на ста је рез, јер 
се у људ ској фи гу ри ко ја из во ди гим на стич ку ве жбу „зве зде” пре по зна
је ар хе тип ски гал гал: „Је сам ли / за и ста то ја, од гла ве до пе те / у тој тро
стру кој зве зди / за ко ту ра ној над оду ше вље ном / тра вом”. Тај пре о крет 
на ста вља се и ши ри у дватри са др жин ска то ка кроз сва три пе снич ка 
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кру га сре ди шњег де ла спе ва. Већ у ци клу су „Раз га лито чак” пе снич ки 
го вор из „зем ни ко ве” пер спек ти ве по чи ње да се ра чва. С јед не стра не, 
што на ве шћу је и збир ни на слов, до ла зи до раз ве дра ва ња, крај њег ши
ре ња про стор новре мен ског хо ри зон та пе сни ки ње и пре ла ска са ан тро
по ло шке на исто риј скокул ту ро ло шку те ма ти ку (пе сме: „Син гиви дик”, 
„Син гистолп ник”, „Раз га лито чак”, „Пун круг”, „Га ла ушће”). С тим 
што се упо след њој од на ве де них ипак ре ак ту а ли зу је пи та ње ан тро по
кул ту ро ло шког иден ти те та: „Нео б у хват на о ко ло: / не до гле ди, не до ди ри. 
/ Леб ди мо, за бо ра ви ли и где смо и ко смо. (...) / Ко сам, ко си? / спа вач 
под зем ни и скит ни ца не бе ска, / пе шак по мор ски и га лак тич ки за лут ник? 
/ Нек и не ти ма ри мо пе га зе, али пу ле, / у пр си ма, бе ло – да. Ти хим гла
сом. / Не му шти пе вач, Пе вац, / са ру шно га кро ва, Ва вилку ле. / Га лус, 
од кр ви и пер ја. / Гли не ни, ли ме ни псе у до ним: / Гал”. Али, пре не го о 
ан тро по ло шком иден ти те ту „зем ни ка”, ов де би мо гло би ти ре чи о кул
тур но тра ди циј ском иден ти те ту два раз ли чи та пе снич ка гла са и не кој 
вр сти на пе то сти из ме ђу њих: кул ту ро ло шкој, по е тич кој, емо тив ној? Јер, 
мо тив Га лу са, у зна че њи ма ет но ни ма гал, зо о ни ма пе вац, кров ног ве тро
ка за и, нај зад, сим бо лич но, пе сни ка, ја вља се и у ви ше пе са ма са дру гом 
и дру га чи јом мо ти ва ци јом, али се у истом зна че њу, у го то во сва дљи вом 
то ну, ја вља и у пр вим пе сма ма на ред ног ци клу са „Ср ча ни ко ви тлац” 
(„Не зна ни Га лус”, „Ли ме ни брат”). Но, вра ти мо се по ме ну тим пр вим 
пе сма ма ци клу са „Раз га лито чак”. У њи ма се, по чев од пр ве, пе сни ки ња 
упу ћу је па вло ви ћев ским тра гом из во де ћи на ви ди ко вац Бе о град ске твр
ђа ве свог без и ме ног еп сколир ског ју на ка, исто вре ме но га ге о кул ту ро
ло шки кон кре ти зу ју ћи по зи ва њем на сво је вр сну го збу ве ко ва у ње го вом 
род ном под не бе сју: „Sin gi утвр ђе ње и тво ме ро ду град огре ја ни, / од 
пе пе ла бе љи. Уста ти пу ни спи си ма / вин чан ским. Ви ро ви ма те ле пим 
пла вим, / у вал це ру с пре ци ма ри бо о ким, / у сун ча не во де мо ра цр них 
од во ди” („Син гиви дик”). У на слов ној пе сми ци клу са упу ћу је се по зив 
сви ма за ус пи ња ње на па но рам ски то чак та мо шњег лу на пар ка, са под
сти ца јем на све оп ште исто риј ско и ду шев но рас те ре ће ње: „Де, у на пор 
за вр шни: сви у лу напарк, / љу ди и зве ри – сви у го ле ми, глегле, / раз
га лито чак: ви лин ски, ва ви лон ски ли. / Док обр ће га сун це лич но, док 
још / ме ђу жби це зра ке уме ће, раз ве зуј те / ве ков не вр то гла ви це сво је: из 
ко лу то ва / ле те ћих све што ду ши на те жа ло је – / ис пљу сни те, на сав 
глас”. У ве ћем бро ју пе са ма сва три сре ди шња кру га („Галгла со ви”, 
„По глед у очи” – из „Раз га литоч ка”, „Га ле та” – из „Ср ча ног ко ви тла ца”, 
„Шал” и „Гал гал го ра” – из „Вр ту не”) рас пе ва ва се до по след њег да ха, 
не рет ко, у аван гар ди стич ком ма ни ру по и гра ва ња, са мо зна че ње ре чи 
гал, као осно ве „дво ре чи” гал гал, и ње них из ве де ни ца, у број ним је зи
ци ма од Пор ту га ли је до би блиј ске Гал гал го ре и Бај ка ла у цен трал ној 
Ази ји. У том ко ви тла цу су прот них и са свим нео че ки ва них зна че ња 
до ча ра ва ње мо ти ва гал га ла у ети мо ло шкој и мор фо ло шкој рав ни ин до
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е вроп ске и, дêлом, се мит ске је зич ке по ро ди це за пра во и оправ да ва тај 
еру дит сколу ди стич ки на пор.

У „Ар хиточ ку” и „Кри ла том клуп ку”, два пр ва ци клу са за вр шне 
це ли не, пе ва се из ан тро по ло шке и уоп ште зем не пер спек ти ве у сла ву 
ар хе тип ског мо ти ва гал галот кро ве ња. У пр вом се, ми ло звуч ним, жи вим 
рит мом сло бод ни је ри мо ва них осме ра ца, про сла вља ју жар и огањ, „ва
тра жи ва” у очи ма за љу бље них. Али, као дар не бе ског „ар хиточ ка”: 
„гал гал огањ иза сце не (...) / по зна око по љу ба ви – / вид у ар хиви д уде
не”. Од ла ког, ле пр ша вог про сла вља ња гал гал ског ог ња у за љу бље ном 
ср цуок у, у сле де ћем ци клу су пре ла зи се на гу сти по ет ски го вор нај ши
рег за ма ха исте, па жљи во раш чла ње не те ма ти ке. Улан чан у це лу се ри ју 
трип ти хо на – не слу чај но, већ ана лог но прет ход ним пе снич ким кру го
ви ма – у зна ку сим бо лич ног бро ја од осам пе са ма, тај ис каз са др жин ски 
се кре ће не ка ко успон ски: од „кру же ња во де у при ро ди” и не сва ки да шњих 
тре ну та ка из де тињ ства, пре ко ка мер них и екс те ри јер них ак ту ел но по
ро дич них мо ти ва, „иза жбу на па у на”, сту ди је људ ског ли ца са ак цен ти
ма на оку и усти ма, ус пи ња њаси ла ска у сво је ср це, до ку гле кри стал не, 
ов де „гра нит не”, у ру ци Спа си о ца све та, ов де „Мла ден ца”, и са мог гал
га ла, кри ла тог точ ка, од но сно „цар ске пти це”. Пре по зна ју ћи у при род ном 
кру же њу во де „ко ви тлац тај, / клуп ко то кри ла то, гал гал, у ко ме окре
та ње / јед на ко је от кро ве њу” („Во де ни то чак”), у људ ском ср цу „рас кр
сни цу по ме ри точ ко ва, кри ла тих” („Пу но ср це”), у ку гли ока, баш као 
у ку гли „Мла ден ца”, „пред гра ђе гра да не бе ског” („Ку гла, ме хур, ви хор”), 
пе сни ки ња вас, али је ди но, и увек, на кри ли ма љу ба ви, са чи стим и пу
ним ср цем, уз но си на нај ви ше ду хов не ви со рав ни „ап со лут ног ми ра” и 
бла жен ства бес ко нач но сти. По след њи ци клус тре ће це ли не спе ва, „Ос”, 
има све га три пе сме кра ће га ме тра и пред ста вља не ку вр сту епи ло га, 
од но сно се ман тич ке по ен те чи та ве ме га по е ме. Пр ва, „Чи не ла”, под вла
чи иде ју скла да; дру га, „Чи гра”, ис ти че „ко ви тлац зве зда ног пра ха” као 
са мо на че ло по сто ја ња; тре ћа, јед но вре ме но на слов на у сво ме лир ском 
кру гу и за вр шна пе сма ове гран ди о зне по е ме, афир ми ше иде ал све оп ште 
љу ба ви. Има ги на тив на ос, баш као и млин ска пре ма ко јој је и за ми шље
на, је сте она што уза јам но, по вер ти ка ли, по ве зу је два све та, ос љу ба ви 
ко ја про жи ма и по кре ће „гор њи то чак и до њи”, не бе ско и зе маљ ско, 
бо жан ско и чо ве чан ско, ду хов но и ду шев но. А мо гли би смо про чи та ти 
и ана грам ски – со: љу бав – со жи во та. Си ла ко ја исто вре ме но по кре ће 
жи вот и ис пу ња ва га сми слом – сре ћом, ле по том и за до вољ ством; за до
вољ ством у до бру, па до бром у за до вољ ству.

И нај зад, осмо трен јед ним ре тро спек тив ним по гле дом, Гал гал Зла
те Ко цић ука зу је се као ве ли ка, по ли ва лент на ода љу ба ви, на дах ну та 
ви со ко са крал ним мо ти вом ју де о хри шћан ске тра ди ци је и ко ре ла тив ним 
ан тро по ло шким уви ди ма осве до че но ре ли ги о зног ства ра лач ког ду ха. 
За раз ли ку од Ла за ре вих ле стви и Бе лог пу ле та, у ко ји ма у два аспек та 



566

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?

Мр Мар ко K. ПА О ВИ ЦА
Са мо стал ни ис тра жи вач

Беч – Бе о град – Ци бри јан
cypri an@gmx.at

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 



567

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
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да у ова квим тре ну ци ма, по не кад, ја сно осе ћа
да но ноћ ни ехо све тле ма те ри је кроз мр тве...

У пе сми „Авра ам и Исак”, кроз пре та па ње раз ли чи тих вре мен ских 
пер спек ти ва, јед на од шет њи по ред Мо ра ве са си ном у све сти ли ри ка 
ак ти ви ра би блиј скоре ли ги о зну ди мен зи ју ње го вог тво ра штва кроз па
ра бо лу о цр ви ћи ма и оп ште по зна ту пра ста ру при чу о Авра му и Иса ку, 
о оцу и си ну, и Авра мо вом жр тво ва њу си на, кроз ко ју се са гле да ва сва 
ду би на, сми сао и бит очин ске љу ба ви, ко ја оп сто ја ва као искон ска ка
те го ри ја кроз раз ли чи та вре ме на и про сто ре.

У пе сми „По зни дип тих” Ву чи ће вић ус по ста вља ре ла циј ски од нос 
срп ске књи жев но сти са свет ском кроз мо тив спо ми ња ња Хе мин гве ја. 
Отац „по но во ука зу је на тај од ло мак... / ка да сам пр ви пут под вла чио / 
ове ре до ве, ре че, / имао сам ути сак као да под вла чим / све тлост од ко је 
је све на ста ло...”

У га ле ри ји по ро дич них пор тре та кроз оп ти кум про шло сти на вре
мен ској оси и ево ка циј ски при зив и од зив де тињ ства по себ но ис так ну то 
ме сто при па да де ди, ба би и оцу, док кроз пер ма нент но по ље по сма тра
ња са да шњо сти и бу дућ но сти за у зи ма ју же на и син, чи ме се ус по ста вља 
вре мен ски кон ти ну ум ду хов не вер ти ка ле, уз ис ти ца ње и на гла ша ва ње 
по ро ди це као бит не ка рак те ри сти ке лир ског су бјек та, ко ја од ре ђу је ње
го ва уну тра шња ста ња.

