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(Мо жда би би ло бо ље на пи са ти – да је „по ку шао” да спре чи?) Реч је о 
фу сно ти 104 на 121. стра ни.

Но, на тој ис тој стра ни, чи та мо да је у пла ну је дан но ви свет ски по
ре дак. И пи сац днев ни ка за до вољ но до да је: „Ова ’бла га вест’ ме на дах
њу је на дом да ће мо и ми Ср би дах ну ти ду шом и про гле да ти, јер ми се 
чи ни да би Сје ди ње не Европ ске Др жа ве би ле спас и за наш на род.”

То ми је не што по зна то – до да јем умор но, на кра ју тек ста.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност 
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ЛИР СКО ПУ ТО ПИ СА ЊЕ ИВА НА НЕ ГРИ ШОР ЦА

Иван Не гри шо рац, Огле да ла Ока Не дре ма на, Ла гу на – Фон да ци ја Група 
се вер, Београд – Нови Сад 2019

„С об зи ром да је ово пу то пи сни ро ман,
тек сто ве тре ба чи та ти с ра до шћу и ту гом, с
игри вом не хај но шћу и пу ном са бра но шћу,
али и с енер ги јом сла га ња и про ти вље ња,

буд не кон тем пла ци је и же сто ке ак ци је.”
(Из ко мен та ра јед ног

ано ним ног до у шни ка)

Пет на е ста пе снич ка збир ка Ива на Не гри шор ца, Огле да ла Ока Не
дре ма на, све до чи о по ет ском кон ти ну и те ту, ко ји је ус по ста вљен у књи
зи Ве зни ци (1990), од ко је као по е тич ке кон стан те из два ја мо: ли рич ност, 
ви со ко ко му ни ка тив ни иди ом, по ста по ка лип тич ну ре ли ги о зност, ело
квент ност и еру ди ци ју. 

По тра га за ми ром, хар мо ни јом и це ло ви то шћу, и то од ста ња пот
пу ног од су ства ових ка те го ри ја до иси ха стич ке хар мо ни је и це ло ви то
сти, од тра га ња за пред ме том по е зи је до по твр де да она ипак тре ба да 
се ба ви он то ло шким и уз ви ше ним пи та њи ма, пред ста вља раз вој ни пут 
пе сни ка Ива на Не гри шор ца. Реч је о пе сни ку ко ји је у са вре ме ној срп ској 
по е зи ји до жи вео нај дра стич ни ју тран сфор ма ци ју по е ти ке од крај њег 
по ла (нео)аван гар де пре ма тра ди ци о на ли стич ком иси ха стич ком пе снич
ком из ра зу. Та ко је Не гри шо рац од пе сни ка „ло ма је зи ка”, од тех нич ких 
по сту па ка усло жња ва ња, оне о би ча ва ња и умно жа ва ња зна че ња, до спео 
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до по е зи је ко ја из ра жа ва це ло ви тост, хар мо ни ју, кон ти ну и тет и склад са 
кул тур ним и књи жев ним на сле ђем. 

Но ву збир ку, чи ја лир ска уз ви ше ња на ла зи мо у ци клу си ма „На 
да ле ке пу те”, „Члан хо ра”, „Там на све тлост”, „Обла ци и пе пео”, а ње ну 
емо тив нолир ску кул ми на ци ју у за вр шној пе сми „Ко је то у на ма?”, 
чи та мо као лир ско пу то пи са ње. Са фор мал ног аспек та, за ове сти хо ве 
ка рак те ри стич ни су тра ди ци о нал ни по е тич ки по ступ ци и лир ски тон, 
че ста оп ко ра че ња, на ра тив ност, сли ко ви тост, ри ма и по вре ме на оне о биче
на ин тер пунк ци ја ко јом се по сти же екс пре сив ност и дра ма тич ност ис каза.

