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МА РИ ЈА ЖИВ КО ВИЋ

НАШТИМАНАНИТМАШТЕ 
УПОЕЗИЈИКОЉЕМИЋЕВИЋА

СА ЖЕ ТАК: Циљ овог ра да је сте ту ма че ње по е ти ке Ко ље Ми
ће ви ћа по сред ством пе снич ке збир ке Ри ма ги на ци је. Ука за но је на 
уз о ре Ко ље Ми ће ви ћа у књи жев ном ства ра ла штву и у обла сти 
кла сич не му зи ке. Део ра да об у хва та ту ма че ње Ба хо ве му зи ке из 
угла по е зи је Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва. Ис так ну то је на ко ји 
на чин Ко ља Ми ће вић пу тем игре ре чи, ана гра ма, пен таана гра ма, 
во ди ди ја лог са сво јим књи жев ним прет ход ни ци ма и са вре ме ни
ци ма, али и шта за ње га зна чи умет ност, пр вен стве но по е зи ја. 
Пред ста вљен је и од нос Ко ље Ми ће ви ћа пре ма ства ра ла штву 
Фран це та Пре шер на и Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. Из вр ше на 
је ана ло ги ја на пла ну осве тља ва ња од но са кон тра пунк та у му зи ци 
и у књи жев ном тек сту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кон тра пункт, акро стих, по е ти ка, ма шта, 
сек сти на, сеп ти на, ства ра ла штво, игра ре чи, ана грам

Пе сник, пре во ди лац, му зи ко лог и есе ји ста Ко ља Ми ће вић 
(1941–2020) ис тра жи вао је кроз по е зи ју мо гућ но сти је зич ког из
ра жа ва ња и сна гу пе снич ких сли ка ко ју оста вља ју на чи та о це, а 
из у зет ни пре во ди де ла Дан теа Али ги је ри ја, тру ба дур ске по е зи је, 
Фран це та Пре шер на, Вик то ра Игоа, Ед га ра Ала на Поа и дру гих 
ау то ра ко ји пред ста вља ју кла си ке свет ске књи жев но сти, озна чава
ју не мер љив до при нос ли те ра ту ри. Ства ра ла штво Ко ље Ми ће ви
ћа мо гло би се ту ма чи ти као „ди вље ње по е зи ји и ра дост го во ра”1, 
али и као ра дост ства ра ња. На ро чи то се ра дост осли ка ва ла у нај
ра зли чи ти јим фор ма ма ис ка зи ва ња по е зи је, ко ри сте ћи се при том 

1 Ga ston Bac he lard, Po e ti ka sa nja ri je, Ve se lin Ma sle ša, Sa ra je vo, 1982, 27.
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свим сти ли стич ким и вер си фи ка циј ским сред стви ма. Пе снич ка 
по и гра ва ња, из у ча ва ње акро сти ха и со не та, страст ка кон тра пунк
ту, Дан теу Али ги је ри ју и Јо ха ну Се ба сти ја ну Ба ху са мо су не ке 
од од ли ка по е ти ке Ко ље Ми ће ви ћа. Те жи ште овог ра да усме ре но 
је ка пе снич кој збир ци Ри ма ги на ци је, ко ја сво јом сло је ви то шћу 
пред ста вља „сло жен је дин стве ни ор га ни зам ко ји по чи ва на дво
стру кој осно ви осе ћај ног и за нат ског ства ра лач ког ра да”.2

Пе снич ку збир ку Ко ље Ми ће ви ћа Ри ма ги на ци је чи ни је да
на ест сек сти на, јед на сеп ти на и два со нет на вен ца по све ће на Сте
ва ну Сто ја но ви ћу Мо крањ цу и Фран це ту Пре шер ну. Збир ку отва
ра мо то чи ји акро стих ука зу је на њен на зив:

Ред, Рад
И
Мај ка Ма шта
Али
Го во ре ћи
Исто вре ме но
На
Ап со лут ној 
Цр ти
Из ба ви ће
Јед ном
Еу ри ди ку.3 

Мо то пред ста вља те жњу лир ског су бјек та усме ре ну ка ста ву 
да ди сци пли на, зна ње и ма шта из ба вља ју по је дин ца из мрач ног 
све та, јер је ди но ап со лут но до бро пре до че но кроз чи та лач ку ди
сци пли ну, зна ње и ма шту мо же је дин ку, ме та фо рич ки пред ста вље
ну као Еу ри ди ку, из ба ви ти из под зем ног све та не зна ња. Мај ка 
Ма шта сим бо ли ше мак си мал не до ме те умет ни ка у тре нут ку ства
ра ња – без ма ште и ин спи ра ци је, а, ко нач но, ни без иде је о ре а ли
за ци ји за ми сли не ма умет нич ког де ла. Овом зби р ком по ка за но је 
да Еу ри ди ка ипак би ва из ба вље на.

