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ПО В О Д И

БРАНКОМИЉКОВИЋ 
(1934–1961)

ЈЕ ЛЕ НА С. МЛА ДЕ НО ВИЋ

ОНЕКИМАСПЕКТИМАРОДОЉУБИВОГ 
ПЕСНИШТВАБРАНКАМИЉКОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду из но ва скре ће мо па жњу на збир ку 
ро до љу би вих пе са ма, Смр ћу про тив смр ти, ко ју је Бран ко Миљ ко
вић са Бла жом Шће па но ви ћем об ја вио 1959. го ди не. Миљ ко ви ће ву 
ро до љу би ву по е зи ју по сма тра мо у од но су пре ма пр вим, од но сно 
ње го вим нај ра ни јим па три от ским пе сма ма, као и пре ма ау то по е тич
ким ис ка зи ма о при ро ди па три от ског пе сни штва. Из два ја мо оне 
аспек те ро до љу би ве по е зи је ко ји се мо гу про ту ма чи ти Миљ ко ви
ће вим оп штим по е тич ким на че ли ма, на пр вом ме сту пој мом пра зни
не, из гу бље не пе сме и ор феј ским ком плек сом. Са мо пи са ње по ези
је и фи гу ра пе сни ка кон сти ту и шу се и као цен трал ни ро до љу би ви 
чин у овој збир ци ко ја је до са да чи та на, углав ном, из пер спек ти ве 
те ма ти зо ва ња и сла вље ња со ци ја ли стич ке ре во лу ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ро до љу бље, Бран ко Миљ ко вић, пра зни на, 
ор феј ски ком плекс

1. Увод

Већ као пет на е сто го ди шњак, Бран ко Миљ ко вић се оти снуо 
пе снич ким во да ма.1 Као гим на зи јал цу, пу бли ко ва не су му пе сме 
у ни шким гла си ли ма, а од мах по од ла ску у Бе о град на сту ди је 
чи сте фи ло зо фи је, Миљ ко вић је сво јим три ма са мо стал ним збир

1 Пр ве пе сме об ја вио је 1951. го ди не у ни шком ли сту школ ске омла ди не 
Наш глас. Об ја вљи вао је и у Ал ма на ху ђач ке ли те рар не дру жи не „Ње гош .ˮ
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ка ма – Уза луд је бу дим (1957), По ре кло на де (1960), Ва тра и ни шта 
(1960) и јед ном за јед нич ком збир ком са Бла жом Шће па но ви ћем 
– Смр ћу про тив смр ти (1959)2, по твр дио сво је не из бри си во при су
ство у исто ри ји срп ске књи жев но сти. Као јед но од кључ них ме ста 
у срп ском пе сни штву, по ја ви ла се ње го ва це ло ви та по е ти ка пра
зни не и пе ва ња од сут но сти и за бо ра ва, ко јом је на ста вио мо де ри
стич ку ли ни ју, за по че ту у пе ва њу Ла зе Ко сти ћа, а по том при сут ну 
и у по е зи ји Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са.3 Ди ја лек ти ка од но са при
сут ног и од сут ног, ма те ри јал ног и ду хов ног, по кре та ла је Миљ ко
ви ће ву по е зи ју, за ко ју је ка рак те ри сти чан „сим бо ли стич ки хер ме
ти зам и над ре а ли стич ки по лет асо ци ја тив но сти .ˮ4 Би ва ју ћи је дан 
од нај и стак ну ту јих пе сни ка нео сим бо ли стич ке гру пе, ус пео је да 
у спо ју сим бо ли стич ког и над ре а ли стич ког од но са пре ма пе снич кој 
гра ђи, опе ва чи сту пој мов ност и да за фи ло зоф ске, пре све га, он то
ло шке про бле ме ко ји су га оку пи ра ли, на ђе аде ква тан по ет ски 
из раз. Стил ско об ли ко ва ње фи ло зоф ске ми сли у чу ве ним Миљко
ви ће вим ме та фо ра ма, сим бо ли ма и па ра док си ма, не ба шти ни само 
европ ско сим бо ли стич ко, од но сно мо дер ни стич ко на сле ђе, већ и 
ди ја лог са јед ном ли ни јом пе снич ког ис ку ства, од фол клор ног до 
ње му са вре ме ног, ко је је сâм пе сник нај бо ље ис пе вао у ци клу су 
Се дам мр твих пе сни ка.