Ка да је у пи та њу ре ли ги о зни аспект ових сти хо ва, слич но као и у 
прет ход ним збир ка ма, пе сник и ње го ва по е зи ја до спе ли су у ста ње је
дин ства са ми то пеј ски опе ва ним Све ви шњим и Уни вер зу мом, и ов де се 
са крал но из јед на ча ва са естет ским. Пе ва ње на ме ђи ово зе маљ ског и 
оно стра ног на го ве шта ва мо гућ ност пу то ва ња и пу то пи са ња у оба прав ца 
– и са гле да ва ње и ли ца и на лич ја ег зи стен ци је. 

Лир ски су бје кат по се ду је ви со ку до зу ем па ти је пре ма све ту и ње го
вим по ја ва ма. Ка ко се кре ће мо кроз стра ни це књи ге, ово осе ћа ње на ра ста 
до ди мен зи ја ста па ња „ја” и „не ја”. Раз у ме ва ње, са о се ћа ње и при хва та ње 
ал те ра (дру гог) и али ју са (дру га чи јег) знак је про све ће не пер цеп ци је, 
пе сни ко ве по тре бе за хар мо нич ним ста па њем са Ап со лут ним. Кад ка же
мо ал тер, ми сли мо на оно стра но ко је се увек на ла зи у па ру, а у ком су
прот но сти функ ци о ни шу као оне ко је се уза јам но од ре ђу ју и ја ча ју јед на 
дру гу. Али јус озна ча ва дру га чи је ко је се на ла зи ван ка те го ри ја на ше 
све сти, а ко је има уто пиј ски ка рак тер. Док сли ке ал те ра има ју вред ност 
сте ре о ти па или фи гу ра, али јус пред ста вља уто пиј скосим бо лич ке, евен
ту ал но мит ске по зи ци је, ко је про на ла зи мо у овим сти хо ви ма. По ри ца ње 
ин ди ви ду ал не ау то но ми је лир ског су бјек та и ње го ве из дво је но сти пред
ста вља ју пе сни ко ву ар ти ку ла ци ју те жње за ели ми на ци јом дру го сти и 
до жи вљај сми сле но сти по сто ја ња у свим ње го вим об ли ци ма као јед не 
це ло ви те по ја ве од ре ђе не све про жи ма ју ћим бож јим пла ном. Сам пе сник 
у пе сми „Шар ган ске осми це. Ту нел бр. 49” ово ста па ње раз ли чи то сти 
из ра жа ва сле де ћим сти хом: „Па сам због тог по кла па ња и си ме три је два 
све та / Јед но став но, спо кој но сре ћан”.

За Не гри шор че во при хва та ње и раз у ме ва ње све та ка рак те ри стич
но је не ко ли ко по ја ва. Као пр во лир ска ду хов ност ко ја се за сни ва на ин
ту и тив но сти, за тим фор ми ран став о стра ном ком до ла зи у су срет, елит
на ин те лек ту ал на се лек тив ност и не пре кид но кре та ње. Лир ски су бје кат 
у овој по е зи ји кре ће се кроз про стор и кроз вре ме, кроз овај и кроз онај 
свет. Кре та ње је с јед не стра не фи зич ко, с дру ге ду хов но, ако је емо тив но 
– а је сте, оно је ујед но и праг ма тич но, а углав ном је и ци ља но, али са 
из не над ним по ен та ма. На пу то ва ња лир ски су бје кат по ла зи сти дљи во, 
оби ла зе ћи нај пре бли же то по ни ме а пре ла зе ћи с вре ме на на вре ме, за чу
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до, про ход ну гра ни цу пре ма све ту сен ки, да би на кра ју у тај свет али
ју са са свим ушао и сто пио се с ви зи јом пре ми ну ле су пру ге у за вр шним 
сти хо ви ма пе сме „Ко је то у на ма?”. Кад ка же: „Ово сам / Ја, ово сам ти! 
/ Ово си ти. / Ово си / Ја.”

