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НОЋ ЈОШ УВЕК ТРА ЈЕ

Но ви ца Та дић, со бом са мим, прир. Дра ган Ха мо вић, За вод за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, Бе о град 2020

У освит обе ле жа ва ња де се то го ди шњи це смр ти пе сни ка Но ви це 
Та ди ћа (†2011), Дра ган Ха мо вић је при ре дио књи гу, сим бо лич ког и ве
о ма ин три гант ног на сло ва Но ви ца Та дић, со бом са мим. Са чи ње на од 
ау то по е тич ких ис ка за ко ји уо кви ру ју ову збир ку: „Бе ле шке о мо јим књи
га ма” и „Ис ка зи”, и сре ди шњег не пре ки ну тог из бо ра пе са ма – „Не ма ко
нач ног тек ста”, ова књи га от кри ва нам овог пе сни ка још јед ном у пу ној 
сна зи је зич ке и фи ло зоф ске за пи та но сти и за бри ну то сти над суд би ном 
све та, али нам пру жа по глед на Но ви цу Та ди ћа и ње го во пе сни штво, из 
јед не лич ни је (ау тор ске) пер спек ти ве. Ка ко при ре ђи вач у крат кој на по
ме ни на кра ју књи ге ка же, овај из бор је „за ми шљен као јед на мо гу ћа 
по е ма у чи јем је сре ди шту њен пе сник”, те да „ова ма ла спо менкњи га 
про го ва ра из пр вог ли ца јед ни не са мог Но ви це Та ди ћа”. Из да вач, За вод 
за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, од 2018. го ди не до де љу је на гра ду 
ко ја но си име овог ве ли ког пе сни ка, мла дим пе сни ци ма и пе сни ки ња ма, 
те се овом књи гом оства ру је је дин ство из ме ђу ау то ра и уста но ве ко ја 
до де љу је на гра ду, али још јед ном ука зу је на ве ли чи ну и зна чај Но ви це 
Та ди ћа и ње го вог по ет ског ства ра ла штва.

Не ће би ти но вост ако ка же мо да је Но ви ца Та дић је дан од нај зна
чај ни јих и нај а у тен тич ни јих пе сни ка, ко ји су обе ле жи ли по след њих 
три де се так го ди на ХХ и пр вих де сет го ди на ХХI ве ка. „Жи ве ти”, ве ли 
пе сник, „ау тен тич но жи ве ти. Из ау тен тич ног жи во та ис кр са ва ју ори
ги нал не иде је и ми сливо ди ље кроз жи вот и умет ност. Ако си пе сник и 
ћиф та, ни си ни јед но ни дру го ка ко ва ља. Мо жда је то он да тво ја сре ћа 
ко ја је го ра од не сре ће. Из ло же ност све му и сва че му, отво ре ност ег зи стен
ци је, до но се нам лу цид не тре нут ке и уви де ко је не мо гу има ти ’нор мал
ни’ љу ди. Нор ма лан чо век је кор ња ча у окло пу стег нут са свих стра на, 
тром и ја лов”. Че тр де се так го ди на уче ство ва ња у књи жев ном и јав ном 
жи во ту, у пе ри о ду дез ин те гра ци је ко му ни зма и еска ла ци је су ко ба, а 
за тим и до ба тран зи ци је, оста ви ле су тра га на ту ау тен тич ност жи во та 
и пе ва ња, ко је је оп сед ну то злим и там ним ства ри ма, об лич ји ма и љу
ди ма. Пе сник се, по пут „по ту ка ча”, кре ће град ским ули ца ма и сли ка 
цр ни ло ко је ви ди „као ка кав сли кар, од злог ли ка, али у је зи ку пу ту ју ћи, 
ис пи су је(м) стра шну хро ни ку ко јој не ма кра ја ни по чет ка.” 

