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ЗЛА ТА КО ЦИЋ

ИЗ МЕ ЂУ НЕ БА И ЗЕ МЉЕ – СР ЦЕ

Над пе смом Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње  
„Кад се не бо му ти”

Пе сма Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње „Кад се не бо му ти” 
под ви со ком тен зи јом, али на јед но ста ван на чин и ми ни мал ним 
сред стви ма, са оп шта ва из ри чит став – из гле да као да је у од бра ну 
то га ста ва и на пи са на: „Ја зар да ко ме чув ства из ја вим?” Чув ства 
тре ба да оста ну тај на, лич на суд ба та ко ђе ни је за јав ност. Ка ко да
нас чи та мо ту пе сму (под ра зу ме ва ју ћи, сва ка ко, ово је ро ман ти зма), 
чи ме нас она осва ја, по че му је вред ну је мо та ко ви со ко да је мо
же мо узе ти као ре пре зен тант јед ног пе снич ког гла са, као ка ри ку 
јед не књи жев но сти?

Склад на, све де на, мо тив ски уве за на до мо но лит но сти, ова 
пе сма с ла ко ћом за пре ма ве ли ки про стор. Ако гра фич ки пред ста
ви мо то што ви ди мо у ње ним стро фа ма, из дво ји ће се вр ло ја сно 
три ни воа, по вер ти ка ли: гор њи – сред њи – до њи.

Та три ни воа ви дљи ва су већ у пр вој стро фи:
Кад се не бо му ти, не ка же за што,
Нит ро сна ки ша рад ко га па да,
А ср це мо је да ка же на што
Што оно са мо зна за се са да?
Ја зар да ко ме чув ства из ја вим?
Та пре ћу мр тва да се ута јим!

Гор њи ни во озна чен је у два по те за: „не бо ко је се му ти”, „ро
сна ки ша” – при че му ки ша, ујед но, во ди по глед сме ром на ни же.

Сред њи про стор обе ле жен је јед ном сли ком: „ср це мо је”.
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До њи ни во са др жан је по сред но у ис ка зу о услов ном „та пре 
ћу мр тва да се ута јим” – „мр тва” је ов де са мо на зна ка у сме ру на
ни же, не што мо гућ но, при сут но као из ве сна не из ве сност. Син таг ма 
„да се ута јим” за слу жу је по себ ну па жњу – јер као да убла жа ва, 
ре ла ти ви зу је ово „мр тва”, да ју ћи му ка рак тер не ка кве при вре ме
но сти.

Дру га стро фа: нај не по сред ни је се на до ве зу је на за вр ше так 
пр ве, и као да до дат но нај пре по твр ђу је оно ма ло пре ђа шње по тен
ци јал но:

Скри ва се зе мља под по кров но ћи
Док зве зда треп ти на не бу сјај на.
А за вес ср ца зар тре ба по ћи
Да сни мим? чув ства и ја вим тај на?
Нек ту га, ра дост у њем’ по чи ва:
А тај ну не бу тек не от кри ва.

„Скри ва се зе мља под по кров но ћи” – оста је мо на до њем ни
воу, он је са да и име но ван, „зе мља”, док „по кров” не дво сми сле но 
асо ци ра нај пре на смрт. Реч је о „по кро ву но ћи”, ти ме као да се ноћ 
као ви ша за ко ни тост и не бе ска по ја ва спу шта, сни жа ва, при ве зу је 
за сим бо ли ку ни жег, зе маљ ског. 

Али већ сле де ћи стих те дру ге стро фе: „Док зве зда треп ти 
на не бу сјај на” на гло и пре ци зно ска че опет на гор њи ни во, и то 
про би ја ју ћи и оно мут ни ло и ону ки шу (зве зда, не бо, сјај на), та ко 
да је сад већ реч и о гор њем сло ју гор њег ни воа. Да би се од мах 
по но во скли зну ло на сред њи ни во: „А за вес ср ца”. Ле па, ре чи та, 
ва жна сли ка, сва ка ко кључ на за ову пе сму, умно го ме и за лик и 
пе ва ње М. С. Срп ки ње уоп ште. Ва жно је то да у овој, дру гој стро фи 
не ма да ље смер ни це ка до њем ни воу, на про тив, из ве ден је лук на
ви ше: „А тај ну не бу нек не от кри ва”. Ср це и не бо – сад то сјај но 
зве зда но не бо – ти ме су на свој на чин здру же ни и смер ни ца је 
са да сва ка ко уз ла зе ћа, али ујед но су и у из ве сној опо зи ци ји: „тај ну 
не бу нек не от кри ва”. 

