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ТИ ХОСТ, МУ ДРОСТ, СЕ ТА

Ва са Пав ко вић, На од мо ри шту, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен
ча ни” Кра ље во 2019

По зна ти пе сник, про за и ста и књи жев ни кри ти чар Ва са Пав ко вић 
(1953) у свом пе снич ком оства ре њу На од мо ри шту ис ка зу је по себ на, 
сло же на и сет на про ми шља ња ко ја иси ја ва ју из бо га тог те мат ског је згра 
ове збир ке. Те ме при ро де, про сто ра и вре ме на, про ла зно сти и смр ти, 
де тињ ства, као и са мог чи на по ет ског ства ра ња, гра на ју се у фи но ком
по но ва ну це ли ну, ко ју чи не про лог и епи лог, и ци клу си из ме ђу њих, пре
те жно име но ва ни по по је ди ним ка лен дар ским ме се ци ма. Та ко се, већ 
при са мом по гле ду на ком по зи ци ју књи ге, от кри ва да је ово, пре све га, 
књи га о вре ме ну и ње го вом деј ству на би ће лир ског су бјек та.

Про ло шка пе сма „На од мо ри шту” оства ре на је као ма ла ше сто дел
на по е ма чи ји су де ло випе сме из дво је ни арап ским бро је ви ма. (Ова ква 
ор га ни за ци ја пе са ма у по е ме обе ле жи ће и лир ске ци клу се „Без вре ме но” 
и „Сеп тем бар”, за раз ли ку од оста лих ци клу са у ко ји ма се ни жу на сло
вље не пе сме.) Од мо ри ште, од но сно про стор при ро де „уда љен од нај ти
шег шу ма гра да”, тај ди вљи пре део са ли шћем, гра њем и ру бо ви ма ста за, 
по кре ће ход лир ског су бјек та, а ход, опет, ини ци ра ми сао, сво је вр сно 
пре сли ка ва ње по јав не ствар но сти у ми са о ноосе ћај ни свет лир ског су
бјек тапо сма тра ча. Ова це ли на за вр ша ва се про ми шља њем о не до вољ
но сти ре чи „да об у хва те свет”, те та ко на ја вљу је ка сни је ба вље ње те мом 
ре чи и пи са ња по е зи је.

Про стор из про ло шке пе сме по кре ну ће ток се ћа ња, то јест те му 
вре ме на. Већ ци клус „Фе бру ар”, гра ђен од че ти ри пе сме, уво ди вре ме, па 
та ко у пр вој пе сми, „Гле да ју ћи шум ског пу жа”, кре та ње пу жа у фе бру
ар ској шу ми ства ра у лир ском су бјек ту од ре ђе не асо ци ја ци је на те ме 
веч но сти и смр ти. Тај то пли фе бру ар, дру га чи ји од не ка да шњих зи ма, 
по кре ну ће у ње го вом би ћу кон траст про шло сти и са да шњо сти, ко ји се 
ис по ља ва у пе сма ма „Фе бру ар у шу ми” и „Сне го ви де тињ ства”. Док пе сма 
„Фе бру ар у шу ми” има оп шти ји план у ре а ли за ци ји кон тра ста (да на шњи 
љу ди сла бо по зна ју свет би ља, то јест „бо ко ре љу би чи ца” и „гу се ни це 
пла вих леп ти ра”, за раз ли ку од не ка да шњих, име но ва них при род ња ка), 
пе сма „Сне го ви де тињ ства” је сте по вра так у деч је до ба лир ског су бјек та. 
А пе сма „Же ља” та ко ђе на гла ша ва при мат при ро де („Тре ба ло би оста
ви ти град / и по но во оти ћи у при ро ду”) и ни же се као ма ла па но ра ма 
ле пих по ја ва у при ро ди ко је, опет, до во де до – то ка да на ко ји се пре би ра 
„као зр на пи рин ча (...) у са мо на о ко / му дром по кре ту”. На тај на чин, већ 
ова пе сма ан ти ци пи ра ти хост, му дрост и се ту ове по е зи је.