„Пр ва” и „Дру га ба ња луч ка сек сти на” умно го ме су слич не. 
„Пр вом ба ња луч ком сек сти ном” се у пр ви мах ис ти че зна чај сек
сти не у раз во ју пе снич ког из ра жа ва ња. Лир ски су бје кат ис ти че 
да је „сек сти на пе снич ки об лик ства ри”4 ко ји се раз ви ја у скла ду 
са зе мљом, пре ци зни је, је зи ком на ко јем се ства ра, јер „по сто ји 

2 Ми лан Ка ша нин, По гле ди и ми сли, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1978, 16.
3 Ко ља Ми ће вић, Ри ма ги на ци је, За ду жби на „Пе тар Ко чић”, Ба ња Лу ка, 

2015, 2.
4 Исто, 5.
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сву да и раз ви ја се од је зи ка дo је зи ка”.5 Од нос је зи ка и зе мље је, 
та ко ђе, ве о ма ва жан и на ла зи се у те сној, не рас ки ди вој спре зи, што 
лир ски су бје кат ар гу мен ту је сти хо ви ма: „Све се до га ђа на вр ху 
је зи ка / А је зик је ипак об ја ва зе мље”.6 Уви ђа се од нос лир ског 
су бјек та пре ма фор ми се сти не ли ри ке, али и ње ном зна ча ју ка ко 
у ства ра лач ком сми слу и је зич ким до стиг ну ћи ма, та ко и у сми слу 
ре цеп ци је. 

То пос Ба ње Лу ке као ко нач ног ис хо ди шта и уто пи је про те же 
се кроз це лу збир ку у ко јој лир ски су бје кат, као Икар, до ле ће. По
и сто ве ћи ва ње лир ског су бјек та са Ика ром по ка зу је ње го ву не мо
гућ ност да до сег не су шти ну, бит је зи ка, а са мим тим и умет но сти. 
Ба ња Лу ка је све при сут на као ме ди ја тор из ме ђу сна и ја ве, кул ту ре 
и суп кул ту ре, умет но сти и шун да, ма ште и пра зни не, пре ци зно
сти и не ја сно сти пе снич ког из ра жа ва ња. Кроз пе снич ку збир ку 
Ри ма ги на ци је уо ча ва се су прот ста вља ње два опреч на све та жи во
та, ства ра ла штва, умет но сти, кул ту ре.

„Дру га ба ња луч ка сек сти на”, слич но као и „Пр ва”, ис ти че 
же љу лир ског су бјек та да спо зна свет. Ме ђу тим, што се ви ше лир
ски су бје кат том све ту при бли жа ва, он је, за пра во, од тог све та уда
љен. Игре ре чи ма и до ми на ци ја жен ске ри ме са тен ден ци јом ци
клич ног кре та ња, до при но се ути ску по ко јем све има свој по че так, 
раз вој и крај:

Оби ље сто па – је дан ко рак
Ко јим ћеш, ка да се ход кроз мрак
Окон ча, за ја ха ти тај облак
На ком се и уз ди же ко нак:
А уз траг склуп чао се про сјак
Сја у оку ње го вом со как.7 

Мо тив про ла зно сти се про жи ма овом дру гом сек сти ном и 
од но сом јед ног за но са и уз ви ше но сти, ко је су ис ка за не ко на ком и 
сли ком про сја ка у чи јем оку сја со как, чи ме су су прот ста вље на 
два све та раз ли чи тих со ци јал них ка те го ри ја. Иа ко су два све та 
оштро су прот ста вље на, по ве зу је их нит ко ја се од но си на свест о 
то ме да је све што је тре ну так и ма те ри јал но ујед но и про ла зно, 
про па дљи во.

