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К РИ Т И К А

ПО Е ЗИ ЈА КАО МУ ТАНТ ИСТО РИ ЈЕ – МО ТИВ СКА  
СПИ РА ЛА РАЈ КА ПЕ ТРО ВА НО ГА

Рај ко Пе тров Но го, До ме бив ши до ме, избор и предговор Селимир Радуло
вић, Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви Сад 2019

Пред чи та о цем ни је са мо ком пи ла ци ја по ет ског опу са јед ног пе сни
ка већ сво је вр сна пе снич ка чи тан ка или по ет ска хро ни ка обо га ће на но вим 
асо ци ја тив ним и се ман тич ким по тен ци ја лом. Би бли о те ка „Бро ја ни ца” 
Гру пе се вер до но си нам све о бу хва тан из бор из по е зи је Рај ка Пе тро ва 
Но га (Ка ли но вик, 1945), ко ји об је ди њу је пе сме од нај ра ни јих ра до ва до 
књи ге Со нет и смрт (2019). Из дво ци фре ног ни за пе снич ких збир ки и 
исто то ли ког ску па из бо ра из Но го ве по е зи је иси ја ва раз гра на та по е тич
ка кро шња, ње го шев ски еп ска, ра ки ћев ски лир ска, а на да све ау тох то на у 
свом све до че њу јед не тур бу лент не и за људ ски дух не ми ло срд не епо хе.

Књи га До ме бив ши до ме пред ста вља си сте ма ти чан пре глед Но го
вог пе сни штва, по де љен у ше сна ест ци клу са ко ји хро но ло шки пра те оби
ман пе снич ки рад: „Рај ко ва ње”, „Умо ран ем брио спа ва”, „У зве ри ња ку”, 
„На те сном ме сту”, „На по чет ку све га”, „Та чар на бе за ко ња”, „Пред Стра
шним су дом на гра ча нич ком зи ду”, „У бу ко во оно до ба”, „На цвјет ну 
не дје љу”, „На ка пи ја ма ра ја”, „Хај ду чи ја”, „Не дре ма но око”, „Не ти кај 
у ме”, „Цр но на бе ло”, „Пре ко пе пе ла” и „Со нет и смрт”. Ком по зи ци ја 
на сло ва има тро стру ки ка рак тер. По је ди ни на сло ви по ду да ра ју се са на
сло ви ма по ет ских књи га, не ки од го ва ра ју на сло ви ма пре ђа шњих из бо ра 
из Но го ве по е зи је, а не ко ли ко их је, као и сам на слов овог из бо ра, плод 
пре ци зне ин тер вен ци је при ре ђи ва ча.

Из бор из по е зи је Рај ка Пе тро ва Но га До ме бив ши до ме нај пре функ
ци о ни ше као књи гамо ти ва тор по нов ног и но вог чи та ња. По ме ра ње 
ре цеп циј ског окви ра про ис ти че из по гле да на це ли ну и/ли фраг мент по
е ти ке. У том сми слу, дво ја ка је ва жност ове књи ге. Уко ли ко се са гле да ва 
це ли на по е ти ке, мо гу ће ју је ли не ар но иш чи та ти и сте ћи по дро бан увид 
у Но го во пе снич ко пе ро, а с дру ге стра не, не ли не ар ним по гле дом на по
е тич ке фраг мен те, по је ди нач не те мат скомо тив ске кру го ве, исто та ко је 
мо гу ће отва ра ти но ва чи та ња. У овом ра ду из дво јен је је дан круг мо тива 
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ко ји је но вим из бо ром из Но го ве по е зи је по стао знат но ви дљи ви ји са 
ви ше ста но ви шта. Тај круг је, за пра во, тро ди мен зи о на лан и мо гао би се 
на зва ти мо тив ском спи ра лом ко ја у се бе ап сор бу је: ро ђе ње, смрт, апо
ка лип су, мо ли тву и на ду.