2. Ра на ро до љу би ва по е зи ја

Иа ко га исто ри ја срп ске књи жев но сти пам ти као јед ног од 
нај ин три гант ни јих ме та фи зич ких пе сни ка ко ји се ис та као нео бич
но шћу ме та фо рич ног го во ра у сво јој ми са о ној ли ри ци, Миљ ко вић 
је од са мог по чет ка по све ћи вао по себ ну па жњу бе ле же њу ро до
љу би вих сти хо ва, га је ћи сна жно осе ћа ње па три о ти зма. У окви ру 
дру гог то ма са бра них де ла Бран ка Миљ ко ви ћа, Пе сме II, на ла зе 
се и ње го ве Пе сме из ги мна зиј ске све ске ко је са др же де вет ра них 
Миљ ко ви ће вих пе са ма, од но сно де вет гим на зиј ских ру ко пи са на
ста лих 1948. го ди не5, ко ји се мо гу од ре ди ти као спре га ро до љу
би ве и со ци јал не ли ри ке. Пе сме: „За ста ва сла ве”, „Бе смрт ни ци”, 

2 Миљ ко ви ће ве пе сме об ја вље не у би бли о фил ском из да њу Крв ко ја све
тли (1961) пред ста вља ју из бор из већ по сто је ће збир ке Смр ћу про тив смр ти.

3 Дра ган Бо шко вић, „Уза луд: по е тич ко ме сто Бран ка Миљ ко ви ћа у јед
но ве ков ној мо дер ни за ци ји срп ског пе сни штва”, у: Д. По по вић (ур.) Бран ко Миљ
ко вић – но во чи та ње, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш 2015, 275‒284.

4 Ми лан Ком не нић, „Пред го вор”, у: Б. Миљ ко вић, Ва тра и ни шта. Са
бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа, прир. Ди ми три је Ми лен ко вић и Ви це Пе тро вић, 
Гра ди на, Ниш 1972, 21.

5 Је ле на Мла де но вић, „Бе ле шке при ре ђи ва ча”, Бран ко Миљ ко вић, Пе сме II, 
прир. Је ле на С. Мла де но вић, Ни шки кул тур ни цен тар, Ниш 2017.
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„Штрај ка чи”, „Сло бо да”, „За го нет ка жи во та”, „За што?”, „Срп ска 
мај ка”, „Мај ка”, „Мај ка” (две раз ли чи те пе сме са овим на сло вом)6, 
пред ста вља ју, ве ро ват но, нај ра ни је Миљ ко ви ће ве пе сме. Оне су 
ин спи ри са не НОБом и пи са не у ду ху по е тич ких зах те ва вре ме на 
„отаџ бин ског и со ци ја ли стич ког па то са у по е зи ји”.7 Ни ка да ка
сни је у Миљ ко ви ће вој не ми ме тич кој по е зи ји не ће мо су сре сти 
то ли ку скло ност ка пред ста вља њу ствар но сти, на ра тив но сти и 
ди ја ло шкој фор ми:

До ми ни ра ју мо ти ви освет нич ког за но са жр тве и ње на бе смрт
ност, сим бо ли по бе де, пра ва рад ни ка и бунт про тив екс пло а та ци је. 
Ипак, ат мос фе ра је ноћ на, а по не ки де таљ от кри ва не што ро манти
чар ски коб но и тра гич но. На го ве шта ји смр ти на ја вљу ју ов де те му 
ко јој ће се Миљ ко вић ка сни је вра ћа ти, го во ре ћи из дру га чи је, ме
та фи зич ке пер спек ти ве. Про на ла зи мо ту и за мет ке чу ве них Миљ
ко ви ће вих ме та фо ра, прин ци па из град ње ау тен тич них пе снич ких 
сли ка ко је ба шти не над ре а ли стич ку по е ти ку, али и ра ђа ње симбо
ла ко ји ће у пе сни ко вој по е ти ци по ста ти па ра диг ме нео сим бо ли стич
ког концепта [...].8

У сре ди шту је му че нич ка по зи ци ја рат ни ка ко ји на свом путу 
ка Гол го ти („За ста ва сла ве”) не од у ста је од сво јих па три от ских 
иде а ла. Већ и та да не бе ско пла вет ни ло по ве за но је са про сто ром 
„до ле”, те при ме ћу је мо да од нај ра ни јих пе са ма „ње го ва има ги на
ци ја не уз ле ће, већ по ни ре”9 и да је он још та да, на са мом по чет ку 
пи са ња по е зи је ко ја об у хва та и ро до љу би ву, у по тра зи за по но ри ма 
и на лич ји ма. Ње го ви „бе смрт ни ци” из исто и ме не пе сме, сим бол су 
жр тво ва ња и оства ре ним хе рој ским чи ном обез бе ди ће себи за у век 
веч но име и по мен: 

Вас ће сла вит бу ду ћа по ко ле ња
Јер ви сте би ли жр тве ча сти
И му че ни ци до ба ог ње на.10