Сек сти не ис ка за не у фор ми апо стро фе ука зу ју на пе снич ку 
тра ди ци ју ко ја је бли ска лир ском су бјек ту. Обра ћа ње пред став ни
ци ма тру ба дур ске по е зи је (Рем бо од Оран жа, Бер нар де Вен та дур, 

5 Исто.
6 Исто.
7 Исто, 8.
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Кри стин де Пи зан, Пјер де Рон сар, Агри па д’ Оби ње, Ги јом де 
Ма шо, Ги јом Ди фај, Ги јом Бу зи њак и Ар но Да ни јел) и ис ти ца ње 
њи хо вих по е ти ка кроз ана гра ме ука зу ју на чи та лач ки укус и пе
снич ку ин спи ра ци ју лир ског су бјек та, на ро чи то у стро фа ма „Сек
сти не за шест тру ба ду ра”, ко је пред ста вља ју сво је вр сни ана грам 
и по е тич ку цр ту пе сни ка:

Ма ги јо мо гућ но га: Ги јом;
Ра но не пре бо ље на: Ар но;
Тав не ру де цвет: Вен та дур;
Лед и реч че ли че би ће: Ри дел;
Мрем бо жан стве но: Рем бо;
Ви да ле ко у сну Сна: Ви дал.”8

Осим по зи ва на пе сни ке тру ба дур ске по е зи је, при сут но је и 
пре пли та ње сти ло ва раз ли чи тих епо ха, у ко је су увре же ни мо тив 
сна и ана гра ми. Они, с об зи ром на чи ње ни цу ка ко је по јам ана
гра ма де фи ни са ла Та ња По по вић, „по чи ва ју на гла сов ној игри, 
слич но игри ре чи ма, упу ћу ју на од нос зву ка и зна че ња у по ет ском 
тек сту”9, па сто га је зик и ње го ве мо гућ но сти у ства ра ла штву 
тре ба по сма тра ти као сред ство за до се за ње ап со лу та. Од нос вре
ме на, а са мим тим и пам ће ња, у скла ду је са ре не сан сним из ре ка
ма „Car pe di em” „Me men to mo ri”, али и са при ка зом чо ве ка као 
no bi lis et li ber, ho mo uni ver sa lis и ho mo fa ber. 

Сек сти на по све ће на свет ским пе сни ки ња ма Са фи, Гро фи ци 
од Ди ја, Ма ри ни Цве та је вој, Кри сти ни де Пи зан, те Сор Ху а ни, 
од но сно Ху а ни Ра ми рез „ко ју су ње ни са вре ме ни ци на зи ва ли ’де
се том му зом’ и због свог ства ра ла штва до во ди ли је у ве зу са пе
сни ки њом Са фо”10, по ка за тељ су по што ва ња и ди вље ња лир ског 
су бјек та пре ма пе сни ки ња ма ко ји ма се обра ћа. Ис ка зи вао је ди
вље ње њи хо вом та да шњем обра зо ва њу, али и же љу да их, за бо ра
вље не, ак ту е ли зу је пу тем игре ре чи, од но сно кроз, ка ко сам лир ски 
су бје кат на гла ша ва, об лик ко јим се слу жи, пен таана гра мом. Он 
је дво стру ки и дво је зич ни, те се пот кра да и пи та ње пој ма са вре
ме но сти ко ју Ма ри на Цве та је ва де фи ни ше „по ка за те љем јед но га 
вре ме на, оно по че му ће се су ди ти о ње му, ис ти чу ћи да је истин ски 
са вре ме но оно што је у јед ном вре ме ну веч но”.11 

8 Исто, 9.
9 Ta nja Po po vić, Reč nik knji žev nih ter mi na, Lo gos Art, Be o grad, 2007, 34.
10 Ко ља Ми ће вић, Лир ска исто ри ја му зи ке / Од Пи та го ре до Ба ха 1, Слу

жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, 217.
11 Ma ri na Cve ta je va, O umet no sti i pe sniš tvu / Por tre ti, dru ga knji ga, SKZ, 

Na rod na knji ga, Be o grad, 1990, 53.
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Сек сти на по све ће на срп ским пе сни ци ма и њи хо вим по е ти ка ма 
ука зу је на пе снич ку ли ни ју, ко ју чи не: Бран ко Ра ди че вић, Пе тар 
Дру ги Пе тро вић Ње гош, Ла за Ко стић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, 
Бран ко Миљ ко вић и Вас ко По па. По се бан зна чај при да је се ути ца ју 
ко ји су на ве де ни пе сни ци вр ши ли на ка сни је пе снич ке ге не ра ци је:

Ње гов штит је ре чит: Ње гош
Збр ка но ко ло ој: Бран ко
Су за не про ла зна: Ла за
По лу ди сам у на ма: Дис
По пла ва пла ве ти: По па
Че ме ран не ма реч: Миљ ко вић.”12 

Фе но мен ре чи и ре чи то сти пе сни ка, осим код Ко ље Ми ће ви
ћа, ин тен зив но је при су тан и есте ти зо ван код Дра га на Јо ва но ви ћа 
Да ни ло ва, ко ји се у пе сми „Сла вуј, ко смо го ни ја (ico na ve ra)” ба ви 
по сто ја но шћу, свр хом и ци љем пе сни ка и по е зи је, обра ћа ју ћи се 
све ту (чи та о цу) ко ји га раз о ча ра ва, али и ин спи ри ше да ства ра, а 
при ли ком тог ства ра ња „Бах га је обо дрио да по ку ша не мо гу ће 
пред Бо гом”.13 Успе шно до се за ње не мо гу ћег од но си се и на срп ске 
пе сни ке, чи ју би по е ти ку, по сред ством игре ре чи, Ко ља Ми ће вић 
ис ка зао сек сти ном, те и сам до се гао про стор не мо гу ћег. За Дра
га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва „пе сме су ов чи це јер да ју бе ло, / оп на
сто мле ко на де”14 у писанoј и изговоренoј ре чи, сто га што реч има 
не из мер ну моћ да ру ши и ства ра, под сти че и оме та, док по е зи ја 
за циљ има из ди за ње из над зла и не спо соб но сти, не зна ња и по вр
шно сти. Кључ ну уло гу у из ди за њу из над зла лир ски су бје кат по
ве ра ва пе сни ци ма, јер „пе сни ци су па три јар си”15, а то пе сни ци у 
књи жев но сти за и ста је су – па три јар си из го во ре не и на пи са не ре
чи чи ја про ми шља ња под сти чу ства ра ње и тра ја ње у све то ви ма 
ко ји су оштро по де ље ни, чи ме се пе снич ко про ми шља ње Дра га на 
Јо ва но ви ћа Да ни ло ва мо же до ве сти у ве зу по слич но сти са про ми
шља њи ма Ко ље Ми ће ви ћа. Јо хан Се ба сти јан Бах је у ства ра ла
штву Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва све при су тан у свим жи вот ним 
сфе ра ма – при ли ком про ми шља ња о жи во ту и умет но сти, те при
ли ком схва та ња пој ма љу ба ви, јер во ље на дра га сви ра Ба ха и на тај 
на чин лир ског су бјек та ин спи ри ше. Та да лир ски су бје кат ука зу је 
на то да „ко пи ше дрх ти као јед не ве че ри из со бе ви ђен ко ви тлац 

12 К. Ми ће вић, нав. де ло, 2015, 13. 
13 Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Жи ви пер га мент / Ци та ти не ви ђе ног – ру

ко пи си (Ку ћа Ба хо ве му зи ке II део), Про све та, Бе о град, 1995, 18.
14 Исто, 21.
15 Исто.
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па ху ља око улич ног лам пи о на”16, јер стра ху је да то ком пи са ња неће 
ус пе ти да ус по ста ви са вр ше ну це ли ну ко јој те жи то ком ства ра ња. 
Нај ве ћи дар пи сца је сте ства ра ње са вр ше не ре чи ко ја по ве зу је све 
ни ти оли че не ре чи ма у је дан бес пре ко ран ме та фо рич ки по јам де ла.

Раз вој ну ли ни ју хр ват ске књи жев но сти лир ски су бје кат ис
та као је „Сек сти ном за шест хр ват ских пе сни ка”, тј. кроз од нос са 
де ли ма Ма вра Ве тра но ви ћа, Ан ту на Гу ста ва Ма то ша, Ти на Ује
ви ћа, Вла ди ми ра На зо ра и Ми ро сла ва Кр ле же. Сти хо ви, ко ји озна
ча ва ју ди ја лог лир ског су бјек та са по е ти ка ма на вед них пе сни ка, 
ука зу ју на спе ци фич ност од но са ко ји лир ски су бје кат има пре ма 
аван гар ди као стил ској фор ма ци ји. Сек сти на ма лир ски су бје кат 
ис ти че по е ти ке сво јих ли те рар них узо ра (Ви јон, Сев, Иго, д’ Оби ње, 
Нер вал, Бо длер, Дан те, Хел дер лин, По, Хоп кинс, Лор ка, Осип), а 
кроз дво стру ке и дво је зич не пен таана гра ме у сек сти на ма, пред
ста вља по е зи ју као мај ку умет но сти, али с дру ге стра не пре до ча
ва и при су ство зла у са вре ме ном дру штву.