Пе снич ка ви зи ја ве ли ког срп ског пе сни ка су прот ста вља се исто
риј ској ви зи ји чо ве чан ства, а оту да и стих из пе сме „Пред Стра шним 
су дом на гра ча нич ком зи ду” („Тај му тант исто ри је што за фре ска ма 
ше та”) у на сло ву овог тек ста. Исто риј ско вре ме ко је те че, и ме ри се ве
ко ви ма, у Но го вом де лу сме ште но је у окви ре мит ског без вре ме ња, тј. 
пер ма нент ног тра ја ња жи во та и све та. По ти ра ње вре ме на као мер љи ве 
ка те го ри је про жи ма ве ли ки мо тив (мо жда и те му) по е зи је Рај ка Пе тро
ва Но га – мо тив смр ти. 

Пе ва ње о смр ти из диг ну то је у сфе ру сво је вр сног по ли фо ног мо тив
ског улан ча ва ња у це ло куп ном пе сни ко вом опу су. У овом из бо ру смрт је 
про лог и епи лог, књи шка вра та и за вра так. Мо тив смр ти отва ра и ау то
ре фе рен ци јал ност, па је у про ло гу Стих онај ко ји има за да так да ко ра ча 
и у смр ти, а у епи ло гу Смрт по ста је стих и пе ва у со не ту. На из глед па ра
док сал но, али смрт у овој по е зи ји има ду бо ко про ми шљен жи вот. Смрт 
као та ква је не ми нов ност, њој се сми ре но, хри шћан ски иде у су срет и 
ду хов но се пре о бра жу је: „Уљуљ ка на ду шо ду бо ко за о ри / Бра зду не спо
ко ја бак те ри је смр ти / Ни ко нас до стој но не уме да спо ри / Мо ра мо са 
со бом са ми за ра ти ти” („Бра зда не спо ко ја, тј. Бра зда смр ти”). На мо тив 
смр ти спи рал но се да ље улан ча ва мо тив кра ја вре ме на – апо ка лип се.

На слов књи ге До ме бив ши до ме на слов је исто и ме не пе сме, у ко јој 
дом функ ци о ни ше као ме та фо ра за жи вот у по след њем вре ме ну: „Нек 
ми ри ше ду ња / У сан ду ку твом [...] Је сам ли још жив / Или ме већ ло ме 
[...] До ме Бив ши до ме”. Апо ка лип тич ни то но ви у по е зи ји Рај ка Пе тро ва 
Но га кре ћу се дво смер но, од по је ди нач ног ка ко лек тив ном и од ко лек
тив ног ка по је ди нач ном. Та ко се стра да ње је дин ке огле да у стра да њу 
ко лек ти ва (до ма на про сто ру Срп ства) и обрат но. Већ у ра ним Но го вим 
пе сма ма, ко је су ов де свр ста не у ци клус о пра ро ђе њу „Умо ран ем брио 
спа ва”, ја вља се „Пе сма о смр ти”, а по след ња пе сма из овог из бо ра је, не 
ра чу на ју ћи епи ло шку, „Со нет и смрт”. 

Од збир ке Зве ри њак (1972) про стор при ро де, ди вљи не по и сто ве ћен 
је са зо ном ми ра и спо ко ја. Уз раз ви је ну сим бо ли ку би ља, где на ро чи то 
ме сто за у зи ма бор, Но го ука зу је на „хло ро фил сти ха”, тј. те жњу ка син
те зи са све том шу ме. Зве ри њак, на пр ви по глед не ло гич но, вр ви од тај них 
зна ко ва и мо гу ћих уси дре ња чо ве ко вог ду ха. Свет при ро де пред ста вљен 
је као урав но те же ње, а свет гра да као „те сно и ма гло ви то ме сто”. Шу ма, 
као про стор у ко јем оби та ва ју зве ри, мир на је лу ка за чо ве ка ко ји у „про
сто ру љу ди” у ци ви ли за ци ји не на ла зи мир. Ме ђу тим, ов де ни је реч о 
на мер ном, ру со ов ском по вла че њу у при ро ду; ни је у пи та њу ни кла си
ци стич ки до јам при ро де као оа зе спо ко ја, већ о из ве сној тра гипри ро ди 
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– тра гич ној жр тви и стра дал ни штву срп ског на ро да ко ју пе сник опе ва ва 
по ет ским мо ли тва ма.