По е зи ја је за Та ди ћа, у тим усло ви ма у ко ји ма је на ста ја ла и би ла 
не ка вр ста ослон ца у жи во ту, а то по твр ђу је и овај ње гов ис каз: „За мене 
је пи са ње пре жи вља ва ње, а не пре но ше ње по ру ке.” За то пи са ње пе са ма 
за Та ди ћа ни је би ло „игра ри ја”, већ ула га ње се бе у по е зи ју, трај но и не
по врат но: „Мо раш да ти све, да би до био мр ви цу. Мо раш из свог жи во та, 
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ко ји се ра си па, иза бра ти оно што мо жеш по ло жи ти у шкри њу сти ха, и 
са мог се бе не из не ве ри ти. А смрт је увек бли зу. Не маш мно го вре ме на.” 
Пи са ње за на шег пе сни ка је бор ба са злим, са та мом, са де мо ни ма, за то је 
го во рио ка ко је ње го ва „ма шта мрач на” и ка ко су ње го ве „емо ци је там не”, 
а да је по е зи ја на ста ла од ње го вих осе ћа ња све та – „ло ше се осе ћам у 
све ту”. Али и из та квог осе ћа ња, мо же се ро ди ти не што до бро, као што 
је то зло и та та ма на ших жи во та из ро ди ла до бру по е зи ју. Мо жда би не ко, 
по пут Ра ич ко ви ћа и ре као да је сре ће да ове пе сме ни ка да ни су мо ра ле 
да на ста ну, али као што зна мо до бра умет ност на ста је у кри зи, јер кри
за на го ни умет ни ке да ства ра ју. Уљуљ ка ност ства ра та шти ну. Та ди ћев 
„кр во пис” („Ди вља до ли но”) и „пси хо днев ник” на ста ја ли су нер во зним 
за пи си ва њем фраг ме на та, ми ни ја ту ра, за пи са, крат ко, шту ро, без мно го 
ре чи, а са мно го сми сла, јер ка ко је ка зао: „Мно го ре чи – пле ва на ве тру!”; 
„Не во лим па те ти ку; во лим де та ље, лек си ку, при ме ре не фра зе, ода бра не 
сли ке, про зор љи вост бр зог сним ка, искри ча вост иро ни је.”

Пе сме Но ви це Та ди ћа, да па ра фра зи ра мо стих ње го ве пе сме „Људи 
у обр ну тим вра ти ма” ни су пе сме, са мо се чи ни да су пе сме, оне су ове
шта ле исти не о све ту и чо ве ку у том све ту. „Пе сма Но ви це Та ди ћа је уве
ли ча ва ју ће је зич ко те ло ко је нам по ма же да се лак ше су о чи мо са су ро вом 
исти ном све та, и да су ро вост те исти не, кроз естет ску ди мен зи ју је зи ка, 
ипак не ка ко под не се мо.”1 „Ве хе мент ни при зо ри Та ди ће ве има ги на ци је 
су штин ске су и крај ње исти не, не па тво рен је зик бо ла, над из гу бље ним 
чо ве ко вим до мом под не бом, под не пре кид ним на ле ти ма ра су те гра ђе 
сми сле них зда ња. Про жет па ра док си ма као но вим на ме том бес ко нач не 
трп ње, муч ни не и стра ха, пе снич ки свет Но ви це Та ди ћа је исто вре ме но 
на дах нут кон тра и гром, кре а тив ним не по су ста ја њем пред бес ко нач ним 
и увек но вим су но вра ти ма и на о па ко схва ће ним за ве том – ићи на пред 
уна тра шке, са ра ши ре ним пр сти ма ’пу ним ха о са’.”2 Та ди ће ва огле да ла 
та ме и „огле да ња у та ми”3 као не ка вр ста све та у огле да лу, чи ни ла су да 
ства ри ма, љу ди ма, об лич ји ма, од ра зи ма, ви ди мо дру го ли це. „Из о кре нут 
свет” (Ми кић) Та ди ће вих пе са ма, ни је са мо ње гов по ет ски има ги на ри
јум, већ је то сли ко ви то ис ка за на исти на, сли ко вит при каз „љу ди у обр
ну тим вра ти ма” ко ји ни су љу ди, а пра ве се да су љу ди. Свет и ан тисвет. 
Свет ско и ан тисвет ско. Све ти и не све ти.

Ме лан хо ли ја је још је дан од пр вих по кре та ча Та ди ће вих пе са ма, 
уоп ште Та ди ће вог ви ђе ња све та. „Ме лан хо ли ја се пре ли ва пре ко сва ке 
ре чи”, ка же пе сник у пе сми „Пе сма, 1993”. „Не мо гу да се отрг нем од 
не сре ће, од ме лан хо ли је, од про клет ства”, го во рио је пе сник у сво јим 

1 Ми хај ло Пан тић, „Но ви ца Та дић: Ана хо рет у Бе о гра ду”, Од сти ха до 
сти ха, НБ „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2014, 64.