Тре ћа стро фа по но во вра ћа по глед на до њи ни во:

У под не, ил ве че жи во та сво га
По ту жи сва ки на зе мљи овој.
И ја бих гла са има ла то га
Ко мно ги пе сник у пе сми сво јој;
Ал да ми суд ба зар бу де јав на?
Та пре ће при мит зе мља ме тав на!



Ова стро фа је на пр ви по глед сва на до њем ни воу, и кре ће се 
већ по хо ри зон та ли. Та кав ути сак ства ра ју пр ва два сти ха: „У под
не ил ве че жи во та”, „по ту жи сва ки на зе мљи овој”, и ше сти стих: 
„Та пре ће при мит зе мља ме тав на”, ис пи су ју ћи зем ни оквир. Али 
ни је са свим та ко: у том окви ру, из ме ђу две ју сни зи ли ца, у сре ди
ни стро фе сто је сти хо ви: „И ја би’ гла са има ла то га / Ко мно ги 
пе сник у пе сми сво јој”. Глас, пе сма, пе сник – ни је ли то тро стру ки 
тук на утук, ди рект но од би ја ње смрт но сти, ла ки тро скок увис (ја бих 
се, из сво га „Гал га ла” чак на ша ли ла – тро стру ка зве зда, на тра ви). 

Пе сник је сте из ме ђу мут ног не ба и тав не зе мље, али као што 
мут но не бо по ви шој во љи и ми ло сти би ва про зра че но сјај ном зве
здом, та ко се и пе сни ков глас за пу ћу је од о здо, као од сјај, као од
го вор. Глас ов де сто ји као пан дан, ана ло гон оној зве зди из дру ге 
стро фе.

Бит но је уо чи ти да у тре ћој стро фи, на до њем ни воу, не фи гу
ри ра реч „ср це” – не ви ди се, не чу је се – пре кри ве но је, за кло ње
но – на де лу је она кључ на за вес. Али функ ци ју оди за ња ка гор њем 
ни воу пре у зи ма глас, од но сно пе сма, пе сник. Да ли је ту, све сно, 
по лу све сно, на чи њен за о крет увис, или је, ујед но, и мо жда са свим 
не све сно, на чи ње на и јед на суп тил на суп сти ту ци ја? Да би смо са
гле да ли ду бље зна чењ ске сло је ве, уо че не ни вое у пе сми мо же мо 
услов но, уо ста лом пре ма древ ној пред ста ви, при ме ни ти и на људ
ску си лу е ту, за што не и жен ску. На тај на чин, ако у гор њем ни воу 
има мо око (упла ка но не бо), у сред њем ни воу: ср це – он да би глас 
тре ба ло по тој схе ми да за у зме гор њи ни во, где је гр лопе ва ње, 
че лосвест, по ти љакза ум. А у до њем би тре ба ло да бу де атри бут 
плод но сти. Ко ји и је сте ту, али не као озна ка те ле сног пло до но
ше ња већ као оте ло вље ње ко смич ког прин ци па ра ђа ња. 

Ни је се те шко до се ти ти да су у сли ци мут ног не ба и ки ше 
ујед но пред ста вље ни и – око и су зе, али и то да је упра во та ки ша 
ов де пе снич ки та ко ле по пре са зда на у – „за вес ср ца”. Ни сам за то 
да се та за вес раз гр ће, да се џа ра по ср цу – не ка оста не та ко ка ко 
пе сма и на ла же. Али ми се чи ни да се пе сма, ка ко то већ би ва, отела 
пе сни ку, и да са ма, пе ва ју ћи с на ме ром да скри је, ујед но и от кри ва, 
по сред но са оп шта ва ду бљу, нај ду бљу по бу ду пе ва ња, бол по себ не 
вр сте.