Ре ли гиј ски кôд оства рен у не ко ли ким пе сма ма, пре све га се иш чи
та ва у пе сми „Пу чи на”, о чем пре си ма, мо шти ма и си лу е ти ма на сти ра: 

...мо шти ... чем пре си ... шум ум
о су штом: ипак дир ну вас,
за и ста вас дир ну ти оста ци
у стр мом кри лу овог ма на сти ра...

та мре шка ња за ви сно сти од от кро ве ња
ко ја не го ре...

При ли ком ком по но ва ња ре ли гиј ске ком по нен те пе са ма до из ра
жа ја до ла зе и мо ти ви пр ве по сла ни це, хим не бес ко нач но сти, бе лог јаг
ње та, ан ђе ла, су шта стве не чи сто те ср ца, чи ме се до ла зи до пот пу ни је 
и су штин ски је пер цеп ци је ре ли ги о зног по и ма ња жи во та лир ског су
бјек та, ко ји, иа ко ни је ис так нут и на гла шен у пр вом пла ну, пред ста вља 
око сни цу и све про жи ма ју ћу нит ства ра ња и об ли ко ва ња лир ског пе
снич ког све та.

У пе сми „Пе сма о ни ти” кроз ево ка циј ско при зи ва ње ви зи је по зног 
лет њег да на у воћ ња ку ис по ља ва се си не сте зи ја чу ла, бо ја пла ве и зе ле не 
и се ћа ња на раз го вор са при ја те љем. До ми нант не бо је пла ва и зе ле на и 
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њи хо во спа ја ње, укр шта ње и пре та па ње ак ти ви ра ју асо ци ја тив но по ље 
са гле да ва ња при ка за ног при зо ра по пут им пре си о ни стич ке сли ке, у ко
јој се на ва жан на чин ис по ља ва ју ег зи стен ци јал не и ме та фи зич ке пер
спек ти ве го ре –до ле, оцр та ва ју ћи на им пли ци тан на чин пра су ште ве зе 
оства ре не у пе сни штву. 

Ако по сма тра мо јед но књи жев но де ло у це ло сти, до из ра жа ја до
ла зи је дан од еле ме на та, ко ји пре о вла да ва у ње го вој струк ту ри, али се 
мо же де тер ми ни са ти и ко ји од оста лих еле ме на та има ју сво ју уло гу у 
ства ра њу тог де ла. Га стон Ба шлар на осно ву де лат ног ма те ри јал ног еле
мен та оства ре ног у књи жев ном де лу де фи ни ше ком ти пу са ња ра при
па да пе сник, у по ку ша ју да до ку чи ду би ну и ве ли чан стве ност, бес крај 
про сто ра ис ка зан у ње го вом де лу: 

Пе сни ке та да мо же мо раз вр ста ва ти та ко што ће мо од њих тра жи ти 
да од го во ре на пи та ње: „Ре ци ми ко ји је твој бес крај, па ћу са зна ти сми сао 
твог све та, да ли је то бес крај мо ра или бес крај не ба, да ли је то бес крај 
ду бо ке зе мље или бес крај ло ма че?” За има ги на ци ју је бес крај област у 
ко јој она по твр ђу је сво ју чи сто ту, у ко јој је сло бод на и са ма.

Ву чи ће вић као тип „во де ног са ња ра”, пер ци пи ра ју ћи во де ни еле
мент, кроз ње го ве раз не ало морф не мо ди фи ка ци је (су зе, облак, па ху ље, 
снег, риб њак, ре ка Мо ра ва, је зер це, та лас, мо ре, пу чи на, оке ан), оства
ре не у по је ди ним пе сма ма, по ка зу је и до ка зу је бит и срж ово га еле мен та 
у кон стру и са њу и кон сти ту и са њу свог пе снич ког све та у це ло куп но сти. 
По твр ђу ју ћи, исто вре ме но, да он са мо уз оста ла три еле мен та (ва здух, 
зе мља и ва тра) ис по ља ва и до сти же свој пу ни по тен ци јал и све ни јан се 
зна че ња у об ли ко ва њу лир ске на ра ци је.

По себ но ме сто у пе снич ком опу су Ми ла на Ву чи ће ви ћа за до би ја 
про ма тра ње, пре и спи ти ва ње и за па жа ње ста ту са бес ко нач но сти у ра
зно ли ким и мно го знач ним аспек ти ма ис по ља ва ња, од во де ног еле мен та 
на ко ме по чи ва це ло куп на срж са ме пе снич ке збир ке до из ра жа ва ња 
бес ко нач но сти све ми ра и ко смич ких отва ра ња бит них за са ме ра ва ње 
од но са чо ве каје дин ке пре ма про стран стви ма ва си о не (све мир; за то
мље ни све мир; умор ко смо са; му мла ње ва се ље не).

У Ву чи ће ви ће вом лир ском ства ра ла штву за па же но ме сто при па да 
пер цеп ци ји лир ског су бјек та и ње го вом оне о би ча ва њу та јан стве них 
ни ти па у чи не, ко је у ње го вом тво ра штву за до би ја ју уз ви ше ни ста тус 
зла то ве за, ко јим пе сник ис пре да, пре та че али и по ка зу је свој уну тра шњи 
свет, кроз оп ти кум ра зно вр сних и мно го ли ких мо да ли те та овог мо ти ва: 
„сјај но пра ме ње па у чи не”; „нит па у чи не / (...) ’стру на ма ви шњим’ / (...) 
’тру лим кон ци ма и веч ној хар мо ни ји’”; „пла во цр ве не па у чи не...”

За ви чај за ве ћи ну љу ди са др жи по себ не ме та фи зич ке и ме та фо
рич ке ква ли те те. Де фи ни шу ћи као за ви чај про сто ре око ре ке Мо ра ве, 
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бр да Баг да ле и пла ни на Ја стре бац и Ко па о ник, они по ста ју ин тим на 
ге о гра фи ја лир ског су бјек та у ко ме по ста ју та на не ни ти тка ња од ко га 
на ста ју мно ге ње го ве пе сме. 

У лир ско тки во пе са ма утка не су бо је као је дин ствен и ау тен ти чан 
лир ски алат, ко јим пе сник по ка зу је и при ка зу је на ста нак, пре та па ње и 
сме њи ва ње го ди шњих ци клу са при ро де, као и до ба да на, ре флек ту ју ћи 
се на им пре си је и ства ра ње пе снич ког све о бу хват ног, уце ло вље ног све
та (бе ли цве то ви, бе ли сјај ни леп тир, мо дри ка сти пре део, сре бр на сто 
там не са бра но сти, бла го ве сно руј но...).

У са гле да ва њу уну тра шњег све та ли ри ка, по себ но ин те ре сант ну 
и за ни мљи ву ли ни ју у ње го вом тво рач ком про це су пред ста вља су блим
на по ја ва умет но сти по сма тра на из пер спек ти ве из у зет них по је ди на ца 
у мно гим обла сти ма, а оства ре на кроз при зму пре пле та ја и укр шта ња 
сли кар ства (Ди рер, Мо не, Број гел, Бош), књи жев но сти (Јо ван Ду чић, 
Ла за Ко стић, Вла дан Де сни ца, Ер нест Хе мин гвеј, Тур ге њев, Бу њин и 
Це лан) и му зи ке (фу га, па сто ра ла), чи ме се оства ру је и до ка зу је при су
ство ин тер тек сту ал но сти, ка ко у до ме ну срп ске књи жев но сти, та ко и 
са аспек та стра ног умет нич ког тво ра штва.

Су штин ску од ли ку свој стве ну бити пе сни ка пред ста вља осо би та 
па жња с ко јом као свој је дин стве ни пе чат упо тре бља ва ита лик, као и 
зна ко ве ин те р пунк ци је, на гла ша ва ју ћи, ва ри ра ју ћи и из но ва ре ин тер
пре ти ра ју ћи по је ди не ми сли и за ми сли, чи јим об ли ко ва њем се про ди ре 
у ду би ну кроз низ сло је ва ау тен тич ног за о кру же ног лир ског из ра жа ва ња. 
Игре ре чи ма, као и ва ри ра ње по је ди них гла со ва, из но ва на гла ша ва ју 
опре де ље ност пе сни ка да кроз по ку шај но вог и дру га чи јег са гле да ва ња 
жи вот них исти на про на ђе свој је дин стве ни лир ски пут (шу м–ум, цво
ко т–о кот), чи ме се до ла зи до пер ци пи ра ња еха пре дач ких гла со ва, 
ко ји кроз нас про на ла зе пут свог из ра жа ва ња, исто вре ме но по ве за но сти 
свих вре мен ских ни ти по сто ја ња и тра ја ња, учи та ва ју ћи се у на слов 
са ме збир ке пе са ма, уда х–о дах, шу м–ум.

Мср Ма ри ја М. ШЉУ КИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Док тор ске сту ди је

mslju kic@ymail.com
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СЛУ ЖБА ДА ЛЕ КОМ И ВИ СО КОМ

Јо ван Пеј чић, По е зи ја и све то: срп ско ду хов но пе сни штво, део 1, Neo press 
De sign & Print, Бе о град 2019

Исто ри чар књи жев но сти, кри ти чар и есе ји ста Јо ван Пеј чић, до ми
нант но усме рен на ис тра жи ва ње исто ри је срп ске књи жев но сти и кул
ту ре, ин тер вју као књи жев ни жа нр и жи вот и де ло Ми ла на Ра ки ћа, уз 
ау тор ске књи ге, оства рен је и као ан то ло ги чар и при ре ђи вач. Осим на 
де ла ства ра ла ца у обла сти на у ке о књи жев но сти (Скер ли ћа, Бог да на 
По по ви ћа, Ни ко ла ја Тим чен ка), као при ре ђи вач на чи нио је из бо ре из 
опу са срп ских пе сни ка 20. ве ка (Ко сти ћа, Бо ји ћа, Ди са, Дра ин ца...), као 
и цр кве них ми сли ла ца – Ју сти на По по ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, 
Ни ка но ра Гру ји ћа. 

Ње го ва ан то ло ги чар ска прег ну ћа ве за на су за жан ро ве пре те жни
је у књи жев ној про шло сти: мо ли тве и по хва ле. Но, ни је реч, ка ко би се 
мо гло по ми сли ти, о из бо ри ма све де ним на ста ру (сред њо ве ков ну) књи
жев ност, већ ан то ло ги чар ским пре би ра њи ма ко ја се про те жу до са вре ме
но сти: Вре ме и Веч ност. Са бор ник срп ских мо ли та ва (2000, 2002, 2003), 
При о ну ду ша мо ја. Мо ли тве Све то га Са ве / Мо ли тве Све то ме Са ви 
(2002, 2003, 2014), Нај леп ше мо ли тве срп ско га је зи ка (2002, 2003), Ан то
ло ги ја срп ског по хвал ног бе сед ни штва „Чу до ре чи (XI I I–XX век)” (2003), 
Ан то ло ги ја срп ских мо ли та ва (XI I I–XX век) (2005), Ан то ло ги ја срп ских 
по хва ла /XI I I–XX век/ (2006).

И нај но ви ји из бор Јо ва на Пеј чи ћа, об ја вљен у Би бли о те ци Пре глед 
београдскoг из да ва ча Нео прес, за сно ван je на књи жев но и сто ри чар ским 
уви ди ма и по зна ва њу ак ту ел ног по ет ског ства ра ла штва с ре ли ги о зним 
ства ра лач ким по ти ца ји ма. На сло вљен је По е зи ја и све то, с од ре ђе њем 
у под на сло ву – cрпско ду хов но пе сни штво. 