„С об зи ром да је ово пу то пи сни ро ман, тек сто ве тре ба чи та ти са 
ра до шћу и са ту гом”, ка же ау тор на по чет ку књи ге са кри вен у скром ни 
„ко мен тар јед ног ано ним ног до у шни ка”. То нас на во ди да ње го во пе ва
ње у овој књи зи до жи ви мо као пу то пи са ње овог и оног све та. Пу то ва ње 
је за пе сни ка ду хов но ис ку ство, ма да пу ту је (пре ма на зи ву пр ве пе сме 
из ове збир ке) „од не ми ла до не дра га”. Би ло да иде са мо ту не где бли зу 
– у Ви ше град или Те ми швар, би ло да оде у сво јим тра га њи ма ма ло да ље 
– до Пра га, или још да ље – у Па риз, То рон то, Ко ло ра до, Сан Фран ци ско, 
Те хе ран, Ис фа хан, или ствар но да ле ко, у Пе кинг – сву где про на ла зи за 
се бе и чо ве чан ство ре ле вант не са го вор ни ке и у тим жи вим ду хов ним 
су сре ти ма са ин те лек ту ал ним ве ли чи на ма до жи вља ва спо знај но ис ку
ство. Ова пу то ва ња об је ди њу је по тра га за од го во ри ма на лич на пи та ња, 
уну тра шња за пи та ност лир ског су бјек та и прет ход но фор ми ран од нос 
у мен тал ном пр тља гу. Пу то ва ње на онај свет пра ћен је ве ром у Бож ји 
на ум и са мо пре ко ром због по вре ме них сум њи. 

У овим пе сма ма кре та ње се од и гра ва и кроз вре ме – у ши рим ци
ви ли за циј ским раз до бљи ма или са мо у гра ни ца ма лич не про шло сти. 
Се ћа ње је кре та ње ко је је у ста њу да пре ва ли ве ли ке уда ље но сти. Да би 
се без бед но пу то ва ло овом ди мен зи јом, код Не гри шор ца до ла зи до срећ
ног укр шта ња ра зу ма и емо ци је. Све вре ме ност ин те лек ту ал ног на сле ђа 
из у зет них по је ди на ца про жи ма бла го на кло ност, по што ва ње, чак и љу бав 
„без ко је ни шта по сто ја ло не би” („Из ко је та ме до пи ре ова све тлост”). 
Ова ко сре ћан спој као да ства ра вре мен ске кап су ле у ко ји ма се лир ски 
су бје кат сме шта у ау ру ве ли ких ми сли ла ца и би ва на гра ђен пре да хом 
– као нај ве ћом на гра дом са вре ме ног жи вље ња. Пе сни ка за ти че мо ка ко 
се ди на клу пи са Реј мон дом Кар ве ром, пи ше пи сма у про шлост Хен ри
ју Деј ви ду То роу и Рал фу Вал ду Емер со ну, раз го ва ра са Пу Ји ом или Ту 
Фу ом. Та ква пу то ва ња кроз вре ме пе сник омо гу ћу је и сво јим по ет ским 
ли ко ви ма, ко ји по вре ме но пре ва ле и ви ше од јед ног ми ле ни ја ка ко би 
раз ме њи ва ли „по ко ју па мет ну”, као у пе сми „У ти хом раз го во ру са стра
дал ном бра ћом...”, у ко јој је Ту Фу, је дан од нај зна чај ни јих пе сни ка ки не
ске ди на сти је Танг, ма да при па да осмом ве ку, при су тан у раз го ва ру са 
Пу Ји ом, по след њим вла да рем из ди на сти је Ћинг и по след њим ки не ским 
ца рем из два де се тог ве ка. На има ги нар на ду хов на пу то ва ња по ла зе и 
ак те ри ових на ра тив них пе са ма, као што, на при мер, Све ти Са ва у ча су 
пре сво је смр ти оби ђе Је ру са лим, Ца ри град, Не се бар и Ана до ли ју. И сам 
пе сник пу ту је кроз вре ме да би об и шао про ро чан ске Дел фе, тра гич ну 
Пом пе ју или сред њо ве ков ни Мар тин...
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Дво фа зни про цес пу то пи са ња, ко ји се пре ма де фи ни ци ји са сто ји 
од пу то ва ња и пи са ња, код овог пе сни ка по ста је тро фа зни – са др жи пу
то ва ње, чи та ње и пи са ње, уз све про жи ма ју ћу љу бав ко ја их об је ди ња ва. 
У Огле да ли ма Ока Не дре ма на пу то пи сни еле мен ти су ујед но ин те лек ту
ал не ко ор ди на те и фи ло зоф ски, књи жев ни и дру штве ни кон тек сти ко ји 
су за Не гри шор ца огле да ла соп стве них ре флек си ја и спрам ко јих се 
од ре ђу је – са мо из у зет но уз по моћ иро ни је („Те ле ви зиј ски ен ту зи ја зам. 
Феј сбук је мај ка зна ња”), ма да по вре ме но по ле мич ки или кри тич ки („Ајфе
лов то рањ, го ди на 1889. Ро ђе ње мо дер не Евро пе из ду ха кон струк ти ви
стич ког лу ди ла”). Та ко ће мо се кроз сти хо ве су сре сти са пе сни ци ма: Џе
ла лу ди ном Ру ми јем, Ту Фу ом, Реј мон дом Кар ве ром, Јо си фом Брод ским, 
Хен ри јем Деј ви дом То ро ом, Рал фом Вал дом Емер со ном, са ца ре ви ма: 
Пу Ји ом, Алек сан дром Ве ли ким или вла да ри ма ни жег ран га, нпр. Ма
ту шем Ча ком Трен чјан ским. Пе сник се, с об зи ром да се та кви кон цеп ти 
на ла зе у пе сма ма, ну жно мо ра од ре ди ти спрам идеј них кон це па та або
ли ци о ни зма, кон струк ти ви зма, ми сти ци зма, пар си зма... и та ко у овој збир
ци по ста је вр стан ана ли ти чар иде ја ко је по ти чу од ан тич ког пе ри о да све 
до 21. ве ка. 