2 Та ња Кра гу је вић, „Ар хив ту ге и дру га огле да ла”, Ко ра ци, књ. 38, св. 7–8, 
2007, 134–135.

3 Исто, 148.
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ин тер вју и ма. „Цр но сун це” (Кри сте ва) над ви ло се над све том и Та дић, 
као сва ки до бар пе сник, у том иси ја ва њу та ме, пре би ра по не сре ћи, тра
же ћи остат ке све та, чу ва ју ћи их од за бо ра ва. Пи са ти о та ми, о мра ку, о 
злу је увек и пи са ње о оно ме што је на су прот то ме, о до бру, о све тлу, или 
ма кар ука зи ва ње на ње га. „Ме лан хо ли ја је од нос са там ним осно ва ма 
бив ство ва ња – а ’там но’ ов де не зна чи ни ка кво обез вре ђи ва ње. Оно не 
озна ча ва су прот ност не ка квој до број и ле пој све тло сти. ’Та ма’ ов де није 
си но ним по мр чи не па кла, не го жи ве вред но сти, ко ја је пан дан све тло
сти. Мр кли не су зле, оне су не што не га тив но. Та ма пак при па да до ме ну 
све тло сти и обе за јед но са чи ња ва ју тај ну су штин ског. Ка овој та ми те жи 
ме лан хо ли ја, зна ју ћи да та ма из не дру је об ли ке и чи ни их при сут ним у 
свој њи хо вој ја сно ћи.”4 Ју нак Та ди ће вих пе са ма је не ко ко ме све тлост 
сме та: „Као да сам не ко ко ме све тлост сме та, / по ве дром да ну не од ла
зим / на град ски трг, где се го ми ле гу ра ју. // Др жим се зи до ва, др во ре да 
и сен ки, / и рет ких клу па / по ста вље них дуж глав ног бу ле ва ра. // Гле дам 
са мо бе со ве ка ко се ло ме, / а не знам ко је шта, / ни ка кву за ста ву из над 
се бе по ди же. // Па ипак, по не кад сам и ја вам пир / ко ји у лет ње под не 
сво ју / сен ку ју ри, и не су стиг не је ни ка да” („Као да сам не ко ко ме све
тлост сме та”). 

Од нос пре ма бо жан ском и Бо гу је, та ко ђе, ви дљив и кроз са мо схва
та ње по е зи је. Пе сме Но ви це Та ди ћа су и ма ла де мон ска сплет ка ре ња, 
али и ма ле по кај не мо ли тве: „Не пе вам, не пи шем, из го ним / из се бе зле 
ду хо ве, па бри шем њи хов траг” („Кад ме са бла зан свла да”). Иа ко је у 
сво јим ра ним збир ка ма „бо го га зио” („Там ни пе њач”), у но ви јим пе сма
ма се од нос пре ма Бо гу ме њао, то ли ко да су не ке ње го ве пе сме по ста ле 
пра ве по кај не мо ли тве: „Кад по ми слим на се бе, убр зам ко рак, па се 
кри шом пре кр стим” („Хри шћа нин у гра ду”). „Го спод је ми ло стив. Спа
си ће он и по не ког раз бој ни ка. Пе сме оста ју на зе мљи, не ке као драч, не ке 
као уре ђен врт са ста за ма ко је во де пре ма не бу.” Да ва ње се бе за мр ви цу 
сми сла: „Дај ми мр ви цу, Го спо де, и ис це ли ме” („Без вред не по хва ле”). 
Пе сма је ис це ље ње, мр ви ца је бо жан ски дух, пе сник је по ка ја ни раз бој
ник: „Чи ни ми се да мо гу пи са ти мо ли тве са мо као по ка ја ни раз бој ник. 
Без на гла ше не на де у спа се ње, искре но, са дна огре хо вље не ду ше. Отуда 
су те мо ли тве мо је мо ли тве. Ако су ис кре не, оне мо гу по ста ти и мо ли тве 
дру гих љу ди.”