У из бор су ушли ра до ви два де сет пет ау то ра, по чев од пр вих срп
ских пи са ца – Све тог Са ве, Сте фа на Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, Те о до
си ја, Си лу а на, Је фи ми је, Сте фа на Ла за ре ви ћа, Зо гра фа Лон ги на, Ди ми
три ја Кан та ку зи на, пре ко Ње го ша и Ла зе Ко сти ћа, по том ау то ра пр ве 
по ло ви не два де се тог сто ле ћа – Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа, Иси до ре Се ку лић, Мом чи ла На ста си је ви ћа, до са вре
ме них ау то ра: Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе, Ми о дра га Па вло ви ћа, 
Бран ка Миљ ко ви ћа, Све ти сла ва Ман ди ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Ма ти је 
Бећ ко ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа и Сло бо да на Ра ки ти ћа. О сва ком ства
ра о цу да та је све де на би о би бли о граф ска бе ле шка на ко ју се на до ве зу је 
сво је вр сни ми ниесеј у ко јем су назначенe фун да мен тал не ства ра лач ке 
ка рак те ри сти ке и про ту ма че не ода бра не пе сме или по ет ска про за. 

Де фи ни шу ћи „све то” као ди мен зи ју свој стве ну ау то ри ма чи је је 
сти хо ве унео у свој из бор, Пеј чић ће за Ње го ша ус твр ди ти: 



575

Ме та фо рич ко сре ди ште Ње го ше во га гран ди о зног де ла чи ни ње гов 
до жи вљај све тло сти као основ ног Бож јег ство ри тељ ског на че ла. Све тлост 
је код ње га: лу ча, зра ка, „плам бо же стве ни”, искра – сим бол ко ји све о бу
хват но озна ча ва Тво р ца све та, ду шу, дух, исти ну, до бро, веч ност.

До но се ћи пе сму „Са ус кр шњом по штом” нај ве ће срп ске спи са те
љи це, при ре ђи вач бе ле жи: 

То је истин ска Иси до ра Се ку лић, ства ра лац и ту мач Бож јег и људ
ског ства ра ња ко јег ни кад не на пу шта свест да је на по чет ку и на кра ју 
све га „ва си он ски не мир”, и да се тај не мир зо ве ре ли ги о зност. 

А о сти хо ви ма нај а парт ни јег срп ског пе сни ка ме ђу рат ног раз до бља 
чи та мо:

По ни ру ћи у оп ште је зич ко и кул тур но пам ће ње свог на ро да, Мом
чи ло На ста си је вић те жио је сје ди ње њу пра ста рих, мит скофол клор них 
ви ди ка с ис ку стви ма са вре ме ног чо ве ка и ње го вог осе ћа ња за све то, за 
ап со лут не вред но сти жи во та и ства ра ња. Ар хе тип ски и хри шћан ски до
жи вљај све та на ла зе у ње го вим стро фа ма је дин стве но ис хо ди ште: то је 
„ма тер ња ме ло ди ја”, ап со лут ни из раз ства ра о че ве ве ре у пе смо твор ност 
род ног је зи ка; њу је он гра дио спа ја ју ћи ме лос и му дрост усме них лир ских 
фор ми са све за ко ни то шћу ли тур гиј ског по ја ња сред ње ве ков них пра во
слав них пе са ма, и све то у згу сну том, ар ха и зо ва ном, там ном, крај ње ре
ду ко ва ном го во ру и сти ху.

Свој вред но сни суд ан то ло ги чар осна жу је на ла зи ма цр кве них ми
сли ла ца (Све тог Ју сти на По по ви ћа, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа), 
као и есе ји ста и књи жев них исто ри ча ра: Ди ми три ја Бог да но ви ћа, Ђор ђа 
Три фу но ви ћа, Бо жи да ра Ко ва че ви ћа, Вла де те Је ро ти ћа, Па вла Зо ри ћа, 
нај че шће – Ми ла на Ка ша ни на. 

Не рет ко, Јо ван Пеј чић из ри че су до ве о кључ ним по е тич ким од ли
ка ма с те жи ном ак си о ма. Та ко ће ус твр ди ти: „...у пра ду би не срп ског 
је зи ка и на ци о нал не са мо све сти ко ју наш је зик со бом но си, ни је дан 
ме ђу са вре ме ним срп ским пе сни ци ма ни је про дро ду бље од Ма ти је Бећ
ко ви ћа.” Или: „У срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не два де се тог ве ка не ма 
ства ра о ца ко ји је од Љу бо ми ра Си мо ви ћа ду бље за хва тио у етич ки слој 
по ет ске ре чи као у са мо ње но дно.” Или: „Пр ва и крај ња су шти на Ње
го ше вог ства ра ња до би ла је та ко сво је име – Бог.” И Ми лан Ка ша нин 
(под се ћа на то у пред го во ру свог из бо ра Па вле Зо рић) твр дио је да ве ли
чи на Ње го ше ве „По све те” у Лу чи ми кро ко зма, као и Ко сти ће ве „San ta 
Ma ria del la Sa lu te” про ис ти чу из чи ње ни це да су на ста ле из мо ли тве. 
Мно ги ће се с овим сло жи ти. 

Опет, ва ља за ста ти на овом ме сту и се ти ти се Сло бо да на Јо ва но ви ћа, 
ко ји је, кра јем 19. ве ка, твр дио да у на шој но ви јој по е зи ји не ма ре ли ги о зне 
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осе ћај но сти; на ша ли ри ка ни је ате и стич ка већ у по гле ду ве ре – рав но
ду шна, а на ши пе сни ци су до бри Ср би, а рђа ви хри шћа ни, пи ше он. 
Та кав је, по ње го вом су ду, и Ње гош, с чуд но ва то ве ли ком сло бо дом 
ми шље ња за јед ног ду хов ни ка. Ако на ве де ни ис каз отва ра про стор за 
по ле ми ку у ве зи с при ро дом Ње го ше вог пе ва ња, ка да је реч о но ви јој 
срп ској по е зи ји, ан то ло ги чар Пеј чић и кри ти чар Јо ва но вић са гла си ли 
би се: на кон ни за сред њо ве ков них ау то ра, од 13. до по чет ка 17. сто ле ћа, 
Све тог Са ве, Сте фа на Не ма ње, До мен ти ја на, Те о до си ја, Си лу а на, Је фи
ми је, Сте фа на Ла за ре вић, Ди ми три ја Кан та ку зи на, Зо гра фа Лон ги на, 
ни је дан пе сник, све до сре ди не 19. ве ка (то ком без ма ло сто пе де сет го
ди на, све до Ње го ша), ни је до био ме сто у овом из бо ру. 

Ако је реч о де ли ма ста ре књи жев но сти, ја сно је да је ре ли ги о зна, 
тач ни је хри шћан скопра во слав на про ве ни јен ци ја њи хо во има нент но 
свој ство. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу но ви ја књи жев ност, еви дент но је 
да се из ме ђу пој мо ва ре ли ги о зно и ду хов но не мо же ста ви ти знак јед на
ко сти. То отва ра мо гућ ност при ре ђи ва чу да из бор чи ни во ђен лич ним 
сен зи би ли те том у до жи вља ју пе снич ког де ла, са мог по се би ду хов не 
тво ре ви не ко ја не мо ра укљу чи ва ти (и нај че шће не укљу чу је) по све ће
ност Бо гу. Та ко, ка да се ан то ло ги ја Па вла Зо ри ћа Срп ско ре ли ги о зно 
пе сни штво два де се тог ве ка (1999) упо ре ди с из бо ром Јо ва на Пеј чи ћа, 
за па жа се да у но ви јој се лек ци ји из о ста ју сти хо ви Алек се Шан ти ћа, Иве 
Ан дри ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, Ми ло са ва Те ши ћа. (По след њи у ни зу 
мо гли би се на ћи у сле де ћој књи зи.) Опет, уне те су пе сме Ми ла на Ра ки
ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе и Све ти сла ва Ман ди ћа ко је, по 
Зо ри ће вим ме ри ли ма, не ула зе у кор пус ре ли ги о зне ли ри ке. 

Ка ко, да кле, из бо ри ове вр сте ра чу на ју на по ви ше но лич ни до жи
вљај и укус, оче ки ва ла сам, ре ци мо, да ћу у овој књи зи чи та ти ин ти ми
стич ки ин то ни ра ну, за ме не из у зет ну, „Мо ли тву Све том Си ме о ну” Сте
фа на Пр во вен ча ног: „Не за бо ра ви ме не, убо го га тво је га...!” Но, Јо ван 
Пеј чић, пре фе ри ра ју ћи „отаџ бин ско осе ћа ње”, из два ја по хва лу Све том 
Си ме о ну – „Ра дуј се, гра де ум ни ота ча ства сво је га!” Ра до ва ла би ме и 
„Мо ли тва за спа лом Го спо ду” („До кле ћеш, Го спо де, за бо ра вља ти нас 
до кра ја...”) па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа. (Обе пе сме на шле су се у 
Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва Ми о дра га Па вло ви ћа.) Мо жда би се у 
овом „пре гле ду” (ка ко у бе ле шци о књи зи Јо ван Пеј чић име ну је свој 
из бор) мо гао на ћи и по ко ји по ет ски фраг мент нај зна ме ни ти јег Ра ча ни на, 
Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа (за ко јег ће ау тор у пред го во ру књи
ге По е зи ја и све то ре ћи да, па ра фра зи рам, по ред Ор фе ли на и До си те ја 
про ду бљу је но ву раз вој ну ли ни ју срп ског пе сни штва), или јед ног од 
ре пре зен та тив ни јих пе сни ка на шег ба ро ка, Јо ва на Ра ји ћа. Из бор из дела 
на ве де них пи са ца ишао би у при лог и те зи о кон ти ну и те ту срп ске књи
жев но сти и кул ту ре, чи ји је за го вор ник и сâм Јо ван Пеј чић. Што се на ма 
бли жег пе ри о да ти че, окре пљу ју ће би на са вре ме ног чи та о ца де ло ва ла 
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и Ан дри ће ва мо ли тва из Зна ко ва по ред пу та („...и ма ку да ишли и лу
та ли, не дај да на кра ју оста не мо из ван тво је све о бим не хар мо ни је, јер 
то сва ке се кун де, на сва ком ме сту, сва ким де ли ћем би ћа же ли мо”). 

Но, о уку си ма не вре ди рас пра вља ти, а све оста ле упи та но сти, ка
ко обе ћа ва у бе ле шци о књи зи – „Уз пр ви део” пла ни ра ног дво том ног 
из да ња под истим на сло вом – По е зи ја и све то – о ме ри ли ма, оби му, 
из во ри ма, и све му оно ме што из да ња овог ти па под ра зу ме ва ју, при ре
ђи вач ће, ка ко ве ли, ра чун по ло жи ти уз дру ги део књи ге. 

Оно у штa не тре ба сум ња ти је сте да, уз ин фор ма тив ност, из бор 
Јо ва на Пеј чи ћа По е зи ја и све то, на ме њен нај ши рем чи та лач ком ау ди
то ри ју му, ну ди и не ма ли ужи так.

Др На та ли ја И. ЛУ ДО ШКИ 
Про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти

Зре ња нин ска гим на зи ја
na ta li ja lu do ski@g mail.co m

КРИ ТИЧ КО ЧИ ТА ЊЕ КРИ ТИ КЕ

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Тра го ви чи та ња: Кри тич ка хро ни ка не фик циј
ске про зе (1992–2009), Аго ра, Зре ња нин – Но ви Сад 2020

Нај оп шти ја де фи ни ци ја тра га би ла би – оно што по сле не ке де лат
но сти оста је и што има по тен ци јал да нас над жи ви. Све оп шта ди ги та
ли за ци ја је овом од ре ђе њу да ла не га тив ну ко но та ци ју, те уно ше њем 
ре чи „траг” у ин тер нет пре тра жи вач не ће мо би ти пре у сме ре ни на ет но 
гру пу тог на зи ва, књи жев ни ча со пис или исто и ме ну пе сму Ми ло ша 
Цр њан ског, већ ће екран пре пла ви ти го ми ла са ве та ка ко да са број них 
дру штве них мре жа или апли ка ци ја трај но обри ше мо по сла те по ру ке – тра
го ве ко ји нас као до ка зи о не ким ста во ви ма и из ја ва ма мо гу пред ста ви ти 
у ло шем све тлу. Им пе ра тив вре ме на у ком жи ви мо ни је оста вља ње тра га, 
већ ње го во укла ња ње. То ме се нај о штри је су прот ста вља књи га кри тич ких 
ра до ва Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва Тра го ви чи та ња, ко ја кроз 58 тек
сто ва по твр ђу је ва жност ства ра лач ког оста вља ња тра го ва и пу то ка за.