Че сти су књи жев но кри тич ки ста во ви да Но го пи ше по ет ске мо ли
тве тек од сво је „зре ле” ства ра лач ке фа зе. Ипак, при мет но је да ће већ 
пе снич ки су бјект Бе за ко ња (1977), „шум ски ка лу ђер”, ослу шки ва ти 
рил ке ов ску „мо ли тву пче ла”, да би се ка сни је кроз збир ке Ла за ре ва су
бо та (1989) и На ка пи ја ма ра ја (1994) усред сре дио на ба ла дич ни мо ли
тве ни тон – иси ха стич ки од ме рен и ла ли ћев ски бри дак. У овом пе снич ком 
из бо ру по ет ске мо ли тве Рај ка Пе тро ва Но га нај пре су уоч љи ве у ци клу
су „У бу ко во оно до ба”, где се: у дис ти си ма мо ли за ду шу ко сов ских 
ју на ка („За ду шни ца”); пе ва њем о но жу мо ли за усмр ће ну мај ку („Ба ла да 
о но жу”) или се мо ли за тра ја ње („Ли сто ви вјеч ног ка лен да ра”). Пе смом 
„Кр пе љи и мла де жи” про го ва ра се о умр ли ма ко ји са со бом у смрт одно
се и је зик: „По ја ма ма ја у ци / Пре клан је зик па де жи”. У истом ци клу су 
је по ет ска мо ли тва за мр тве тј. на стра да ле ко ји ма се гроб не зна, о ко јој 
је са ди вље њем пи сао Иван В. Ла лић – „Нек па да сни јег Го спо де”. По себ
на по ет ска сли ка у овој пе смимо ли тви, вред на по себ ног чи та ња, је сте 
за гр љај ве тра ко ји на но си снег на гро бо ве у шу ми. Мо тив ве тра сим бо
лич ки је уве зан са ру ка ма ко је гр ле и мо ле се за спас не зна них жр та ва. 
У та квом ам би јен ту је ди но ис хо ди ште спа са је снег – за лог бе ли не и 
тра ја ња, за лог опи ра ња за бо ра ву и не се ћа њу.

У по зној фа зи Но го ће да ље раз ви ја ти сво ју мо ли тве ну по е тич ку 
нит, па та ко књи ге Не дре ма но око (2002), Не ти кај у ме (2008) и Со нет 
и смрт (2017) до но се бо га то осве тља ва ње ди ја ло га са Бо гом у пе снич ком 
мо ли тве ном ша па ту. Пр ва књи га са др жи еле мен те мол бе и мо ље ња, дру
га ука зу је на ко му ни ка ци ју са Го спо дом по сред ством епи та фа, а тре ћа 
фор му со не та при бли жа ва хри шћан ској пер цеп ци ји смр ти и за гроб ног 
жи во та. По је дан при мер из на ве де них књи га до во љан је по ка за тељ овог 
сег мен та Но го ве по е ти ке. Пе сма „Мо ли тва” из Не дре ма ног ока, ис пе ва
на у шест сед ме рач ких ка тре на, отва ра сли ку со бе као гро ба тј. смр ти 
као бла го сло ва: „Бриз сун ца охо ло га / Пре ре за ће ми со бу / За ра ба су ста
ло га / У окре че ном гро бу” (226). Пе смом „Све ти Ва си ли је” из збир ке Не 
ти кај у ме пе сник се осла ња на епи таф са стећ ка „А не умре все” и отва
ра ви зу ру веч ног жи во та: „За не бо за ве зан уснух у Го спо ду / А још ви дим 
да се цвет на вре ску др жи / И по ље и мо ре зе ле но и пу сто / Да још јед ном 
ви дим због то га сам ус то” (279). „Оче и Оче наш” је пе сма из књи ге Со
нет и смрт ко ја се ћа ње на оца (лич но), уз по моћ со нет не фор ме, уо кви
ру је са мо ли твом (ко лек тив но): „На овој тан кој ме ђи Оче Наш жи вео сам 
/ Спре ма ју ћи се за дан кад ћу нај зад да жи вим [...] Ка мо ли ка ко за што у 
гра до ви ма си вим / Со до ми и Го мо ри све ово опет по че” (395).