6 Ви до сав Пе тро вић твр ди да је пе сма „Мо ја мај ка” пр ва Миљ ко ви ће ва 
пе сма: „Пе вао је о сво јој мај ци, нат кри ље ној над по ро ди цом. Отац је бо ле стан, 
не мо ћан, а она – не у мор но ра ди, до но си хра не, бди над сви ма њи ма. Пе ва о 
ње ној љу ба ви ко ју ука зу је сва ким сво јим ге стом, сва ком ре чи.” (в. Vi do sav Pe
tro vić, Pe sni kov uz let, Pro sve ta, Niš 1993, 37). На жа лост, ни јед на од две са чу ва не 
пе сме са на сло вом „Мај ка” не од го ва ра опи са ном са др жа ју. 

7 Пе тар Џа џић, Бран ко Миљ ко вић или не у кро ти ва реч, За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, Бе о град 1966, 21.

8 Је ле на Мла де но вић, „Ра на по е зи ја Бран ка Миљ ко ви ћа: пе сник ко јег 
(не) по зна је мо”, Књи жев на исто ри ја, год. 52, бр. 172, 2020, 51.

9 Ми лан Ком не нић, нав. де ло, 28.
10 Бран ко Миљ ко вић, Пе сме II, 242.
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У пе сма ма „Срп ска мај ка”, „Мај ка” и „Мај ка”, ис ти че се при
пад ност срп ском на ци о нал ном ко лек ти ву. Ов де је ат мос фе ра при
сни ја и емо ци о нал ност по ја ча на. Цен тра ли зо ва на је фи гу ра мај ке
жр тве ко јој ће ср це од бо ла пу ћи. Она је по зна та из тра ди ци је 
на шег на род ног еп ског пе сни штва, ко је је мо ра ло би ти и део Миљ
ко ви ће ве лек ти ре. Ње го ви сти хо ви ов де су та ко ви ше стру ко те сно 
ве за ни за срп ско на ци о нал но осе ћа ње: 

О, Ср би не!
Ка да по крај гро ба про ђеш ова,
Ски ни ка пу, по кло ни се,
У ње му је сна га тво ја.
У њем ле жи Срп ска Мај ка,
Срп ска Мај ка на ша ди ка
У на руч ју сво ме др жи не до ра слог освет ни ка.11

У тим ра ним гим на зиј ским пе сма ма, сав Миљ ко ви ћев па  трио
ти зам био је окре нут иде ји срп ства као кон сти ту ен ту ро до љу би вог 
осе ћа ња. Тек у ка сни јој фа зи, ра ђа се иде ја ју го сло вен ства ко ја ће се 
нај ек спли цит ни је оства ри ти у збир ци Смр ћу про тив смр ти (1959).

3. Ко а у тор ска зби р ка ро до љу би вих пе са ма

Зби р ка ко ју пот пи су ју Бла жо Шће па но вић и Бран ко Миљ ко
вић за јед но, на и шла је на по зи тив не ре ак ци је зва нич не кри ти чар
ске струк ту ре и др жав ног кул тур но по ли тич ког про гра ма. У њој 
је пре по зна та об но ва ро до љу би вог пе сни штва у тре нут ку ка да је 
нит ова кве по е зи је по че ла да се та њи, а ње на есте тич ка ком по нен
та би ва ла на ро чи то угро же на. Збир ка је ре фе ри са ла на ак ту ел ну 
дру штве ну ствар ност и у њој је од је ки ва ла бли ска ре во лу ци о нар
на про шлост, а ве ћи на кри ти ча ра у сво јим освр ти ма ни је про пу
сти ла при ли ку да на по ме не ка ко се она по ја ви ла по во дом че тр де
се то го ди шњи це КПЈ и СКОЈа, што ју је, уз пе сме на сло ва „Ти то” 
и „Ју го сла ви ја”, ко нач но ква ли фи ко ва ло за ова кав афир ма ти ван 
трет ман.12

Иа ко за њу ка же да је „хер ме тич на и ме та фо рич на, са ста вље на 
од ви зи ја и сме лих асо ци ја ци ја, нер во зна и раз би је на”13, те да мно
штво стра вич них сли ка из гле да као „му чан и је зовит сан бо ле сни ка, 

11 Исто, 251.
12 Пе сму „Ти то” Миљ ко вић је нај пре об ја вио у НИНу 1957. го дине, као део 

ни ка да до вр ше не по е ме „Цр ве ни трг”. Увод не сти хо ве ка сни је је из ба цио.
13 Пре драг Па ла ве стра, „Пр ва по ру ка охра бре ња”, Бран ко Миљ ко вић у књи