Ци клу си у књи зи На од мо ри шту са др же ма ли број пе са ма, али су 
све оне бре ме ни те сми слом и сна гом. Та ко су у ци клу су „Мај” све га три 
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пе сме, али су оне, као ду же лир ске тво ре ви не, спе ци фич не по по ступ ку 
асо ци ја тив ног то ка, као и по све жи ни и очу ђе но сти пе снич ких сли ка. 
Та ко ђе, пе сме са др же сво је вр сну иро ни ју со ци јал нопо ли тич ког под тек
ста ко ја се од но си на про шлост; то је при сут но у пе сма ма „Мор ске зве зде” 
и „У до бром ка лу пу”, а тон кри ти ке и иро ни је сме штен у са вре ме но 
до ба обе ле жа ва пе сму „Мач је очи”. Кад је о овој пе сми реч, њу од ли ку је 
и по се бан вид по ре ђе ња, ко ји умно го ме под се ћа на по сту пак спа ја ња не
спо ји вог: за мач је очи лир ски су бјект ка же да су мо гле би ти зе ле не „као 
очи про ла зни це, / ко ја је у апо те ци / ку пи ла ци то ста ти ке”. Слич на необич
ност по ре ђе ња ка рак те ри ше и оста ле пе сме, па та ко у пе сми „Без вре ме но” 
сто ји да је не бо пла во „као око / по том ка не ког / искон ског Нем ца”.

Се ћа ња, по кре ну та ра ни је, на ста вља ју се у лир ском ци клу су „Ав густ”, 
гра ђе ном од три пе сме, све три са те мом де тињ ства. Би ло да је реч о 
де ча ко вом по сма тра њу цр них мра ва, о ско ку на фуд бал ски те рен или о 
на гон ском бе гу од ла си це – сву где је до ча ра на дав ни на де тињ ства и 
по се бан ин тро спек тив ни ток у по ве зи ва њу не ка да шњих до жи вља ја и 
са да шњег про ми шља ња о њи ма. Лир ска ле по та овог ци клу са ле жи и у 
му зи ци сло бод ног сти ха, ма да је ме ло дич ност пе са ма и устрој ство збир
ке на на чин му зич ке ком по зи ци је – од ли ка књи ге у це ли ни. Ана фо ра 
„ста јао сам” да је пр вој пе сми по себ ну ме ло ди ју, а иста реч би ће пре не
се на и на по че так на ред не пе сме, до ча ра ва ју ћи на му зич коме ло диј ски 
на чин да љи ну и све жи ну се ћа ња...

Се ћа ње је ини ци ра но хо да њем, а ход нај пре пра ти ми сао. Ова ко је 
и у ци клу су „По но во мај”, где се ја вља раз ли чи то би ље, а то ва жи и за це
ли ну књи ге, у ко јој је ра зно лик биљ ни свет не ка вр ста лир ског то по са. 
У пр вој пе сми, „Бр шља ни”, ова биљ ка до би ја ра зор ну моћ, а та кво деј ство 
је и у ци клу су „Сеп тем бар”, где бр шљан но си ко но та ци ју смр ти. Уни ште
ње ли вад ске тра ве у пе сми „Ли ва ди ца по сле Пр вог ма ја” до не кле при
зи ва књи жев не асо ци ја ци је на Ки шо ву при чу о ли ва ди у књи зи Ра ни 
ја ди, а то уни ште ње гра да циј ски усме ра ва раз ми шља ње лир ског су бјек та 
о соп стве ној смр ти у пе сми „Пе пео”, где је смрт цен трал ни мо тив, а леп
ти ри као лир ски ре кви зит про ла зно сти на се тан на чин бо је ово пе ва ње. 

Смрт и сет но пе ва ње на ста њу ју и ци клус „Без вре ме но”, ко ји је, 
опет, и не ка вр ста пре ва зи ла же ња смр ти – под упли вом без вре ме ног 
де тињ ства и сна. У то ну пи сма, са обра ћа њем адре са ту (не и ме но ва ној 
љу ба ви Б.), ова по е ма од че тр на ест сти хо ва пред ста вља асо ци ја тив но 
ни за ње раз ли чи тих се квен ци из ми са о ноосе ћај не ле пе зе лир ског су бјек
та. По ве за ност љу ба ви и смр ти („Јед ном, / из ма лог рав ни чар ског гра да, 
/ на оба ли спо ре ре ке, / сти ћи ће вест / да си умр ла”) по кре ће у на ред ним 
ма лим пе сма ма – пут у вре ме, тач ни је у де тињ ство, али и у дру ге пре де
ле ду ше. У овој по е ми се, на на чин сли чан му зич кој ком по зи ци ји, ва ри
ра ју раз ли чи те а цен трал не те ме Пав ко ви ће ве књи ге: при ро да, ства ра ње 
по е зи је, про ла зност, де тињ ство, али и но ве те ме, као што су не са ни ца 
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или про ми шља ње о по сто ја но сти ја (мо тив Вла да на Де сни це). А се ћа ње 
на снег при зи ва ра ни је по ме ну ту пе сму „Сне го ви де тињ ства”.

