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Ко нач но, Чи та лац у на у ци о књи жев но сти пред ста вља до при нос 
на ра то ло шким сту ди ја ма Уни вер зи те та у Ни шу, али као за о кру же на 
це ли на и уте ме ље на син те за, да је но во зна ње, из гра ђе но на те ме љи ма 
ко је су у на шој на у ци на овом по љу по ста ви ли Сне жа на Ми ло са вље вић 
Ми лић, Го ра на Ра и че вић, Дра га на Ву ки ће вић и Јо ван По пов.

Др Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 

НАДЗАГОНЕТКОМСТВАРАЛАЧКЕЋУТЊЕ

Ра дин ко Кру ла но вић, Ни је ми го вор ни ци, Ма ти ца срп ска – Дру штво чла
но ва у Цр ној Го ри, Књи жев на за дру га Срп ског на ци о нал ног са вје та, Ин сти тут 
за срп ску кул ту ру, Под го ри ца, Ник шић 2021

Пје снич ки глас Ра дин ка Кру ла но ви ћа рас ко шно је ис по љен у већ 
об ја вље ним књи га ма по е зи је (Ти ши ном ти го во рим, Ри је чи ко је не да јем 
ола ко и Ad fon tes). Као што ви ди мо, дви је од три ње го ве об ја вље не пје
снич ке књи ге као упе ча тљи ви сим бо лич ки ам блем са др же су ге сти ју 
еко но мич ног, ра ди кал но ре ду ко ва ног је зи ка, ко ји се за го нет ним пу те
ви ма пје снич ког на дах ну ћа осло ба ђа, упр кос де кла ра тив ном под ри ва њу 
вје ре у Ри јеч. У Кру ла но ви ће вом слу ча ју ни је то са мо спрет на ок си мо рон
ска фор му ла ци ја, већ је из над све га (не)до ступ ни знак ње го ве пје снич ке 
(и људ ске) од го вор но сти пред за хтјев но шћу ства ра лач ког чи на. Опи ра ње 
по ет ског гла са да се пре пу сти ма ти ци бла го гла го љи вог из ра за ин ду ко
ва ло је сво је вр сну је зич ку шкр тост, ко ја је ком пен зо ва на бо га том сим
бо ли за ци јом, као истин ским упо ри штем по ет ског ис ка за. 

Но ва пје снич ка књи га Ни је ми го вор ни ци об на вља пје снич ку за пи
та ност над сми слом ка зи ва ња, по твр ђу је не из вје сност екс пли ка ци је, али и 
по твр ђу је на слу ће ни епи лог не у мит ног осло ба ђа ња. Овај сло же ни пје
снич ки ме ха ни зам мо гли би смо на зва ти по е ти ком ћут ње у пје сни штву 
Ра дин ка Кру ла но ви ћа. По том свој ству, пје снич ка књи га Ни је ми го вор
ни ци пред ста вља ода зив са вре ме ног пје снич ког сен ти мен та на древ ни 
иси ха стич ки им пулс, ко јим је оза ре ње до се за но под ви гом мо ли тве не ти
ши не. Кру ла но ви ћев лир ски глас је под ви жнич ки; пре да но слу жи вас
кр се њу ду ха и вас кр се њу ри је чи, ка ко би уцје ло вио мо дел сви је та са чи
ње ног по мје ри пје сни ка и му дра ца. Ини ци јал ни сти хо ви, ко ји по пут 
мо тоа сим бо лич ки нат кри љу ју збир ку, по све ће ни су упра во По бе ди о цу, 
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ис ку пи те љу и спа си те љу, Ису су Хри сто су. Без гра нич на пје снич ка љу бав 
пре ма ду хов ном, етич ком и ме та фи зич ком пра по че лу на дах њу је по ет ску 
ин стан цу да се пје ва њем ин ди ви ду ал не и ко лек тив не суд би не при бли жи 
жу ђе ном иде а лу, по у зда ном Пу то во ђи кроз зја пе ћу вјеч ност. Упра во због 
те иде је, ти ши на Кру ла но ви ће вог пје снич ког сви је та гром ко од зва ња, а 
ње го ви ни је ми го вор ни ци про го ва ра ју је зи ком оп ште људ ских сим бо ла 
ко ји трај но на ста њу ју људ ско пам ће ње. 