Кон ти ну и ра ним и пре да ним пра ће њем књи жев но кри тич ке про
дук ци је у ра спо ну од 17 го ди на, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков је чи та о ци ма 
пред ста вио нај ва жни је пу бли ка ци је из до ме на не фик циј ске про зе. Им
по зан тан је уку пан број стра на (16.564) ве ли ког бро ја де ла ко ја су обе
ле жи ла раз до бље у ком су на ста ла, а ко ја су про пра ће на ау то ро вим 
тек сто ви ма у пе ри о ди ци (По ли ти ка, Бор ба, По ља, По ве ља, Ле то пис 
Ма ти це срп ске итд.). Ка ко сâм Аћи мо вић Ив ков на во ди, ова књи га је на
ја вље на још пре де сет го ди на и не ће оста ти уса мље ни об је ди ња ва ју ћи 
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про је кат ње го вог ми ну лог ра да – у пла ну је и про ши ре ње ко је ће об у
хва ти ти ка сни је „тра го ве” – тек сто ве ко ји су на ста ја ли од 2009. го ди не 
до да нас. Ин те ре сант не су ау то ро ве бе ле шке ко је књи гу уо кви ру ју: „Реч 
на по чет ку” чи то ци ма пру жа увид у нео п ход ност не го ва ња књи жев но
кри тич ке ми сли, док „Реч на кра ју” све до чи о по во ду за на ста нак ове књи
ге и ци ље ви ма ко је је ау тор имао пра ве ћи зи да ни цу по у зда них тек сто ва 
о де ли ма ко ја су у срп ској књи жев но сти оста ви ла ва жан траг. На ро чи то 
је бит на по след ња ре че ни ца, те ста мен тар ни им пе ра тив упу ћен се би, 
али и дру гим кри ти ча ри ма и чи та о ци ма ко ји ма је „за ни ма ње за књи
жев ност ви ше од ус пут но сти, инер ци је и па си је”, а ко ји гла си: „Не ка се 
све не за вр ши на ово ме.”

До бит ник На гра де „Ми лан Бог да но вић” за књи жев ну кри ти ку, 
не ка да шњи уред ник у из да вач ким ку ћа ма Но лит и На род на књи га, са да
шњи уред ник ча со пи са Књи жев ни ма га зин, пе сник, есе ји ста и кри ти чар, 
Ми ле та Аћи мо вић Ив ков се де це ни ја ма уна зад оправ да но сма тра скру
пу ло зним ту ма чем са вре ме не срп ске књи жев но сти. Иа ко у по ма ло ша љи
вом тек сту ко ји је о ње го вом жи во то пи су на пи сан на ин тер не ту сто ји да 
овај књи жев ни де лат ник не ма пре тен зи је ка пи са њу не га тив них кри ти ка 
(јер „ко ме то још тре ба”), у дру гом де лу Тра го ва чи та ња на ве де на те за је 
оспо ре на. Осим то га, и по је ди ни па са жи афир ма тив них тек сто ва из пр вог 
по де о ка овог де ла ука зу ју на ва жност ис ти ца ња мањ ка во сти не ких књи га: 
јет ке опа ске или тра го ве нар ци зма ау то ра, не по у зда не ин фор ма ци је, 
ре че ни це оп те ре ће не струч ним из ра зи ма или асо ци ја тив но на сло ја ва ње 
фа ка та ко ји има ју функ ци ју да чи та о це уве ре у оба ве ште ност пи сца.

Про бле ми књи жев не кри ти ке ко ја је уме ла да за ли чи на плат фор
му за ис ка зи ва ње иде о ло ги зо ва них ста во ва због че га је по че ла да гу би 
зна чај у јав ном про сто ру, осим у увод ном, пред ста вље ни су и у тек сту 
о по ду хва ту Пре дра га Па ла ве стре. Ру ко во ди лац на уч ног про јек та Исто
ри ја срп ске књи жев не кри ти ке у дру гом то му де ла скли знуо је у при
стра сност и тен ден ци о зност ко је је пре по знао и очи тао ана ли тич ки 
ра дар Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва. Он не оспо ра ва уло же ни труд и ви
ше стру ки зна чај књи га чи јом је ор га ни за ци јом и из ра дом ди ри го вао 
огла ше ни књи жев ни пре га лац, али не про пу шта ни да по ста ви пи та ње 
ко је пра ви кључ ну раз ли ку из ме ђу до брог кри ти ча ра и оног ко ји са мо 
„од ра ђу је” по сао: „А да ли је би ло баш та ко?” Осим овог, у дру гом де лу 
књи ге на ла зи се још је дан ду жи текст са из дво је ним про бле ма тич ним 
ста во ви ма пи сца ко ји на ру ша ва ју склад и по тен ци јал ну ва жност на пи
са ног. Ви ше не го не га тив но, рад о књи зи Да ни ло Киш Вик то ри је Ра дич 
ин то ни ран је пи та лач ки: због че га је ау тор ка жи вот и опус пи сца пре ма 
ко ме из ње них ре до ва про ве ја ва са мо ди вље ње про пу сти ла кроз „уна пред 
по де ше ну јед но о бра зну оп ти ку”. Осим по гре шног ту ма че ња чи ње ни ца, 
број них не ја сно сти и про пу ста, Ки шу је у овој књи зи оспо ре на при пад
ност срп ској кул ту ри и исто ри ји, ко је га, пре ма ау тор ки ним ре чи ма, не 
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за слу жу ју: „То зна Вик то ри ја Ра дич, али то не зна Да ни ло Киш.” За раз
ли ку од дру гих ана ли зи ра них књи га, ко ји ма је на нај сла би јим ме сти ма 
по треб на стил ска и у нај го рем слу ча ју ма ња ин фор ма тив на про ве ра, 
овом де лу нео п хо дан је и зна чењ ски ре туш и озбиљ на ин тер вен ци ја, јер 
је, ка ко Аћи мо вић Ив ков упо зо ра ва, реч о по дру гљи вом спи су ко ји не ма 
на ро чи те ве зе са Ки шом јер је ау тор ки ном за ме ном те за пред мет по стао 
по вод, чи ме се ис цр пла мо гу ћа вред ност ове обим не сту ди је.

У пр вом де лу Тра го ва чи та ња за сту пље но је 56 кра ћих тек сто ва 
о књи га ма ко је је Ми ле та Аћи мо вић Ив ков из дво јио као ег зем пла ре 
не фик ци о нал не про зе. То су де ла о кул ту ри, умет но сти и књи жев но сти 
ко ја су обе ле жи ла вре ме у ком су об ја вље на, хи брид не сту ди је про же те 
лич ним све до чан стви ма, ме мо ар ским ре до ви ма, ком па ра тив ним ана ли
за ма. На ста ла из по тре бе да се пред ста ви од ре ђе ни фе но мен и(ли) ука же 
на чво ри шна ме ста и мар кант не фи гу ре срп ске књи жев но сти, ова оства
ре ња Аћи мо вић Ив ков при ка зао је као сво је вр сна је ди ње ња ау тор ских 
на ме ра, ме то да и по сту па ка ко ји ма је при дру жен и лич ни ути сак. Це ло
ви тој сли ци до при не ла је и ве ли ка оба ве ште ност кри ти ча ра ко ји је де ла 
пре ци зно по зи ци о ни рао на ма пи ства ра ња сва ког пи сца по на о соб – као 
на ста вак за по че тих ли те рар них стре мље ња, за че так но ве па ра диг ме или 
за кљу чак ко ји за о кру жу је до са да шње ба вље ње од ре ђе ном те мом. Би ло 
да су у фо ку су са вре ме ни пи сци, или они ко ји се нај че шће свр ста ва ју у 
кла си ке, Аћи мо вић Ив ков са под јед на ким зна њем и убе дљи во шћу ко
мен та ри ше де ла ко ја их при ка зу ју у епо ха ма од ан ти ке до пост мо дер не, 
чи ме око ове књи ге опи су је ве ли ки ис тра жи вач ки лук. Пре ми су из уво
да – да су нај бо љи пе сни ци срп ске књи жев но сти исто вре ме но и ње ни 
нај и стак ну ти ји есе ји сти у ко ји ма је оте ло тво ре но и пе ва ње и ми шље ње, 
ау тор до ка зу је пи шу ћи о не фик циј ској про зи Рај ка Пе тро ва Но га, Љу
бо ми ра Си мо ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа и мно гих 
дру гих ко ји су, по пут Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић и Ђор ђа Де спи ћа, 
пр ве пе снич ке збир ке об ја ви ли на кон тек сто ва ко је је о њи хо вим есе ји
стич ким и на уч ним књи га ма на пи сао Аћи мо вић Ив ков.

На сто ја ње да се од ре ђе на де ла ко ја су на ста ла на раз ме ђи ве ко ва 
из дво је и ква ли фи ку ју као ва жно и не за о би ла зно шти во у про це су са
зна ва ња и бо љег раз у ме ва ња вла сти те кул ту ре ар ти ку ли са но је у Тра
го ви ма чи та ња на не ко ли ко на чи на. Ми ле та Аћи мо вић Ив ков је, ка ко 
и сâм на во ди, не ке тек сто ве ор га ни зо вао као „про ши ре ну ин фор ма ци ју 
о ода бра ној књи зи и кон тек сту у ко ме се ја вља”, док су не ки „као ду жи 
опис и кри тич ка ана ли за”. Без об зи ра на еко но мич ност у по гле ду бро ја 
ка рак те ра уна пред од ре ђе них при ро дом ча со пи са из ко јих су ра до ви 
Аћи мо ви ћа Ив ко ва пр ви пут угле да ли све тлост да на, ни је дан ни је ли шен 
вред но сног ис пи ти ва ња де ла, сме шта ња у кон текст вре ме на и ми ну лог 
ства ра ла штва сва ког ау то ра по на о соб, као и де тек то ва ња ино ва ци ја. 
По је ди ни тек сто ви, на ро чи то ако је реч о при ка зи ма књи га у ко ји ма је 
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пред ста вљен ве ћи број ау то ра са од ре ђе ним мо ти вом као за јед нич ким 
име ни те љем, ра сло је ни су на уо че не це ли не у ко ји ма нај за сту пље ни ји 
пи сац пре у зи ма уло гу глав ног ју на ка: за Љу би шу Је ре ми ћа то је Дра го
слав Ми ха и ло вић, за Ви ду Ог ње но вић Да ни ло Киш, за Ђор ђа Де спи ћа 
Ми о драг Па вло вић, у јед ној од три ана ли зи ра не књи ге Дра га на Ха мо
ви ћа то је Јо ван Хри стић, као што је код Љу бо ми ра Си мо ви ћа Јо ван 
Сте ри ја По по вић. За Ми ле ту Аћи мо ви ћа Ив ко ва то су сви ау то ри ко ји 
пи шу оно што се пре ма ре чи ма Но ви це Пет ко ви ћа мо же на зва ти „па
жљи вом кри ти ком”, на пр вом ме сту Ра ди во је Ми кић, чи је су че ти ри 
књи ге о срп ским пи сци ма ис так ну те као пра ви ре пре зен тан ти по у зда ног 
ту ма че ња на шег књи жев ног на сле ђа. 