Мо ти ви пре ми ну ле су пру ге се ја вља ју не где од сре ди не збир ке, а 
за тим су по сте пе но све че шћи и сли ко ви ти ји. Од пе сме „У ти хом раз го
во ру са стра дал ном бра ћом...”, где „мр тва су пру га жи ве ми ми сли ша
пу ће” и по ру чу је: „У жи во ту не по сто ја ном / Као кап ро се по ку шај да са
чу ваш наш свет!”, до за вр шног ци клу са „Гру мен ва зду ха”, ко ји се ба ви 
те мом уми ра ња и, при род но, у ње му Ми ње има нај ви ше. У бе ли на ма 
из ме ђу сти хо ва осе ћа мо про стран ства пе сни ко ве че жње, но стал ги је, 
бо ла, али и ма лу, „мер ме ром бе лог че ла” под гре ја ну ра дост ко ју до но се 
има ги нар ни су сре ти. Нај ин тен зив ни је при су ство ових мо ти ва на ла зи мо 
у пе сми „Ко је то у на ма?”, ко ја је по све ће на Ми њи ним се ни ма и ко ја се 
за вр ша ва пот пу ним они рич ким ста па њем ово зе маљ ског и оно стра ног. 
Ова је пе сма овен ча на На гра дом „Лен кин пр стен” 2019. го ди не.

Све ово пре по ру чу је Огле да ла Ока Не дре ма на за чи та ње, јер то је су 
пе сме до стој не ис ка ног бла го сло ва у сти хо ви ма: „Го спо де, / Ако ми ика
да ви ше / Сна ге бу деш дао / Да на пи шем по ко ји стих / Не ка то бу ду са мо 
ре чи / До стој не Тво га бла го сло ва.” („У Мо сков ској цр кви Тро иц коГоле
ни шче вој. Пе сник у мо ли тви”). 

Др Зден ка Д. ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ
Уни вер зи тет Ко мен ског у Бра ти сла ви 
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Док тор ске сту ди је на Ка те дри есте ти ке 
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