Пје снич ким ци клу сом „Опи је ло за не ро ђе ну мај ку”, Кру ла но вић 
отва ра сви јет Ни је мих го вор ни ка. На зна че на пје снич ка цје ли на до ми нант
но је оства ре на на мо ли тве ној жан ров ској струк ту ри. У њој је при зван 
ар хе тип Мај ке, ко ји је за сно ван на су ге стив ном при зо ру мај чин ског опра
шта ња од сви је та. Аскет ска фи гу ра ста ри це, ко ја бри не о све му, из у зев о 
се би, ево ци ра уз ви ше ну при ро ду мај чин ске уло ге. На тај на чин, лик мај ке 
у Кру ла но ви ће вој по е зи ји уз ра ста до уни вер зал ног сим бо ла крот ко сти, 
до бро те и не се бич ног по жр тво ва ња, због че га би не са мо кон крет ни 
пје снич ки текст не го и ци је ла ком по зи ци о на цје ли на мо гла ра зу ми је ти 
као ре кви јем. На ве де ни став ар гу мен то ва но по твр ђу је пје сма „Отрг ну ти 
уз дах”, у ко јој се мо тив смр ти тран сфор ми ше у ожи во тво ре ну, ме та фи
зич ку ко нек ци ју из ме ђу мај ке и си на: „Она, / да не ви ди ни ко, / отрг ну 
из гру ди / уз дах ни је ми / и цви јет ба гре ма.” Мај ка, да кле, по ста је при
ви ле го ва ни ни је ми го вор ник, ко ји се огла ша ва из оно стра но сти, ша пу
ћу ћи вје тру, ли сту, пти ци, чи ји не му шти је зик по ет ски глас усва ја и 
ин те гри ше у вла сти то емо ци о нал но ис ку ство.

Ус по ста вља ју ћи ин вен тар сит них пред мет но сти, по ет ски глас ре
кон стру и ше окру же ње пре ми ну ле мај ке, оба зри во опо ми њу ћи да је смрт 
са ма по се би ба нал ност без кра ја. По ште ђе на уни вер зал не суд би не иш
че зну ћа, оста је је ди но чвр ста ду хов на ве за мај ке и ње ног по том ка, ко ја 
се кон сти ту и ше ин стинк тив ном при вр же но шћу, а одр жа ва суп тил ним, 
пре ћут ним ме та фи зич ким са гла сјем. Оне спо ко ја ва ју ћа сум ња по ет ског 
гла са у ко му ни ка ци о ну по сто ја ност ни је мих го вор ни ка про ду ку је низ 
пје снич ких епи сто ла, на ми је ње них мај ци – не пре жа ље ном адре са ту. 
Ми ни ми зи ра ју ћи ра ци о нал ни ре зон, лир ски глас су ве ре но до ми ни ра 
по љем слут ње и па ра док са, због че га се пје снич кој исти ни не мо же ни шта 
при го во ри ти: „Че ка ти се мо гу са мо они / ко ји не ће до ћи! / Ко ји не ће до ћи!! 
/ Ко ји не ће до ћи!!!” Пје снич ки им пе ра тив Нек ти ху је све, по ка зу је ла
тент ну по ми ре ност с до ми на ци јом та на то са у сви је ту чи ји ди на ми зам 
по ти че је ди но од пје снич ког ак ти ви зма, на дах ну тог искон ском љу ба вљу 
и ве дри ном не гда шње по ро дич не иди ле.