Ин те ре сант ни су на сло ви тек сто ва ко ји ма Ми ле та Аћи мо вић Ив ков 
ука зу је на ва жност по ве зи ва ња раз ли чи тих, кат кад опреч них пој мо ва 
ко је књи жев ност об је ди њу је („Ми шље ње и пе ва ње”, „Ис тра га и при ча”, 
„Ал бум и ко мен та ри”, „Тра ди ци ја и мо дер ност”, „Страст и по све ће ност”, 
„Хро ни ка и све до чан ство”, „Стил и сми сао”, „Књи жев ност и ан га жман” 
итд.), са жи ма ју ћи у крат ке син таг ме кључ не ква ли те те при ка за них књи
га („Жи ва исто ри ја”, „Исти на епо хе”, „Сли ка јед ног ве ка”, „Уме ће ту ма
че ња”, „Ре чи на де лу” итд.). Исти на, исто ри ја, ствар ност, мо дер ност, 
кул ту ра и ту ма че ње – нај че шћи су на сло ви ма уде ље ни ком пли мен ти 
ау то ри ма чи ји су на по ри за оста вља њем не из бри си вог тра га у срп ској 
књи жев ној кри ти ци пре по зна ти као нео спор ни. Ино ва тив ност, тач ност 
и те жња за мо дер ним са гле да ва њем и са ме ра ва њем де ла ко ја су ушла у 
ка нон срп ске ли те ра ту ре ква ли фи ко ва ни су као до дат на по стиг ну ћа. 
Ми ле та Аћи мо вић Ив ков се не устру ча ва да та кве ау то ре из дво ји као 
„за вид но те о риј ски оба ве ште не”, „енер гич не ту ма че”, „пред став ни ке 
ум не бе о град ске го спо де”, ко је од ли ку је „кри тич ка жест”, али, та ко ђе, 
не око ли ша да ука же на про бле ма тич на ме ста и из рек не опо ме не за бр зо
пле то хи та ње оформ ље ном за кључ ку, „го во ре пу не скеп се и ре зиг на ци је”, 
на во де ко ји „ни су увек де ри ви ра но зна ње и би се ри му дро сти” и дво
стру ке ар ши не при гра ђе њу су до ва. 

Књи га Тра го ви чи та ња пред ста вља су му хро но ло шки сло же них 
при ка за Ми ле те Аћи мо ви ћа Ив ко ва ко ји, ова ко устро је ни, пру жа ју увид 
у ли те рар ну про дук ци ју не фик циј ских де ла на пре ла ску два ве ка и по
у зда но све до че о учин ку на ших нај по све ће ни јих књи жев них про у ча ва
ла ца и ба шти ни ка. Ово де ло ва жан је кул тур ни пу то каз „за бу ду ће да не 
и чи та о це. Ако их бу де”. Уз ова кве ис точ ни ке, чи ја све тлост оста вља 
не у ту љив траг, по зи ти ван од го вор је не ми но ван.

Мср Ма ри ја на С. ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

ma ri ja na maj che@g mail.co m
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ПЕ ВА ЊЕ НА ДАХ

Ире на Пла о вић, Ве ли ко то пло: тр ка у ви ше да хо ва, Бран ко во ко ло, Срем
ски Кар лов ци – Но ви Сад 2018

Kао и сва ка тр ка, и лир ска тр ка ко ју Ире на Пла о вић (1992) уоб ли
ча ва у сво јој дру гој по ре ду пе снич кој књи зи Ве ли ко то пло има сво ју 
„при пре му”, свој „по зор” и сво је „сад”. Ово жу стро тек сту ал но так ми
че ње од и гра ва се у три де сет и јед ном да ху, ко ли ко је и укуп но фраг ме
на та у књи зи, на зва них упра во да хо ви ма и ои ви че них још „Про ло гом” 
и „Епи ло гом”. Пре са мог по чет ка тр ке, вр ло ја сно и стро го, об зна ње не су 
про по зи ци је за уче ство ва ње: оста ви ти не бе ске ства ри и ући у оне љу
бав не. Старт на по зи ци ја так ми ча ра де таљ но је об ја шње на: сме њи ва ње 
ме та фи зич ког фи зич ким у сно ли кој ат мос фе ри, ко ја бу ди и осло ба ђа чу ла, 
а за тим хра брост за пре пу шта ње сно ви ма и спо соб ност за њи хо во разу
ме ва ње по ста ју пред у сло ви за укљу чи ва ње у ово над ме та ње. Сан се 
отва ра као про стор мо гућ но сти у ко ме ис пли ва ва ју исти не исти ни ти је 
и са зна ња са др жај ни ја од оних у та ко зва ној ствар но сти. Пре и спи ти
ва ње мо гућ но сти пре жи вља ва ња љу ба ви пу цањ је ко ји озна ча ва по че так 
тр ке: „Ни јед на љу бав два пу та ни је би ла без смр ти”.

Kао и сва ка тр ка, и ова тр ка има уна пред за да ту дис тан цу ко ја се 
мо ра пре ћи. Иа ко уда ља ва њем од по чет ног по ло жа ја оно по ста је све 
ве ће, ово ра сто ја ње се ипак, за раз ли ку од не ких дру га чи јих тр ка од ре
ђе них ме три ма и ки ло ме три ма, ме ри је ди ни ца ма вре ме на: де тињ ством, 
од ра ста њем, ста ре њем и смр ћу. Због то га, у овој тр ци кр оз вре ме, са 
вре ме ном или про тив вре ме на, про тив но свим за ко ни ма фи зи ке, оно од 
че га се так ми чар уда ља ва не по ста је све ма ње, све за ма гље ни је или све 
бе зна чај ни је; оно кроз шта так ми чар про ла зи оста је да по сто ји на по ре до 
са њим, у сва ком од ње го вих тре нут них по ло жа ја.

Kао и сва ка тр ка, и ова тр ка има свој тем по, сво ју ди на ми ку и сво
је фа во ри те ко ји до би ја ју по вла шће на ме ста на по при шту над ме та ња. 
Не пре ста на на пе тост и исто вре ме на мо гућ ност пре та ка ња из ме ђу сна и 
та ко зва не ствар но сти во ди ка на пре за њу да се у пе снич ки је зик са здан 
од од сеч них и крат ких сти хо ва пре ве ду осе ћај ни и из ра зи то чул ни свет, 
до сту пан са мо у сну и вр ло рет ко на ја ви. Да хо ви сле де је дан за дру гим, 
ди са ње и са ња ње за то по ста ју све ду бљи и ди на мич ни ји и су прот ста вља
ју се плит ком и успо ре ном са ња њу ја ве. Свет у ко јем оби та ва так ми чар 
лир ске тр ке раз от кри вен је и од ре ђен ја сним ука зи ва њи ма на то по гра
фи ју књи ге: Топ чи дер ско гро бље, Kрунска, Про фе сор ска ко ло ни ја са 
Му зе јом На де жде и Раст ка Пе тро ви ћа, Бу ле вар де спо та Сте фа на, Ђу ре 
Да ни чи ћа, Го спо дар Јо ва но ва, Са ра јев ска, Kаменичка, Бор ча... Ур ба ни 
пеј заж ко јим се про ла зи од стра ни це до стра ни це књи ге, обо јен гра фи ти
ма као јед ним ви дом по е зи је и не у ме сне не жно сти, сме њу је се са пре де лом 
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ко ји из ра ста на ру бо ви ма ума, у за ба че ним и уту ље ним де ло ви ма све сти. 
Ово су бјек тив но под руч је је зич ки је до ча ра но као кла ни ца или као ме
са ра, па ће се сход но то ме и сам так ми чар у ли те рар ној тр ци осе ћа ти као 
са став ни део свог окру же ња. Лир ски глас ће за то че сто упу ћи ва ти на 
то да је и сам ме со, жу де ће ме си ште, умор на ло ви на, те ће по сту па ти 
са со бом на на чин ко је ме со зах те ва: пе ћи ће се, по хо ва ће се, ума ка ће се 
у тар тар, би ће са мле ве но и тран жи ра но, или ће се за је ло ну ди ти си ро во 
и кр ва во. С дру ге стра не, од но сом пре ма се би лир ски глас обе ло да њу је 
и свој од нос пре ма Дру гом, те ће и Дру ги би ти до жи вљен на исто ве тан 
на чин: „За оно вре ме ко је сам / Про ве ла у тој ме са ри / Тра же ћи свињ ске 
бу те ве / А мер ка ју ћи биф тек”, или ће се Дру ги по сма тра ти у окви ру 
љу бав ног од но са пред ста вље ног као пра се ће пе че ње сер ви ра но са ре ном 
за рад пот пу но сти уку са и до жи вља ја љу ба ви. С овим у ве зи по себ но су 
ин те ре сант не и дру ге пе снич ке сли ке пот ко ва не ку ли нар ском ме та фо
ри ком, ко је до ча ра ва ју раз ли чи те на чи не при пре ма ња и слу же ња ме са, 
а за тим и, у ши рем сми слу, пе снич ке сли ке ко је пре о вла да ва ју у збир ци 
и ко је, упо тре бом на мир ни ца, по сла сти ца и пи ћа као мо ти ва, те њи хо
вим тран спо но ва њем у лир ски из раз, кре и ра ју до стој ну ра бле ов ску сли
ку све та не пре кид ног ви та ли зма, (са мо)об на вља ња и су о ча ва ња са оним 
што се на зи ва ствар ност. Осим ово га, до жи вља ва ње соп ства као ме са 
во ди ка дру гим об ли ци ма ани ма ли за ци је, те ће у скла ду с тим лир ски 
глас се би и сво јим осе ћа њи ма при пи си ва ти жи во тињ ске осо би не: ку че ће 
ма ха ње ре пом на раз не же но сти, зве ри ње до ма шта ва ње, упор ност жи
во ти ње, не пре вла да ни стра хо ви ме ки као ку че ће уши, а за тим опе ва ти 
сво је на гон ске по ступ ке и им пул сив на ста ња. Пе сни ки ња по се же за 
мо ти ви ма из жи во тињ ског све та и ка да, по ред ана ло ги је из ме ђу љу ба ви 
и пра се ћег пе че ња са ре ном, го во ри о љу ба ви ма ко је на ста ју услед нео че
ки ва ног бри зга ња жа о ке „Из зре ле бу бе љу ба ви”, а мно го че шће он да 
ка да на сто ји да до ча ра звуч ни ам би јент лир ске тр ке: псе ћи ла веж, „Пти це 
ужа сно зву че”, „Не бо се ју трос про ла ста ло”, зу ја ње ко ма ра ца, хо ро ви 
цвр ча ка пре бр зи за слу ша ње. Ме та фо ри за ци ја жи во тињ ског све та од
ви ја се још и на ау то по е тич ком ни воу, па ће та ко чи тав 21. дах би ти по
све ћен ве чи тој рас пра ви о свр хо ви то сти умет но сти. Но во ро ђен чад жуд ње, 
ко ја на ста ју у спо ју из ме ђу фи зис и ле пог, у сво јом тра ја њу има ју две мо
гућ но сти ко је се на пр ви по глед ола ко мо гу по и сто ве ти ти. Пе сни ки ња 
не да је ко на чан од го вор да ли оно што је ство ре но мо же од ра сти: „У не што 
/ Што би вре де ло хра ни ти / У вер ног кућ ног љу бим ца” – да кле, мо же по
ста ти не што што ег зи сти ра ра ди се бе, ра ди ужи ва ња, ра ди збли жа ва ња 
са Дру гим – или мо же од ра сти „У слат ки бо жић ни мрс”, што би зна чи ло 
да од свог по чет ка по сто ји са уна пред за да тим ја сним сми слом ко ји мора 
ис пу ни ти, па та ко оста је не до ре че но за ко ји од ова два ства ра лач ка прин
ци па се пе сни ки ња опре де љу је. Овај дах, да кле, кроз кон тра сти ра ну 
ани мал ну сли ку за пра во по ка зу је два пе снич ка по ступ ка, од ко јих пр ви 
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ре зул ти ра по е зи јом ко ја по ста је бли ска, ко ја по тен ци јал но од го ва ра 
ли ри ци ко ја при бли жа ва и спа ја пе сни ка и чи та о ца или пе сни ка са са
мим со бом, док дру ги до но си иде ју о праг ма тич но сти сти хо ва и њи хо
вој упо треб ној, прак тич ној вред но сти. Ти ме што се о оба слу ча ја пе ва 
рав но прав но, им пли цит но је на го ве ште но да пе сни ки ња ове прин ци пе 
при хва та као јед на ке. Ова кав од нос пре ма се би, све ту и умет но сти до
сти же свој вр ху нац у екс пли цит ном опре де ље њу за жи во тињ ско на су
прот биљ ном, па се та ко у на ред ним сти хо ви ма мо гу раз ли ко ва ти и два 
жи вот на при ни ци па, чи ја се бор ба од ви ја исто вре ме но са лир ском тр ком: 
„И шар га ре па је ба че на / Да је ку че не по је де / Сви ми хо ће мо ме со / 
По вр ће нам је су ви ше / Ди рект но под се ћа ње / На онај по ло жај ко ји нас 
/ Че ка а из ко га смо / Ту мр кву из ва ди ли”. У ова квој по став ци, ме со као 
сим бол жи во тињ ског би се мо гао раз у ме ти као ак тив ни, ви та ли стич ки 
по глед на жи вот, док би биљ ни свет као очи гле дан под сет ник на не ми
нов ну смрт озна ча вао кон тем пла тив ни при ступ жи во ту. 