У „Сеп ти ни за се дам пе сни ка” при сут но је ис ка зи ва ње по што
ва ња лир ског су бјек та пре ма по е ти ка ма оних ства ра ла ца ко ји су 
му ге о граф ски бли ски (Изет Са рај лић, Јо ван Ду чић, Алек са Шан
тић, Ду шко Три фу но вић, Мак Ди здар, Ни ко ла Шоп):

Те зи сме та ју уте зи: Изет;
Ка ма њем ве ћи кам: Мак;
По шао куд, зар знам: Шоп;
Длан из га ра по стра ни: Ла дин;
Тад учи ћу се сам сре ћи: Ду чић;
Те шко ду бим дим: Ду шко;
На ћи што да њу сним: Шан тић.17 

Чи ме се ука зу је на мно штво те ма ко ји ма су се ба ви ли апо
стро фи ра ни пе сни ци, а ис ти чу ћи пи та ња ко ја су их по ве зи ва ла, 
а на ко ја су сво јом по е зи јом же ле ли да да ју од го вор – пи та ња про ла
зно сти, веч но сти и сре ће. Оно што је за Ко љу Ми ће ви ћа „Сеп ти на 
за се дам пе сни ка” то је за Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва со нет 
„Клеп си дра” ко ји, кроз тер це те, ис ка зу је про мен љи вост вре ме на 
и окол но сти:

Кроз бо ко ре сле за пер на то те ло пти це у стра ху 
прх не над је зе ром – ол та ром азу ра и са ња,
ко рал на дну што ме ди ти ра бље сне, сли чан си дру,

16 Исто, 118.
17 К. Ми ће вић, нав. де ло, 2015, 17.
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во да ва зда жи ва от по чи не у сла пу, 
отек не нуј но у без дан ср ма обе ћа ња
кад ОтацСа бласт обр не клеп си дру.18 

На ро чи то ука зу ју ћи на тре ну так ка да мрач на стра на поч не 
да упра вља вре ме ном, те да је нео п ход но кроз вре ме на и ла зи ти 
на раз ли чи те пре пре ке из ко јих по је ди нац, ка да их пре ва зи ђе, 
из вла чи по у ку. Слич но је као и ка да ју на ци усме не књи жев но сти, 
ко ји ма су пре пре ке омо гу ћа ва ле пре ла зак из јед ног со ци јал ног 
ста ту са у дру ги, те ка да у бор би из ме ђу до бра и зла ипак по бе ди 
до бро. Клеп си дра, као и ви ла, озна ча ва пред став ни ка мит ског 
про сто ра ко ји ма ни пу ли ше вре ме ном у кон тек сту тра ја ња и ства
ра ња, сто га по вре ме но пру жа мо гућ ност раз ви ја њу сли ка ко је су 
сим бол јед ног иде ал ног устрој ства све та, док, с дру ге стра не, како 
би се ус по ста ви ла рав но те жа из ме ђу два по ла, тај иде ал но са чи њен 
свет уру ша ва са бласт, ка ко би по ка за ла да је ап со лут не мо гу ће у 
пот пу но сти до сег ну ти.