Ци клус пје са ма „Ка ме но те бу дим” ево ци ра пе три фи ко ва ни иден
ти тет успо ме не, чи ја увјер љи вост пр ко си опа сно сти за бо ра ва. Ам би ва
лент на сим бо ли ка ка ме на, обре ме ње на фол клор ним до жи вља јем, су ге
ри ше сли ку про ти вр јеч но сти Бо жи је тво ре ви не. У том сми слу, мо тив 
ка ме на у Кру ла но ви ће вој по е зи ји има фун да мен тал но ва же ње, бу ду ћи 
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да по сје ду је ма гиј ску моћ тра ја ња, на су прот про па дљи вој ма те ри ји у 
ко ју се на из глед ута па. Ка мен као сим бол стра да ња ак ту а ли зу је се у има
ги нар ном ди ја ло гу с до ма ћом ли те рар ном тра ди ци јом, из ко је се из два ја 
тво рац „Ка ме не успа ван ке”, Сте ван Ра ич ко вић. Сим бо ли за ци ја ка ме на 
у овој ком по зи ци о ној цје ли ни отва ра про блем ка тар зич ног ефек та, за хва
љу ју ћи ко јем се пје снич ка ин стан ца осло ба ђа пре те шког уну тра шњег бре
ме на: „Све сам су зе ис пла као. / Не ма ка ме ни це / ко ју ни је сам на ка пао.”

Сим бол ка ме на, раз ви јен кроз ви ше пје снич ких тек сто ва, у епи ло
шком ди је лу на зна че ног ци клу са ис по ста вља се не са мо као ин ди ви ду
ал на – пје сни ко ва не го и као ко лек тив на – суд би на срп ског на ро да. На 
тај на чин ус по ста вље на је увер ти ра за сље де ћи ци клус, ко ји је оства рен 
у зна ку на род ног осје ћа ња и иде а ла. Сто га и не чу ди де се те рач ки ин то
ни ран на зив ком по зи ци о не цје ли не „Над Ко со вом та ма по чи ну ла”. Те ма
ти зу ју ћи ју на ке и за ду жби не не ма њић ког до ба, пје снич ки глас су ге ри ше 
нај ду бљу тра ди циј ску за сно ва ност сред њо вје ков ног сло ја у са вре ме ном 
пје сни штву. У пје сни ко вој ви зи ји ста па ју се древ но и ово вре ме но вар вар
ство, упри зо ре но апо ка лип тич ким сли ка ма тра гич ког не ра зу ми је ва ња 
тран сце дент ног по тен ци ја ла срп ског са крал ног бла га. 

При ла жу ћи лир ски до при нос одав но фор ми ра ном кул ту Сте фа на 
Де чан ског, по ет ски глас укр шта кон траст не сли ке по сто ја но сти све ти ње, 
на јед ној, и не до лич ног др жа ња ту ђин ске вој ске, на дру гој стра ни. Тим 
на чи ном, срп ско на сље ђе за у зи ма по зи ци ју ни је мог го вор ни ка – свје до ка 
уко ри је ње но сти срп ског на ро да на ко сов скоме то хиј ском тлу. Ни жу ћи 
за пи се по све ће не ко сов ском под не бљу, пје сник по ста је хо до ча сник, чи
јем по кло ње њу се ни је ми го вор ни ци ода зи ва ју. У на зна че ном пје снич ком 
ци клу су по ка зу је се вје чи та об но вљи вост ко сов ске ети ке ко јој пје сник 
Кру ла но вић пре да но слу жи, а ко ја има оп ште људ ско, ва се љен ско оби
љеж је. Пје снич ка су ге сти ја уни вер зал ног ка рак те ра ко сов ске ду хов не 
то по ни ми је огле да се у иш че ки ва њу до га ђа ја ко ји уки да раз ли ку из ме
ђу жи во та и смр ти: „Са мо кад би кри ла спу стио, / да на гле да мо се ба рем 
сја ја тво га, / из мр твих уста бру ја ла би пје сма / Хри стос вос кре се, Хри
стос вос кре се! / Вос кре се, Цар ска ла вро! / Нај љеп ше пје ва ју мр тва уста, 
/ она су пје сме жељ на.” Сви јет ни је мих го вор ни ка је, из ме ђу оста лог, 
сви јет по чив ших ко ји че ка ју вас кр се ње и жи вот бу ду ћег ви је ка. 