Kао и све до бре и уз бу дљи ве тр ке, и ова тр ка има свој вр ху нац са 
пре о кре том. Нај ве ћи ин тен зи тет осе ћа ња збир ка Ире не Пла о вић до сти
же у 12. да ху, у це ли ни по све ће ној упра во су о ча ва њу са смр ћу, ода кле 
на да ље по чи ње пре и спи ти ва ње прет ход но ода бра ног ани мал ног прин
ци па. Ве што из бе га ва ју ћи зам ку па да ња у па те тич не рас пи се о смр ти 
кућ ног љу бим ца, пе сни ки ња успе ва да, од до га ђа ја ко ји се мо жда не би 
сви ма чи нио по дјед на ко ва жним као не ке дру ге смр ти, са чи ни по хва лу 
свим из гу бље ним вер ним жи во тињ ским при ја те љи ма. Алу ди ра ју ћи 
исто вре ме но на Је се њи но ву „Пе сму о ке ру ши” и на Ње го шу књи гу ду
бо ке ода но сти Иси до ре Се ку лић, лир ски глас већ у мо тоу све до чи о 
по зи ци ји ко ју пре ма си ту а ци ји за у зи ма: смрт пса пре ра ста обич ну смрт 
кућ ног љу бим ца, ако се би ло ко ја смрт мо же на зва ти обич ном, и по чи
ње да зна чи смрт све га што је Жи во ти ња – пи са но ве ли ким по чет ним 
сло вом, ка ко ће већ у на ред ном да ху (13) би ти озна че на – пред ста вља ла, 
а по нај пре смрт ода но сти. Са смр ћу Жи во ти ње уми ру или пре ста ју да 
ва же сва зна че ња ко ја су у њу то ком вре ме на упи си ва на. Апо ка лип тич
ким ви зи ја ма кра ја жи во та ко ји за у век не ста је у Го ре њу и ис ти ца њем 
бе сми сле но сти сва ке ре чи и ге ста ко ји би убла жи ли ту гу, лир ски глас 
ту жи по пут Ан ти го не и ука зу је на сву ап сурд ност све та, ко ји сво јим 
скло но сти ма ка про то ко ли ма уни жа ва и од у зи ма до сто јан ство умр лом 
би ћу и оно ме ко за њим па ти, а на кон че га као све до чан ство оста је ма
те ри јал ни до каз о пре ма лој це ни за јед ну смрт: „Зе мља је иле гал на / 
Пру жи ми ру ке Ан ти го на / Где ги ну ло се и тка ло / Не ка јој не пад не 
те шко / Овај фи скал ни ра чун / Од две хи ља де ди на ра”. На кон ис ку ства 
су о ча ва ња са смр ћу бли ског би ћа пер спек ти ва лир ског гла са, као и це
ло куп ни по глед на жи вот, ме ња се, те се оно што је до та да ства ра ло 
ужи так пре и на ча ва у но ви об лик пат ње и ко нач но у све то гр ђе: „До гистајл 
гу би еро тич ност / Ду бо ком ту гом ис пу њен / И га дан као све то гр ђе”. 



584

По ку шај да се од смр ти отрг не во ље но би ће и са чу ва се ћа ње на ње га 
ви ди се у по се за њу за фо то гра фи ја ма ко је при ка зу ју псе ће те ло у по кре
ту, фо то гра фи ја ма ко је на крат ко бу де илу зи ју жи во та, не схва та ју ћи да, 
бар тов ски ре че но, по глед у је дан за у век про шли тре ну так дво стру ко 
по твр ђу је смрт су бјек та фо то гра фи је.

Kао и сва ка тр ка, и ова тр ка има свој ис ход. Су о ча ва ње са гу бит ком 
ути че на ре ви ди ра ње до та да шњих ста во ва и по гле да на свет, па се та ко 
свест о гу бит ку им пли цит но, као те ма и мо тив, и екс пли цит но, као ау то
по е тич ки ко мен тар („Је дан ће вап на кај ма ку / По све ти ла сам Жи во ти њи”), 
осло ба ђа кроз по ет ски из раз. Иа ко је и пре узи ма ња 12. да ха у лир ским 
сли ка ма би ла при сут на и фло рал на ме та фо ри ка ко ја је све до чи ла у при лог 
про ме ни и ра сту, ис ку ство жи во та на кон смр ти љу бим ца лир ски глас 
на во ди да па жњу скре не са жи во тињ ског ко је пре по зна је у се би („Ср це 
од жи во тињ ства / Све же је обри ја но”) и да је ви ше не го ра ни је по кло ни 
биљ ка ма, те да се све сно опре де ли за кон тем пла тив ни на чин жи во та: 
„Пр сти су ми се сквр чи ли / На сва кр зне на кре та ња / У исто вре ме но на
пра сно / За во ле ла сам биљ ке” или: „Зе ле ним се са биљ ка ма”. На по ре до 
са овим за па жа њи ма о се би, о сво јој из ме ње ној осе ћај но сти и на бу ја лој 
при ро ди, лир ски глас по ста вља пи та ње раз ли чи те вред но сти вер но сти 
у при су ству и вер но сти у од су ству пред ме та љу ба ви, чи ме се им пли
цит но вред ну је и са ма љу бав. Гу би так ра ђа страх и от пор пре ма сва ком 
Дру гом, па се за клон од тих осе ћа ња про на ла зи у бе сми сле ном од ри ца њу 
и твр до гла во сти пат ње. Чи тав свет се са ме ра ва су прот ста вље ним од
ред ни ца ма „пре” и „по сле” смр ти, ода кле лир ски глас у умр ли сим бол 
упи су је до та да не из ре че на зна че ња: „Ово је пр ва ча ши ца / Kоју ти не ћеш 
оли за ти / Kрзнено мо је од ра ста ње / Сра мо та ме је да жи вим / У све ту из ван 
твог ла ве жа” и „От кад си оти шла, Ле ни, / Два пут за кљу ча вам ку ћу”. По
ред је дин стве не ода но сти ко ја се тра ди ци о нал но при пи су је псе ћој вр сти, 
по ред љу ба ви и при ја тељ ства, са смр ћу пса из гу бље на је и ве за ка ко са 
де тињ ством и са про шло шћу, та ко и са без бри жно шћу, и на кра ју ве за са 
соп ством ка кво је до та да са мо се би би ло по зна то. По тре ба за по врат ком 
у про шлост, за за кла ња њем у де тињ ство, и на сто ја ње да се по но во 
про жи ви соп стве но ро ђе ње на кон не стан ка ди рект не ве зе са тим де лом 
жи во та по ста ју оствар љи ви са мо кроз сан. Оста вља ју ћи та кву мо гућ ност 
у сво јој по е зи ји, Ире на Пла о вић не са мо да сле ди пе снич ку ми сао Раст ка 
Пе тро ви ћа већ ау тен тич ним до жи вља јем и пре о бли ко ва њем ове иде је 
пе сни купрет ку пра ви омаж. Осим то га, по тре ба за по врат ком у про шлост 
од ра жа ва се и кроз број не дру ге ин тер тек сту ал не ве зе, ко је све до че о пе
сни ки њи ном ши ро ком по зна ва њу исто ри је и тра ди ци је срп ске и свет ске 
књи жев но сти. Та ко ће у ду хов ну хро ни ку ове књи ге би ти утка не још и 
ни ти ан тич ке и сред њо ве ков не књи жев но сти, ни ти по е зи је Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Вас ка По пе и Бран ка Миљ ко ви ћа, као 
пред став ни ка ин тим ног пе снич ког ка но на.
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Ре зиг ни ра ност и не у те шност ко је по ста ју до ми нант на осе ћа ња од 
12. да ха на да ље би ва ју убла же не ду гим ру ка ма мај ке и по ни ра њи ма у 
не што на лик на мир. По сле по нов ног ус по ста вља ња рав но те же, и Дру
ги до би ја до зво лу да уђе у ин тим ни про стор лир ског гла са, ко ји се кроз 
чи та ву збир ку обра ћа ка ко у пр вом та ко и у тре ћем ли цу јед ни не, на зи
ва ју ћи се бе ја, ства ра ју ћи та ко ути сак удво је но сти и осе ћај дис тан ци
ра но сти и иро ни зу ју ћи сво је по зи ци је.

Лир ска тр ка ко ја ва ри ра свој ин тен зи тет то ком тра ја ња кроз чи та ву 
књи гу из да ха у дах ме ња и сво је ди сци пли не. На тре нут ке се чи ни да је 
у пи та њу ма ра тон са пре пре ка ма и да се кључ по бе де на ла зи у из др жљи
во сти под при ти ском око ли не, а за тим се до зи ва њем мо ти ва и њи хо вим 
про жи ма њем чи ни да је по сре ди шта фет на тр ка мно го ду жа и трај ни ја 
не го са ма књи га. У дру гом ма ху сти че се ути сак да је так ми ча ру по треб
на ве шти на до брог пли ва ња и ро ње ња на дах у ве ли ким ду би на ма и да 
ће се без ње са свим си гур но уда ви ти. Тре ћи по глед ка же да је за овај 
по ду хват по треб на по себ на опре ма и сна ла жљи вост и да ни ко не га ран
ту је по ште ну игру. Са свим на кра ју, ис по ста вља се да при ро да спорт ске 
ди сци пли не ко јој тр ка у ви ше да хо ва при па да ни је то ли ко ни ва жна, већ 
су ис пи ти ва ња об ли ка и фор ме у ко ји ма би би ло до бро и по де сно да се 
она ис ка же про из ве ла јед ну са свим но ву, лир ску ди сци пли ну пе ва ња на 
дах. Ис по ста вља се и то да ова тр ка ипак ни је би ла као сва ка тр ка. Циљ 
ко ји че ка тр ка ча је од по чет ка до кра ја не из бе жан и из ве стан и за то по ста
је из у зет но зна чај но про ма тра ти и истин ски про жи вља ва ти сам про цес 
так ми че ња. У том про це су ва жно је пре по зна ти и за бе ле жи ти се бе у 
од но су на про тив ни ка, као и нај сит ни је уну тра шње про ме не ко је се код 
так ми ча ра ја вља ју. А као од го вор на пи та ње ко је су прот ста вље ни, од но
сно ко су дру ги так ми ча ри ове тр ке, по ста је са свим ја сно да је так ми че ње 
у постод ра ста њу о ко ме Ире на Пла о вић пи ше ипак јед но гро мо гла сно 
уну тра шње нат пе ва ва ње, дво бој у ко ме се ја над ме ће са са мим со бом. 

Ти ја на KОПРИВИЦА
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АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен 1975. у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени 
Пру, Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, 
Џон Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол 
итд.). Књи ге пе са ма: У фи ли гра ну рез, 1998; На чин ди ма, 2004; Го ло срце, 
2012; Хро ни ка сит ни ца (из бор), 2014. Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла ви рин ти 
чи та ња, 2006; Не по но вљи ви обра зац, 2012.

ИСИ ДО РА БО БИЋ, ро ђе на 1992. у Но вом Са ду. Ма стер про фе сор 
књи жев но сти и је зи ка, пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку, об ја вљу је у пе ри
о ди ци. 

ГА ВРА ВЛА ШКА ЛИН, ро ђен 1958. у Зре ња ни ну. Пи ше крат ке 
при че. Об ја вље не књи ге: Те то ва жа за њу, 2012; У по след њем тре нут
ку, 2015; Гре шне при че, 2018. Члан је Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не, 
жи ви у Зре ња ни ну.