„Ети да без до мо ви не” је со нет ни ве нац по све ћен Сте ва ну 
Сто ја но ви ћу Мо крањ цу, ње го вом ства ра ла штву, скла ду ње го вих 
ком по зи ци ја, а на ро чи то се ис ти че тра ја ње ње го вих де ла. На ро
чи ти осврт на пра вио је лир ски су бје кат пе ва ју ћи о по след њим 
да ни ма жи во та Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, ко је је про вео 
из ван до мо ви не по чет ком Пр вог свет ског ра та. Фор ма со нет ног 
вен ца пред ста вља по јам и зна чај кон тра пунк та као на чи на ства
ра ла штва. По јам кон тра пунк та у те о ри ји му зи ке од но си се на 
склад ме ло ди ја ко је тре ба да бу ду хар мо нич не, а Сте ван Сто ја но
вић Мо кра њац је сте био „оп сед нут хар мон ским фе но ме ном”.19 
Од нос бор бе до бра и зла Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац ис ка зао је 
сво јим ства ра њем на пла ну му зи ке упра во кроз па ра диг му по бе
де до бра, оли че ну у ви ду на стан ка Ру ко ве ти и ду хов не му зи ке. 
Мо крањ че ве за слу ге у окви ри ма ду хов не му зи ке има ју на ро чит 
зна чај, али се, с дру ге стра не, по ми ње и мрач ни Хад ко ји озна ча
ва сим бол Пр вог свет ског ра та и из гнан ство. Ино ва ци је у ства ра
ла штву ду хов не му зи ке пред ста вља ју слич ност из ме ђу Сте ва на 
Сто ја но ви ћа Мо крањ ца и Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, бу ду ћи да је, 
при ме ра ра ди, Хер ман Хе се, ту ма че ћи ства ра ла штво Јо ха на Се
ба сти ја на Ба ха, ис та као да „су па си је ко је је ства рао би ле све ча не 
ма ни фе ста ци је умет но сти и Cre a tor spi ri tusa”.20 То би, сва ка ко, 

18 Д. Јо ва но вић Да ни лов, нав. де ло, 86.
19 На де жда Мо су со ва, Ме сто С. Мо крањ ца ме ђу на ци о нал ним шко ла ма 

европ ске му зи ке, се па рат, СА НУ, Оде ље ње за ли ков не и му зич ке умет но сти, 
Бе о град, 1971, 122.

20 Her man He se, Igra sta kle nih per li, Na rod na knji ga, Al fa, Be o grad, 1994, 188.
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мо гло да се од но си и на Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. Ма ги стра
ле, од но сно „Кључ ни со нет” са акро сти хом „Сте ван Сто ја но вић 
Мо кра њац” пред ста вља кон тра пункт из ме ђу ре чи и ме ло ди је/зву ка:

Сте ван звуч не стра не све та
Тра је, али мо жда и не,
Ети да без отаџ би не,
Веч на жа ло пој ко цве та:
Аве ти Сна ко ји ту ше та 
Не где к ру бо ви ма тми не
Мр тве пре не го што ми не
Ова но ва нот на се та.
Ко отва ра дру га вра та,
Ра но ко ја ра ђаш склад
Аоста јеш не по зна та?
Ње на крв је чи ста сад,
Ако та ко Ан ђел схва та
Це лог кон тра пунк та рад.21 

Ко љи Ми ће ви ћу је по себ но на дах ну ће у му зи ци пред ста вљао 
Јо хан Се ба сти јан Бах, по што је сво је ства ра ла штво те ме љио на 
кон тра пунк ту. За то је Ко ља Ми ће вић же лео, угле да ју ћи се на Ба ха, 
да ус по ста ви кон тра пункт из ме ђу књи жев но сти и му зи ке. Ба хо во 
ства ра ла штво на ро чи та је фа сци на ци ја мно гих пи са ца, а из тих 
фа сци на ци ја про ис те као је ро ман Игра ста кле них пер ли Хер ма на 
Хе сеа, Из не ве ре ни те ста мен ти – књи га жан ров ски де фи ни са на 
као ро манесеј Ми ла на Кун де ре, збир ка пе са ма Дра га на Јо ва но
ви ћа Да ни ло ва Ку ћа Ба хо ве му зи ке итд. На ве де на де ла ба ве се, као 
и збир ка пе са ма Ри ма ги на ци је, при су ством ан ти ке и ње ним ту ма
че њем у са вре ме ном дру штву, ди вље њем Ба хо вом де лу и скла ду 
ко ји је у ком по зи ци ја ма оства рен, по тра гом за ап со лут ним је зи ком 
све та, љу ба ви, љу ба ви пре ма ре чи ма и по тра гом за умет но шћу. 
Ре цеп ци ја умет нич ких де ла раз ли ку је се пре ма по сма тра њу, чи
та њу или слу ша њу по је дин ца, а ту ма че ња до жи вље ног пред ста вља
ју ле пе зу раз ли чи тих ути са ка јер, ка ко је сво је вре ме но о до жи
вља ји ма умет нич ког де ла го во рио Сре тен Ма рић, „не до жи вља ва 
чо век исто гле да ју ћи Ве ла ске за, слу ша ју ћи Ба ха, чи та ју ћи Хе ге ла. 
И хва ла Бо гу што је та ко. Уто ли ко смо бо га ти ји – и сло бод ни ји.”22 
Омаж Ба хо вом ства ра ла штву Ко ља Ми ће вић ис ка зао је Лир ском 
исто ри јом му зи ке / Од Пи та го ре до Ба ха I–IV, ба ве ћи се на чи ном 