Спе ци фич ност Кру ла но ви ће вог пје снич ког по ступ ка је сте жан ров
ска хи брид ност, за сту пље на у пје сма ма ко сов ског на дах ну ћа, гдје се 
ро до љу би во осје ћа ње не ри јет ко опле ме њу је љу бав ним сен ти мен том. У 
та квим тек сто ви ма под текст се фи ли гран ски из два ја из цен трал ног мо
тив ског усмје ре ња, по сте пе но пре у зи ма ју ћи сим бо лич ко тки во пје сме. 
Та квим за о кре том пје снич ки глас „при пре ма” чи та о ца за сље де ћу ком
по зи ци о ну ета пу, оства ре ну на улан ча ва њу срод них пје са ма.

У пје снич ком ци клу су „Ни је ми го вор ни ци” раз ви ја се но ви сим бо
лич ки ру ка вац пје снич ког свје до че ња, пре ма ко јем суд би ну без гла сних 
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го вор ни ка на се бе пре у зи ма ју за точ ни ци је зи ка – бра ни те љи срп ског 
је зи ка, ућут ка ни и по ни же ни ду гом рђа вом упра вом и то та ли та ри стич
ком прак сом. Суд би на про све ти те ља, све де на на не гда шњи број 14, или 
са вре ме ни 27, ни је мо го во ри о етич ком би лан су вре ме на у ко јем се не
по доп шти на на сил ног су зби ја ња срп ског је зи ка и пи сма од ви ја ла. И 
бро је ви су ни је ми го вор ни ци, пу то каз пре о вла ђу ју ће ду хов не оску ди це 
на спрам из у зет но сти уса мље них бун тов ни ка. По и ме нич ни по пис зна них 
ни је мих го вор ни ка у епи ло шком ди је лу збир ке на зна чу је нео п ход ност 
по ми ња ња под ви жни ка, чи ја ло јал ност срп ском је зи ку за слу жу је на клон 
и угле да ње по ко ље ња. Уло гу ни је мог го вор ни ка не ка да за у зи ма и же на, 
као пред мет обо го тво ре не пје снич ке жуд ње и на кло но сти: „Че кам да се 
вра тиш, / и до не сеш све што ми не до ста је, / пре тва ра ју ћи се у пје сму / 
ко ју ми ни је мо го во риш.” Ову ску пи ну пје са ма, та ко ђе, од ли ку је ћут ња, 
као нај по у зда ни ји знак ме ђу соб ног пре по зна ва ња ода них љу бав ни ка. 

Са кра ли за ци јом ти ши не кроз фор му про зног за пи са, Кру ла но вић 
ста вља пе чат на соп стве ну по е тич ку кон стан ту – пје снич ко за вје то ва ње 
на вр ло про дук тив ну, ства ра лач ку ћут њу, чи ју умјет нич ку ло ги ку чи
та лац мо же спо зна ти са мо пре да ним ре цеп тив ним ди ја ло гом с Ни је мим 
го вор ни ци ма.

Мр Ра до је ФЕ МИЋ
Уни вер зи тет Цр не Го ре

Фи ло ло шки фа кул тет у Ник ши ћу
Сту диј ски про грам за срп ски је зик и 

ју жно сло вен ске књи жев но сти
ra do jef@gmail.co m 

ОМАГИЈСКИМИЗВОРИШТИМА
УСМЕНЕЛИРИКЕ

Ја сми на Јо кић, Ма гиј ско из во ри ште по ет ског: огле ди о усме ној ли ри ци, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2019

Мо но гра фи ја Ма гиј ско из во ри ште по ет ског: огле ди о усме ној ли
ри ци тре ћа је об ја вље на књи га др Ја сми не Јо кић, про фе сор ке Од се ка за 
срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Де вет ра до ва 
об је ди ње них у овој књи зи пред чи та о ца из но се ре зул та те ис тра жи ва ња 
пред у зе тих на број ној и ра зно вр сној по ет ској гра ђи на род не ли ри ке 
(кра љич ким, ла за рич ким, до дол ским, је ре миј ским, спа сов дан ским, свад
бе ним, љу бав ним, ми то ло шким, по бо жним пе сма ма, ба ла да ма, ту жба
ли ца ма), обе ле же них на сто ја њем да се до сег не до по ла зне тач ке по ет ског 