СТЈУ АРТ ДАЈ БЕК (STU ART DYBEK), ро ђен 1942. у Чи ка гу, САД. 
Аме рич ки пи сац и пе сник, по ха ђао је Уни вер зи тет Ло јо ла у Чи ка гу и 
про грам кре а тив ног пи са ња на Уни вер зи те ту Ајо ве. Пре да вао је на Уни
вер зи те ту за пад ног Ми чи ге на и Уни вер зи те ту Нор тве стерн. Об ја вио је 
две збир ке по е зи је: Brass Knuc kles, 1979; Stre ets in The ir Own Ink, 2004, 
као и сле де ће књи ге про зе: Child hood and Ot her Ne ig hbor ho ods, 1980; The 
Co ast of Chi ca go, 1990; I Sa i led with Ma gel lan, 2003; Ec sta tic Ca ho ots: Fifty 
Short Sto ri es, 2014) и Pa per Lan tern: Lo ve Sto ri es. До бит ник је ви ше на
гра да и при зна ња за свој књи жев ни рад, из ме ђу оста лих: „Ла нан”, „ПЕН/
Ма ла муд”, „Вај тинг”. Жи ви у Чи ка гу. (А. Б.)

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти и од 2020. го ди не пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја вље не 
књи ге: Кри ти ча ре ви па ра док си, 1980; Срп ски над ре а ли зам и ро ман, 
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1980; Пје сник „Па те ти ке ума” (о пје сни штву Па вла По по ви ћа), 1983; 
Тра ди ци ја и Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 1990; Ха зар ска при зма – ту ма
че ње про зе Ми ло ра да Па ви ћа, 1991; Књи жев ни по гле ди Да ни ла Ки ша, 
1995; Кроз про зу Да ни ла Ки ша, 1997; О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер
не, 2008; Иво Ан дрић – мост и жр тва, 2011; Иван В. Ла лић и ње мач ка 
ли ри ка – јед но ин тер тек сту ал но ис тра жи ва ње, 2011. При ре дио ви ше 
књи га срп ских пи са ца. 

ЗО РАН ЂЕ РИЋ, ро ђен 1960. у Бач ком До бр ом По љу код Вр ба са. 
Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну кри ти ку и сту ди је, пре во ди с пољ ског, 
ру ског и бу гар ског. Књи ге пе са ма: Та лог, 1983; Зглоб, 1985; Уну тра шња 
обе леж ја, 1990; Под ста ром ли пом, 1993; Оду шак, 1994; Vo glio di men ti ca re 
tut to (на ита ли јан ском), 2001; Аз бо ви де – азбуч не мо ли тве, 2002; На та
ло же но (иза бра не и но ве пе сме), 2007; Бла то, 2011; Чар нок, 2015; Сен ке 
М. Цр., 2018. Сту ди је, есе ји, огле ди и кри ти ке: Се стра – књи га о ин це сту, 
1992; Ва тре но кр ште ње, 1995; Мо ре и мра мор је – днев ник пу то ва ња по 
Апу ли ји, 2000; Ан ђе ли но стал ги је – по е зи ја Да ни ла Ки ша и Вла ди ми ра 
На бо ко ва, 2000; Да ни ло Киш: ру жа –пе сник–п/оглед, 2002; Пе сник и 
ње го ва сен ка. Есе ји о срп ском пе сни штву ХХ ве ка, 2005; Ства ра ње мо
дер ног сви је та (1450–1878) (ко а у то ри Д. Га ври ло вић, З. Јо сић), 2005; 
Не за си ће ње – пољ ска дра ма тур ги ја ХХ ве ка, 2006; Са ис то ка на за пад 
– сло вен ска књи жев на еми гра ци ја у ХХ ве ку, 2007; Дом и без дом ност у 
по е зи ји ХХ ве ка, 2007; Исто ри ја Ви тол да Гом бро ви ча, 2008; Те сто сте
рон. Но ва пољ ска дра ма тур ги ја, 2008; По е ти ка срп ског фил ма – срп ски 
пи сци о фил му 1908–2008, 2009; По зо ри ште и филм, 2010; Вит ка ци је ва 
Лу да ло ко мо ти ва – из ме ђу по зо ри шта и фил ма, 2010; 3 – у во зо ви ма 
европ ске кла се, у ду гим за тво ре ним ком по зи ци ја ма, у ди му и пе пе лу, 
2011; Сло вен ска чи тан ка – огле ди и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти 
ХХ ве ка, 2013; По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду – осни ва ње (ко а у тор ка 
Љ. Ди нић), 2014; Дра ма тур шки постскрип тум, 2014; Упо тре ба гра да 
– са вре ме ни но во сад ски ро ман, 2014; По е зи ја као се и змо граф – го во ри 
и по го во ри, 2019; Це лу ло ид на књи жев ност – књи жев ност и филм, 2019. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

АН ЂЕЛ КО ЗА БЛА ЋАН СКИ, ро ђен 1959. у Глу шци ма у Ма чви. 
Пи ше по е зи ју, про зу и афо ри зме, пре во ди с ру ског. Књи ге пе са ма: Рам 
за сли ке из сно ва, 1992; Игра сен ки, 2004; Пти ца на про зо ру, 2007; Сан 
на пу кле ја ве, 2009; Рас кр шћа не са ни це, 2011; Пи ја но пра ско зор је, 2014; 
Ма ли ноћ ни сти хо ви, 2019. Зби р ка афо ри за ма: Па ла ца ње, 2006. При ре
дио и пре вео зби р ку ру ске по е зи је Од Пу шки на до Ка пу сти на, 2019. 
По кре тач је и глав ни уред ник ча со пи са за књи жев ност Су шти на по е
ти ке, члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, жи ви у Глу шци ма.
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МА РИ ЈА НА ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, ро ђе на 1992. у Ужи цу. Основ не и ма
стер ака дем ске сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где је 2016. го ди не од бра ни ла ма стер рад на 
те му „Еле мен ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну срп ског пред ро ман ти зма”, 
за ко ји је од ли ко ва на Бран ко вом на гра дом Ма ти це срп ске. Тре нут но је 
на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти у Но вом Са ду. Ак тив но 
пи ше за он лајн ча со пис КУЛТ. Ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ТИ ЈА НА КО ПРИ ВИ ЦА, ро ђе на 1995. у Бе о гра ду. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на сту диј ској 
гру пи Срп ска књи жев ност и је зик са ком па ра ти сти ком, од но сно Срп ска 
књи жев ност. Дру гу ма стер ди пло му из сту ди ја кул ту ре сте кла је на 
Сла ви стич ком ин сти ту ту Уни вер зи те та у Кел ну то ком по ха ђа ња про
гра ма „Cul tu ral and In tel lec tual Hi story bet we en East and West”. Тре нут но 
је на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду, где је и за по сле на као ис тра жи вачпри прав ник. На уч не 
ра до ве, есе је, књи жев ну кри ти ку и при ка зе об ја вљу је у пе ри о ди ци.

НА ТА ЛИ ЈА ЛУ ДО ШКИ, ро ђе на 1966. у Пер ле зу код Зре ња ни на. 
Ди пло ми ра ла (1990), ма ги стри ра ла (2003) и док то ри ра ла (2012) на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Исто ри чар књи жев но сти, пи ше 
сту ди је, есе је, огле де и књи жев ну кри ти ку. Жи ви у Но вом Са ду. Об ја
вље не књи ге: Сло бо дан Јо ва но вић као књи жев ни кри ти чар, 2008; О 
Мла де ну Ле сков цу – огле ди, члан ци, пре пи ска, 2011; Књи жев на огле да
ња Мла де на Ле сков ца – над пи сци ма са вре ме ни ци ма, 2015; Ски ца за 
књи жев ни лик Сло бо да на Јо ва но ви ћа, 2019; Ни је ми све јед но с ким раз
го ва рам, ин тер вјуи, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, ро ђе на 1988. го ди не у Кла до ву. 
Фи ло лог ср би ста, про у ча ва срп ску књи жев ност XVII и XVI II ве ка, као 
и аван гард ну и нео а ван гард ну књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, сту
ди је, есе је и кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам 
– пул си ра ње сиг на ли зма, 2016; Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи жев
но сти (ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти), 2018. При ре
ди ла ви ше књи га.

НИ КО ЛА МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1976. у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју, 
по зо ри шне ко ма де и пре во ди с пољ ског је зи ка. За ко мад На тра гу (2016), 
до био На гра ду „Бра ни слав Ну шић”. Жи ви и ра ди у Кра гу јев цу.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био је 
глав ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед ник 
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Ма ти це срп ске. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 1983; Зе
мљо пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; Ве зни ци, 
1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на чте ни ја, 
2013; Чте ни ја (из бор), 2015; Ма тич ни млеч, 2016; Из ло жба обла ка (из бор 
и но ве), 2017; Огле да ла Ока Не дре ма на, 2019. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 1998. 
Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куцкуц, 1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 
2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је и есе ји: Ле ги ти ма ци ја за 
бес кућ ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја – по е тич ки иден ти тет и 
раз ли ке, 1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009; Ис тра га пре да ка – ис ку
ше ња ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног оп стан ка, 2018; Ње го шев ски по крет 
от по ра, 2020. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, 
том I, књ. 1–2, 2010–2011, том II, 2013; том III, књ. 1, 2018.

МАР КО НЕ ДИЋ, ро ђен 1943. у Гај та ну код Ле сков ца. Пи ше про зу, 
огле де, сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ку ћа у 
по љу, при по вет ке, 1970; Ма ги ја по ет ске про зе. Сту ди ја о Раст ку Пе тро
ви ћу, 1972; Но ва кри тич ка опре де ље ња, 1973; Пи сци по сле I свет ског ра та 
као кри ти ча ри, 1975; Ста ра и но ва про за. Огле ди о срп ским про за и сти ма, 
1988; Кри ти ка но вог сти ла, 1993; Осно ва и при ча – огле ди о са вре ме ној 
срп ској про зи, 2002; Про за и по е ти ка Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, 2008; 
Стил ска пре пли та ња – сту ди је и огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви
не XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, 2011; Из ме ђу ре а ли зма и пост мо дер не 
– сту ди је и огле ди о срп ским пи сци ма дру ге по ло ви не XX ве ка, 2012; 
По вра так при чи – огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 2017; Ча ра ње и 
пле те ње при че – огле ди о са вре ме ној срп ској пр о зи, 2017; Трај но и про
ла зно – кри ти ке и есе ји о срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 2018. При
ре дио ви ше књи га.