Књи га Но ви ца Та дић, со бом са мим пру жа од го во ре за што је Та дић 
пи сао пе сме, ње гов не мир ни и хи тар дух ни је био спо со бан да ана ли зи
ра, да раз ла же, већ да хи тро за пи су је. Ни је во лео про зу, јер је „да нас ла ко 
пи са ти, на ро чи то про зу, имаш то ли ко мо де ла за иден ти фи ка ци ју да не 
мо раш да тра жиш се бе, мо жеш да на ђеш мо дел, нај те же је иза ћи из мо дела, 

4 Ро ма но Гвар ди ни, „О сми слу ме лан хо ли је”, Гра дац, бр. 160–161, 2006–
2007, 138.
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има ти не ку ау тен тич ност” („Бор хес је од у ста јао”), а Та дић је пи са њем 
да вао це лог се бе, да би се бе и на шао. Ево, на вр ши ло се и де сет го ди на 
од смр ти пе сни ка Но ви це Та ди ћа, а да се са да од јед ном вра ти ме ђу нас, 
опет би мо гао да на ста ви та мо где је стао, јер „ноћ још увек тра је” („Ју
тар ња пе сма”).

Жар ко Н. МИ ЛЕН КО ВИЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

Док тор ске сту ди је
za r ko mi len ko vic @hot mail.rs  

РА ДО СТО ТВОР НА СВЕ ТЛОСТ  
СВЕ ТЕ СО ФИ ЈЕ ЦА РИ ГРАД СКЕ

Ха ра лам бос П. Ста та кис, Све та Со фи ја Бо жи ја: ми стич ка све тлост 
Ве ли ке Цр кве и ње на ар хи тек тон ска оде жда, превео са грчког Максим (Ва
сиљевић), Ин тер кли магра фи ка – Се ва сти јан прес – Ма на стир Твр дош, Врњ ци 
– Ал хам бра , Лос Анђелес – Тре би ње 2020

Чи ње ни ца да срп ско исто риј ско, ду хов но, књи жев но, ли ков но и 
ар хи тек тон ско на сле ђе има нент ну уко ре ње ност на ла зи у ви зан тиј ском 
све ту, те да кон такт са Ви зан ти јом као ду хов ном/кул тур ном кон стан том, 
чу ва ром древ ног је лин ског ду ха и но си о цем хри шћан ства, фи гу ри ра 
као за лог кон ти ну и те та и по ка за тељ кон сти ту тив ног ме ста срп ске кул
ту ре у окви ру европ ског/ме ди те ран ског кул тур ног и ду хов ног аре а ла, 
на шла је при род ни од јек у ре цент ној књи зи Ха ра лам бо са Ста та ки са о 
Цр кви Пре му дро сти Бо жи је, ин ди ка тив но по све ће ној упра во и срп ском 
на ро ду. Ово де ло грч ког не фро ло га рет ке по ли ва лент не обра зо ва но сти 
опа жа се као дра го це на ства ра лач ка по ја ва чи ји зна чај оја ча ва спо зна ја 
о ра ри тет ном по сто ја њу де ла мо но граф ске при ро де у срп ској кул ту ри 
ко ја са гле да ва ју је дин стве ност ца ри град ског хра ма. У тре нут ку ка да 
бе ле жи ру ко пис, на кон тре ће по се те Све тој Со фи ји но вем бра 1995. го
ди не, ау тор на сто ји да от кри је раз ло ге због ко јих Храм не пре кид но 
при вла чи па жњу по се ти ла ца раз ли чи тих ве ро и спо ве сти: оча ра ва ју ли 
мо за и ци, ори ги нал ност оно вре ме них ар хи тек тон ских ре ше ња, де ко ра
тив ност, гран ди о зност или спе ци фич но кон сти ту и са ње све тло сти? Прем
да све стан да у хи пе ри лу ми ни ра ним и ме га ло ман ским окол но сти ма 
са вре ме ног све та осве тље ње или ве ле леп ност са ми по се би ма ло ко га 
мо гу да за ди ве, Ста та ки со ва књи га хи по ста за је по тра ге за од го во ри ма 
на на ве де не прет по став ке упит не ин то на ци је, по тра ге за ин те лек ту ал
ном спо зна јом, ду хов ном/осе ћај ном про жи вље но шћу про сто ра Хра ма, 