При зи ва ња као по сту пак ис по ља ва ју се и кроз ци тат ност. И у овој 
по е ми, и то ком зби р ке, ци та ти има ју ва жну уло гу у осли ка ва њу но се ћег 
сми сла и рас по ло же ња. Му зи ка из ста рих шла ге ра („Све ће до ћи, / Све 
ће про ћи”) као у овој пе сми, или у по је ди ним пе сма ма ра ни јих ци клу са, 
за тим сти хо ви пе сни ка, би ло до слов ни или из ме ње ни у иро ниј ском кљу чу 
(„по е зи ју ће сви јед ном за бо ра ви ти”), по зи ва ње на ту ђе ре чи – кра се ову 
књи гу и укла па ју се, сло же ним ин тер тек сту ал ним ни ти ма, у по ет ско
ре флек сив ни свет са мог пе снич ког су бјек та/ау то ра. Та ко је и у ци клу су 
„Епи лог, већ ду го” ак ти ви ра на Ма ти ће ва син таг ма „зар ни влач”, ко ја је 
на на чин му зи ке и над ре а ли стич ке игре при зва ла ин тро спек ци ју и се ту.

На кон по е ме „Без вре ме но” сле ди ци клус „Сеп тем бар”, та ко ђе ма
ла по е ма гра ђе на од че ти ри пе сме, где већ по ме ну ти мо тив бр шља на 
сим бо ли зу је смрт. Ов де се те ма ти зу је и од нос жи вље ња и пи са ња, ћу
та ња и го во ра, са за кључ ком о не ми нов но сти пи са ња. Но ипак, у ви ду 
кон тра пунк та, за вр ше так пе сме „Сеп тем бар ска ло за” опет уво ди те му 
ћу та ња: „не спо со бан да ка жем ишта о тро мом жи во ту, / ко ји вла да про
сто ром, не ма ње мо ћан од са ме смр ти”.

По и гра ва ње ствар но сти и ства ра ња обе ле жа ва по је ди не пе сме ове 
књи ге. По не кад је тај од нос дат у бла гом иро ниј ском кљу чу, а по не кад је 
из ра жен лек се ма ма ко је ука зу ју на то да је реч о тој спре зи: „у под тек сту 
пе сме” (из пе сме „Дав но, над мра ви ња ком”); „на кра ју ове стро фе” (пе
сма „Бр шља ни”). Ови из ра зи обич но се ја вља ју при кра ју пе сме, а вре ди 
ис та ћи и осо бе ност оних за вр ше та ка пе са ма Ва се Пав ко ви ћа ко ји до но
се нео че ки ва ни обрт или ин те ре сант ну по ен ту.

Епи лог („Епи лог, већ ду го”) са др жи не ко ли ко на сло вље них пе са
ма. Ве за пи са ња и смр ти око сни ца је пе сме „Већ ду го ни сам”, у ко јој се 
ја вља ју већ на ве де не игре ре чи ма, по так ну те већ по ме ну том Ма ти ће вом 
син таг мом „зар ни влач” (овај спрег ре чи пре но си се и на на ред ну пе сму, 
оства ру ју ћи та ко му зич ке ефек те), као што је ве за смр ти и по е зи је, на 
дру га чи ји на чин, ак ти ви ра на и у пе сми „Ми слио сам”. Епи ло шки ци
клус, то јест са ма књи га, за вр ша ва се пе смом „Ме ђу сен ка ма”, ко ја оди
ше ти хо шћу са зна ња и се том, те пред ста вља за вр ше так овог емо тив но
ми са о ног пу та оства ри ва ног на од мо ри шту. 

На кра ју, ис так ни мо да ову књи гу од ли ку је и по ве за ност ци клусâ, 
али и са мо ста лан жи вот сва ког ци клу са као ма лог лир ског ор га ни зма. А 
све то ску па је сте у ко ре ла ци ји са ти ши ном, му дро шћу и ме лан хо ли јом 
ко је зра че из овог Пав ко ви ће вог де ла, ко је сва ка ко, у бу ци да на шњег бр зог 
жи во та, пред ста вља ти хи по зив чи та о цу да за ро ни у уну тар њи свет.
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