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Основ не и 
ма стер сту ди је за вр ши ла на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду на ко ме по ха ђа докт орскe студијe. 
Пи ше и об ја вљу је на уч не ра до ве, књи жев ну кри ти ку и по е зи ју у струч
ним и књи жев ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. Пре во ди с ен гле ског и 
не мач ког је зи ка, а ба ви се и сли кар ством и умет нич ком фо то гра фи јом. 
Об ја ви ла књи гу пе са ма: Уну тра шње не вре ме, 2019.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев
но сти. Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма 
са вре ме них срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу 
– огле ди о са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011; Ме та кри тич ки из ле ти, 
2017.
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АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРОВ, ро ђен 1938. у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Са зда нац, 1971; Брус, 1978; 
Сло вен ска шко ла, 1985; По след ње Ко со во, 1988; Ис точ ни длан, 1992; 
Ка мен и зво но / The Sto ne and the Bell, 2001; Ва трар, 2003; Pri vi rea de aur 
/ Злат ни по глед, 2004; Ах! Ах!, 2006; Пе та стра на све та, 2013. Ро ма ни: 
Као зла то у ва три, 1998; Тур ски Беч, 2000; Ла вља пе ћи на, 2004; Ме мо
ро ман, 2018. Књи ге есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Раз го во ри с по е зи јом, 1963; 
У про сто ру про зе, 1968; По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво, 1971; 
По е зи ја да нас, 1980; Кри ла и ва здух – огле ди о мо дер ној по е зи ји, 1983; 
Ма ње по зна ти Ду чић / A Less Known Du čić, 1994; The po et’s spa ce and 
ti me / Вре ме и про стор пе сни ка, 1994; Срп ски мо дер ни зам, 1997; Ли 
Ћин гов пе снич ки ко смос / Li Qing’s Po e try Uni ver se, 2004; Ка нон – срп ски 
пе сни ци XX ве ка, 2008; Пре про шло сти 1 – срп ска књи жев ност и књи
жев ни жи вот (1959–2011), 2011; Пре про шло сти 2 – књи жев на те о ри ја, 
кри ти ка и књи жев ност све та (1959–2011), 2011. Об ја вио и књи гу пе са
ма и есе ја на ру ском је зи ку ко ја је иза шла у Мо скви: Тут и там, 2019. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1956. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао 
1974. и ма ги стри рао 1981. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док
то ри рао 2003. на Цен тру за мул ти ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Ан тро по лог, кул ту ро лог и фи ло зоф, пот пред сед ник је Ко
ми те та „Чо век и би ос фе ра” На ци о нал не ко ми си је за са рад њу са Уне ском, 
пред сед ник Срп ског дру штва за исто ри ју на у ке, члан Ко ми те та за обра
зо ва ње Европ ског дру штва за исто ри ју на у ке из Па ри за, се кре тар Од
бо ра за де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа СА НУ и са рад ник Од бо ра за про
у ча ва ње жи во та и ра да срп ских на уч ни ка и на уч ни ка срп ског по ре кла 
при СА НУ. Об ја вље не књи ге: Осун ча ва ње и кли ма – Ми лу тин Ми лан
ко вић и ма те ма тич ка те о ри ја про ме не кли ме, 2002; Ана ло ги ја и ен тро
пи ја – фи ло зо фи ја при ро де и хар мо ни је Ла зе Ко сти ћа и Ко сте Сто ја но
ви ћа, 2005; Ци клу си и за пи си – opus so lis Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2009; 
Од На лан де до Хи лан да ра / Опис пр ве би бли о те ке ин диј ске кул ту ре у 
Ср би ји (ко а у тор ке Гор да на Ђо ко вић и Дра га на Гру јић), 2017; Ко со во на 
кра ју исто ри је – са же та ана ли за при ви да (ко а у тор Дан ко Кам чев ски), 
2019. Го ди не 1997. је при ре дио Иза бра на де ла Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа.

ЈА НА РАС ТЕ ГО РАЦ ВУ КО МА НО ВИЋ, ро ђе на 1987. у Бе о гра ду. 
За вр ши ла основ не и ма стер сту ди је на ка те дри за оп шту књи жев ност и 
те о ри ју књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду (2011. и 2013) 
и на сли кар ском од се ку Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду 
(2014. и 2016). Пи ше крат ке при че, по е зи ју и есе је, а ба ви се и илу стра
ци јом за де цу, пе да го шким и ху ма ни тар ним ра дом. Об ја вље не књигe: 
Исе чак 8, 2010; Пуст, 2018.
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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ, ро ђен 1954. у Кли њи код Уло га у Хер це го ви ни, 
БиХ. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Днев ник не са ни це, 1976; Ве ли ки пост, 
1984; Сва ко днев ни утор ник, 1989; Тре пет ник, 1992; Плач Све тог Са ве, 
1995; Да ни ли је вља ни (из бор), 1996; Пе то зар ни му че ни ци, 1998; Да ле ко 
је Хи лан дар, 2000; Огле дал це срп ско, 2003; Ду ша са се дам ко ра (из бор), 
2003; Не мој да ме за зма ја ваш – пе сме за са да шњу и бив шу де цу, 2004; 
Ма ла вас кр се ња, 2006; По глед у авли ју (из бор и но ве пе сме), 2006; Ма на
стир ски ба што ван, 2008; Гор ска слу жба – иза бра не пе сме о за ви ча ју, 
2010; Зе мља и ре чи (из бор), 2011; Злат не олу пи не, 2012; Си ла зак у са мо
ћу, 2015; Пе вач у ма гли, 2017; Од ла га ње од ла ска (иза бра не и но ве пе сме), 
2019; За нат ски дом, 2019.

МА РИ ЈА ШЉУ КИЋ, ро ђе на 1988. у Кру шев цу. Ма стер сту ди је 
за вр ши ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је упи са ла док тор
ске ака дем ске сту ди је. Про у ча ва срп ску књи жев ност XVI II и XIX ве ка, 
са вре ме ну срп ску књи жев ност, на род ну књи жев ност, као и са вре ме не 
те о ри је у про у ча ва њу књи жев но сти (фе но ме но ло ги ја), об ја вљу је у пе
ри о ди ци.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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У П У Т  С Т В О  З А  П Р И  П Р Е  М У  Т Е К  С Т А  З А  Л Е  Т О  П И С

Ча со пис Ле то пис Ма ти це срп ске об ја вљу је пе сме, при че, 
од лом ке при ча или ро ма на, из вор не на уч не ра до ве, есе је, бе се де, 
на уч ну кри ти ку и при ка зе из обла сти књи жев них или њи ма слич
них на у ка. Тек сто ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја
вљи ва ње не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при хва ће ни за 
об ја вљи ва ње у Ле то пи су. 

Ис тра жи вач ки тек сто ви у ру бри ка ма ТЕ МАТ и ЕСЕ ЈИ (али 
и у ру бри ци СВЕ ДО ЧАН СТВА уко ли ко рад са др жи од ли ке ис тра
жи вач ког при сту па) ис под на сло ва мо ра ју има ти са же так и кључ не 
ре чи (уву че но и ума ње но у од но су на основ ни текст – 11 pt), а на 
кра ју афи ли ја ци ју (на зив уста но ве у ко јој је ау тор за по слен, или 
је по ха ђа; на зи ви сло же них ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи
је рар хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог; на кра ју тре ба на
ве сти ау то ро ву елек трон ску адре су). Текст за ру бри ку КРИ ТИ КА 
не сме има ти ма ње од 8.000 слов них ме ста са раз ма ком.

Ако је текст био из ло жен на на уч ном или књи жев ном ску пу 
у ви ду усме ног са оп ште ња, по да так о то ме (ка да и где) тре ба да 
бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни (фу сно ти) при дну по след ње 
стра ни це тек ста. 

Тек сто ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав
ским на реч јем, на ћи ри ли ци и на њих се при ме њу је Пра во пис срп
ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2010).

Стра на име на ау то ра у тек сто ви ма на срп ском је зи ку тре ба 
да бу ду тран скир бо ва на и ис пи са на ћи ри ли цом, а при ли ком пр вог 
по ме на мо гу да бу ду ис пи са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и 
пи смом. По је ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч ноструч них 
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму. 

Тек сто ви се ша љу ис кљу чи во елек трон ским пу тем у Word 
фор ма ту, на адре су: le to pis @ma ti ca srp ska.or g.rs . 
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Текст тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

– име и пре зи ме ау то ра: у по е зи ји, про зи, сту ди ја ма и члан ци
ма из над на сло ва уз ле ву мар ги ну, у кри ти ци ис под тек ста уз де сну 
мар ги ну (у по е зи ји да ти и над на слов, тј. на слов ци клу са пе са ма); 

– на слов ра да: вер за лом, цен три ран. 

Фор мат тек ста:

– стан дард ни: А4; мар ги не 2,54 cm (cu stom);
– фонт: Ti mes New Ro man (ако се ко ри сте дру ги, ма ње по зна

ти, фон то ви у тек сту, по сла ти их као по се бан фајл); 
– ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt; 
– раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
– за на гла ша ва ње у тек сту се ко ри сти ита лик (не болд, не 

под ву че но); 
– на по ме не/фу сно те: уву че не, у дну стра не (fo ot no tes, а не 

end no tes), ис кљу чи во ар гу мен та тив не, ве ли чи на сло ва 10 pt; 
– спи сак ли те ра ту ре се не на во ди; 
– на сло ви књи жев них или умет нич ких де ла ко ји се по ми њу 

у тек сту (књи ге, дра ме, фил мо ви, пред ста ве, ча со пи си, сли ке...) 
пи шу се ита ли ком, а по је ди нач ни на сло ви или де ло ви под на вод
ници ма (пе сме, при че, тек сто ви у ча со пи си ма, збор ни ци ма, по
гла вља у књи га ма, ци клу си итд.);

– ци та ти у тек сту се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да 
(„...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да 
(’...’); уко ли ко се ци ти ра пре ве де но де ло, у од го ва ра ју ћој на по ме ни, 
уз по дат ке о ме сту и го ди ни из да ња, тре ба на ве сти и име пре во
ди о ца; 

– ка да се фу сно те по на вља ју тре ба их скра ти ти: нав. де ло или 
исто...

– кра ћи ци та ти или сти хо ви (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, 
а ду жи се из два ја ју из основ ног тек ста (уву че ни и ума ње ни – 11 pt).

Ако ау тор пр ви пут об ја вљу је у Ле то пи су, на кра ју тек ста 
(или у по себ ном до ку мен ту) тре ба да дâ крат ку би о би бли о граф ску 
бе ле шку о се би, а ау то ри ко ји су већ об ја вљи ва ли мо гу да по ша љу 
до пу не. И на кра ју да ти кон такт – елек трон ску адре су. 



595

ПРИ МЕР
ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ

НА СЛОВ ТЕК СТА

(...)

Али он сма тра да је до шло вре ме да се као део кри тич ке јав
но сти ја сно од ре ди пре ма вред но сти Ду чи ће ве по е зи је:

Мо же мо од мах ре ћи да нам да нас углав ном из гле да нео прав дан 
пре зир ко јем је Ду чић из ве сно вре ме био из ло жен: тај пре зир је био 
ра зу мљив, књи жев но и сто риј ски чак у јед ном тре нут ку и ну жан, 
али нам се да нас чи ни ипак да Ду чић спа да у не ко ли ко нај бо љих 
пе сни ка ово га је зи ка.1

По ње му срп ска по е зи ја још ни је би ла спрем на за по е тич ки 
глас јед но га Рем боа, Ма лар меа или Ло тре а мо на, по себ но у вре ме ну 
у ко јем су се „тра го ви ро ман ти зма, ’ове шта лог и им бе цил ног’, још 
ву кли по на шим ча со пи си ма”.2

Под на слов

По гле да мо ли не ке пе сме из ци клу са „Шу ма про клет ства” 
(„Ре кви јем”, „Про бу дим се”) из Па вло ви ће ве збир ке 87 пе са ма, или 
есеј „Од ка ме на до све та” из књи ге Ро ко ви по е зи је, при ме ти ће мо... 

(...) он је сти хо ви ма из пе сме „Ре кви јем”: „Ово га пу та / умро 
је не ко бли зу / / Ре кви јем / у си вом пар ку / под за тво ре ним не бом...” 
хтео да...

(...) као у пе сми „Про бу дим се”: 

Про бу дим се
Над кре ве том олу ја

Па да ју зре ле ви шње
У бла то

У чам цу за по ма жу

1 Ми о драг Па вло вић, Есе ји о срп ским пе сни ци ма, Про све та, Бе о град 2000, 
129.

2 Исто, 132.



Раш чу па не же не

Ви хор 
Злу ра дих нок ти ју
Да ви мр тва це

Уско ро 
О то ме
Ни шта се не ће зна ти

(...) 

БЕ ЛЕ ШКА О АУ ТО РУ

ИМЕ ПРЕ ЗИ МЕ, ро ђен 1979. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском дра мом 
ХIХ ве ка. Књи ге пе са ма: Про лећ ни да ни, 2003; Град ска гу жва, 2007; 
До ви ђе ња, 2015. Ро ман: Ми рис Ду на ва, 2013. Сту ди је: По ре кло дра
ме, 2010; Дра ма у 19. ве ку, 2012; Спо зна ја драм ског тек ста, 2016.

(el.adre sa @mail.com) 

Ре дак ци ја Ле то пи са Ма ти це срп ске 
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