Сим бо ли ка на де и спа се ња у по е зи ји Рај ка Пе тро ва Но га ви дљи ва 
је у пред ста ва ма фре са ка и ико на, че шће по сред но и асо ци ја тив но, а ре ђе 
не по сред ним ука зом на лик Бож јег при су ства. Већ спо ме ну та пе сма „Пред 



193

Стра шним су дом на гра ча нич ком зи ду” у овом из бо ру за у зи ма ме сто 
за себ ног исто и ме ног ци клу са. По ет ска сли ка фре ске функ ци о ни ше као 
огле да ло да на шњи це у тра ја њу, кон ти ну и те ту за јед ни це, где је по је ди нац 
за гле дан у про шлост ко ја отва ра да на шње „по шљед ње вре ме”: „У бла ту 
за гр ље ни бо жу ро ви и де ца / са овог стра шног су да на гра ча нич ком зи ду 
/ Мир не и ма ло ум не мо дре се очи жр тви / И све тац за сли јеп ца уз не ме 
гу сле је ца / о вре ме ну по шљед њем у сра мо ти и сти ду” (115). У пе сми „У 
бу ко во оно до ба” ико на отва ра сли ку на де у из ми ре ње „два бо га” и две 
еп ске тра ди ци је, ислам ску и хри шћан ску, ко је се ју нач ки и чој стве но 
пре пли ћу на Бал ка ну.

По ет ски дис курс у књи зи До ме бив ши до ме упот пу њен је ви зу ел ним 
при ка зи ма сте ћа ка и над гроб них пло ча ко ји су до да так спе ву Не ти кај 
у ме и пред чи та о цем отва ра ју син кре тич ки по тен ци јал Но го вог пе сни
штва. Цр те жи и нат пи си са ка ме на ства ра лач ки су пре то че ни у пе сме, 
та ко што се за да ти пред ло жак мо тив ски улан ча ва у сам пред мет ни свет 
пе са ма и по ста је нео дво јив сег мент те мат скомо тив ске струк ту ре.

Као што је при ре ђи вач у свом пред го во ру „Лир ски пев срп ског је зика” 
на го ве стио, три су нај ва жни је око сни це овог пе сни штва: тра ди ци ја, ду хов
ност и пе снич ко бла го. Упра во је пев тј. је зик Но го ве по е зи је је дан од нај
ви ших до ме та ове ли ри ке. У пи та њу је је зик по е зи је ко ја го во ри „да” све ту 
у ње го вој су ро вој све у куп но сти; је зик кон стру и са ња и ре кон стру и са ња 
све та, а не ње го вог раз би ја ња без пер спек ти ве. Је зич ки из раз срп ско га је
зи ка ов де је до ве ден у кон текст су бли ма ци је ду хов ног ис ку ства ко је јед на 
за јед ни ца гра ди од сво јих пра по че та ка; од ко ре на тра ди ци о нал не кул ту ре. 
У тим ду би на ма су бор и вук, два нај че шћа об лич ја пе снич ког су бјек та и 
две нај фре квент ни је ви зу ре пе ва ња – обе ви зу ре из пер спек ти ве иско ни. 
Ста си тост бо ра и кр во жед ност ву ка отва ра ју про цеп Но го ве по е ти ке у ко јем 
се пе сник ства ра лач ки спу шта у ду би не пе снич ке тра ди ци је, опле ме њу је 
је зич ку и кул тур ну ба шти ну и кро ји пле те ни је вла сти тих сло ве са.

Из бор из по ет ског ства ра ла штва Рај ка Пе тро ва Но га До ме бив ши 
до ме сво јим бо га тим и пре глед ним са др жа јем зна ча јан је до при нос отва
ра њу по е ти ке ве ли ког срп ског пе сни ка у јед ном но вом фор мал ном и 
са др жин ском окру же њу. Књи ге по пут ове ства ра ју пу те ве ин тен зи ви
ра ња чи та ња, ис тра жи вач ког или есе ји стич ког, као и пу те ве узгло бља
ва ња пе сме у ње не но ве ци клу сне окви ре ко ји уме ју, као у овом слу ча ју, 
да обо га те и усло же њен се ман тич ки по тен ци јал и уку пан од сјај по ет ског 
ме та мор фо зич ног, па лимп сест ног де ла.
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