Зна мо, бол углав ном ћу ти, оста вље но нам је и од Ђу ре оно 
„жа лост не ма ре чи мно го”, а кад из би је, то је крик. Ни је ли се Ми
ли ца Срп ки ња упра во кри ка и кло ни ла?! На ше не у по ре ди ве на род
не пе сме уче нас, ба рем ме не, да је род но ме сто пе ва ња – упра во 
та тач ка пре ла за из пла ча у пе сму. А и жи вот не окле ва да нам тај 
на ук ове ри. По зна ти су нам они пре ко ри Ми ли ци да „пе ва са мо о 
срп ству”, те да је „сту де на као да ме сто ср ца но си ка ми чак у груд ма”. 
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И ње на од бра на: „Кад би’ ја ме сто ка мич ка но си ла у мо јим груд ма 
об лик ка кве ми срод не ду ше, зар би та квој срп ској де вој ци при ли
чи ло пе ва ти: чуј, све те, ја сам за љу бље на.” Е сад – то ње но при
хва та ње да се мо же го во ри ти о „ка мич ку”. От ку да он код то ли ког 
жа ра, код оби ља жа ра у тој лич но сти!? 

Жи вот по ста вља не до ку чи ве рам пе, смер ни це, за о кре те. Јед
но став но, ус кра ти ушће, па се ти сна ла зи куд ћеш са сво јим пре
пу ним ко ри том. Ко би се усу дио да нај моћ ни ју ре ку жи во та, или 
Си лу Не бе ску, ко ју зо ве мо Љу бав, раш чла њу је у жи вом то ку, да 
по ста вља бра не дуж ко ри та ко јим те че – са ма маг ма?! Ако жи вот 
ус кра ти ули ва ње, уза јам ни пре плет две ју ма ти ца и њи хов ток јед
ним истим ко ри том, ако ти ме ис кљу чи и сва ку ком про ми сну мо
гућ ност ма те рин ства у до слов ном сми слу, хо ће ли се јед ном ср цу 
ума њи ти мо гућ ност да бу де по ста вље но из ме ђу не ба и зе мље као 
тре ћи члан ко смич ког са ве за зва ног Љу бав, као рав но прав ни ре
пре зен тант Љу ба ви. Не, на рав но, ова пе сма то и по ка зу је. Што опет 
не зна чи да из ме ђу ње них ре до ва, иза за ве са ср ца – не ће мо осе ти ти 
огром но пул си ра ње: огро ман бол: исти онај бол по и сто ве ћи ва ња 
с бо лом Мај ке Ју го ви ћа, или Мај ке Не бе ске, ко ли ко и бол за де ча
ком код Чу курче сме, или оним код Ај дукче сме. Тај бол ко ји из
ви ре из ро до љу бља, сти хо љу бља, бо го љу бља, чо ве ко љу бља мо гао 
би се зва ти по Ми ли ци, ко ја је са мом со бом кр чи ла ту нел и би ла 
жр тва. Зна мо да се Ми ли ца по зи ва ла на Је фи ми ју; ни је ли има ла 
у на сле ђу и Је фи ми јин бол над бо ло ви ма, из че до љу бља; ни је ли се 
у њој, Ми ли ци, упра во он уна пред стврд нуо у „ка ми чак”: као сва
ко од ри ца ње уна пред, стврд ну та маг ма. Та ко не ка ко осе ћам и из 
ове пе сме, иза овог за ве са ср ца, без ње го вог раз гр та ња, нај ду бљи 
бол ове же не. Ко јој је тра гич ни крај до шао у под не жи во та, не 
уве че, је ди но је у то ме ома ши ла.

Али ни је ли и тр пље њем и стра да њем ис ку пље но шта је има ло 
да се ис ку пи, би ло на лич ном или оп штем пла ну? И ову чи ње ни цу 
да смо ми са да ов де, да ви та ко ле по не гу је те успо ме ну на Ми ли цу 
Срп ки њу и да ево и ја (као ка ри ка, као тре нут ни пред став ник лан
ца зва ног срп ско пе сни штво) зду шно бо ра вим у ње ном пе снич ком 
гла су и у ње ном људ ском бо лу – ту, да кле чи ње ни цу ви дим као 
по твр ду то ме да је јед на све тла ду ша на пра вом, до бром ме сту у 
тој гор њој сфе ри, да нас одан де по ве зу је и да се то ме мо же мо са мо 
ра до ва ти и би ти, раз у ме се, за хвал ни.*

* Бе се да до бит ни це пе снич ке на гра де „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња”, 
у Но вом Са ду, 27. ок то бра 2020.