21 К. Ми ће вић, нав. де ло, 2015, 45.
22 Зо ран Сто ја но вић (прир.), Сре тен Ма рић / Раз го во ри, Књи жев на за јед

ни ца Но вог Са да, Но ви Сад, 1986, 79.
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на ко ји се ства ра реч, пе снич ка сли ка, а на ро чи ту па жњу је по кла њао 
тех ни ци ства ра ња акро сти ха и игри ре чи у по е зи ји кроз епо хе, 
ука зу ју ћи на њи хо ве слич но сти и раз ли ке. 

Од нос пре ма ства ра њу, је зи ку, це ло ви то сти, му зи ци, по е зи ји 
као стра сти, ре чи ма као ле ку, жи во ту, уло зи Еро са, сна, ду ше и 
књи га ис так нут је у со нет ном вен цу „У кле ти”, по све ће ном Фран
це ту Пре шер ну. Став пре ма по е зи ји, као ле ку ду ше и те ла, ис ка зан 
је VII со не том:

По е зи ја страст ве ли ка
зна ка ко да све ту луп не
ша мар сла сти све у куп не
из ва ђе не из реч ни ка.23 

Лир ски су бје кат ис ти че зна чај ре чи, је зи ка, књи ге, од но сно 
умет но сти у јед ном ха о тич ном, без из ла зном све ту ко ји не при
хва та из ра жај ност. Као што књи жев ност, из ме ђу оста лог, пу тем 
склад ног и сми сле ног ре да ре чи, не гу је ум, та ко и му зи ка, пу тем 
склад ног од но са ме ђу то но ви ма, ис ка зу је по е ти ку епо хе у ко јој је 
од ре ђе ни ком по зи тор ства рао, емо ци о нал ност, лајт мо тив, хар мо
нич ност, же љу за тра ја њем, ства ра ње као чин ле пог и ко ри сног 
ка ко за ком по зи то ра, та ко и за слу ша о ца. С об зи ром на то да 
страст пре ма по што ва њу умет но сти и ства ра њу има за циљ да 
не гу је ду хов не вред но сти и да пред ста вља спој ле пог и ко ри сног, 
од но сно ка ло ка га ти ју, умет ник те жи ка бе смрт но сти свог де ла. 

Осим зна ча ја ре чи, нео п ход но је уо чи ти сми са о ни по тен ци јал 
му зи ке епо хе ба ро ка. Ба рок је као пра вац у му зи ци обе ле жио пе
ри од ино ва ци ја у ин стру мен тал ном сми слу, као што је епо ха ко јој 
је при па дао Ко ља Ми ће вић пру жа ла ино ва ци је у му зич коли те рар
ном сми слу. На и ме, у овој збир ци пе са ма при ме тан је од јек му зи
ке Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха, ко јег Ми лан Кун де ра сма тра „нео бич
ним укр шта њем тен ден ци ја и исто риј ских про бле ма му зи ке”24, а 
ко ји је за Ко љу Ми ће ви ћа био от кро ве ње. По том, не тре ба за о би
ћи ни Кар ла Ор фа, До ме ни ка Скар ла ти ја, Фре де ри ка Шо пе на и 
Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, јер их по ве зу је јед на ве шти на – 
спо соб ност ства ра ња уте ме ље на на прин ци пи ма кон тра пунк та. 
Кроз обра ћа ње лир ског су бјек та пе снич ким узо ри ма и са вре ме
ни ци ма из до ме на књи жев но сти и му зи ке, уо ча ва се ве шти на сје
ди ња ва ња, раз ви ја ње ма ште, тен ден ци је ка скла ду, али, нај по сле, 
и хар мо ни ји из ме ђу пи са не ре чи/је зи ка и зву ка/ме ло ди је.

23 К. Ми ће вић, нав. де ло, 2015, 55.
24 Ми лан Кун де ра, Из не ве ре ни те ста мен ти, Про све та, Бе о град, 1995, 76.