жев ној кри ти ци, прир. Са ва Пен чић, Гра ди на, Ниш 1973, 106.
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ко ме се из мрач ног ку та све сти ја вља ју сен ке ра та, уми ра ња, труле
жи, рас па да ња, раз ба ца них ко сти ју и го лих, ис ке же них ло ба ња”14, 
ко шмар ну ви зи ју смр ти и апо те о зу хе рој ског уми ра ња Па ла ве стра 
сма тра тек јед ним ма лим ко ра ком у сме ру ре ви та ли за ци је ове 
вр сте пе сни штва. Он сма тра да њи хо ва збир ка са мо у но во ру хо 
оде ва ста ра по кло нич ка рас по ло же ња и да је је ди но фор ма дру га
чи ја, док је од нос пре ма мо ти ви ма, ко је је ро до љу би во пе сни штво 
од у век ко ри сти ло, већ по знат.15 То се, на гла ша ва, на ро чи то ви ди 
код Шће па но ви ћа ко ји се с на по ром одва ја од сте ре о тип но сти и 
нај ве ћи до мет по сти же у јед ној од ва ри јан ти над ре а ли стич ког 
пе ва ња. Миљ ко вић је пак пре фи ње ни ји и пле ме ни ти ји, али не ма 
но ву су шти ну већ са мо но ву фор му. Па ла ве стра ис ти че да Миљ
ко вић јед на ко при ла зи и ре флек сив ној, и па три от ској, и ро до љу би
вој пе сми, и ко ри сти ме та фо рич ност као ма нир ко ји је не по тре бан 
истин ски об да ре ном пе сни ку.16 Упр кос тим „сла бо сти ма”, у њој је 
ви део на го ве штај умет нич ке, ства ра лач ке об но ве на ше ро до љу би ве 
по е зи је, у тре нут ку ка да је овој пре тио пот пу ни пад у при год ност.

Кри ти ча ри су још та да уо чи ли да је реч о по е зи ји ко ја не си
ла зи ни јед ним сти хом ис под сред ње ли ни је хер ме тич но сти17, да 
се опе ва смрт али без пе си ми зма18, што, при ме ти ће мо, и од го ва ра 
кон цеп ту ро до љу бља ко ји по зна је ова тра ди ци ја срп ског пе сни
штва, као и да се ов де при ка за но ју го сло вен ство мо же раз у ме ти 
као аде кват на под ло га нео п ход ном ин тер на ци о на ли зму.19

Збир ка пи са на у две ру ке са др жи три на ест Миљ ко ви ће вих и 
ше сна ест Шће па но ви ће вих пе са ма, а тек је у са др жа ју на зна че но 
ко је ау тор ко је пе сме. По ста вље не су же ље ним ре до сле дом та ко 
да чи не мо дерн стич ку це ли ну ко ју не тре ба ре ме ти ти из два ја њем 
пе са ма јед ног или дру гог ау то ра или ме ња њем ме ста пе са ма.20 
До бро је уо че но да: 

14 Исто, 107.
15 Исто.
16 Исто, 109.
17 Бо жо Бу ла то вић, „Бран ко Миљ ко вић и Бла жо Шће па но вић: Смр ћу про

тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној кри ти ци, 119.
18 Ми лош Јев тић, „Суд би на ре во лу ци о нар не по е зи је”, Бран ко Миљ ко вић 

у књи жев ној кри ти ци, 116.
19 Бран ко Пе ић, „По ру ке ро до љу би ма”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној 

кри ти ци, 110‒113.
20 Збир ка има сле де ћи рас по ред пе са ма: „Рат је на ули ци” (Шће па но вић), 

„Цр ни ко ња ник” (Миљ ко вић), „Хро ни ка” (Миљ ко вић), „Од бра на зе мље” (Миљ
ко вић), „Три на е сти јул” (Шће па но вић), „Пар ти зан ска за кле тва” (Шће па но вић), 
„Пе то кра ка” (Шће па но вић), „До мо ви ни” (Миљ ко вић), „Ко ло на” (Шће па но вић), 
„Тјен ти ште” (Миљ ко вић), „Су тје ска” (Шће па но вић), „Re qu i em” (Миљ ко вић), 
„Пје сник у ра ту” (Шће па но вић), „Го ран” (Миљ ко вић), „Смрт пје сни ко ва” (Шћепа
но вић), „Пе сма ко ја тра жи пе сни ка Го ра на” (Миљ ко вић), „Рат ник” (Шће па но вић), 
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Пе сни ци ни су сво ју њи ву по де ли ли на два де ла и за се ја ли сва
ки свој. Они су се ме из ме ша ли и же тва је за јед нич ка. [...] Ком пози
ци ја књи ге ап стра ху је соп стве ност сти хо ва – она је тра жи ла се бе 
ли ни јом нај по треб ни је ор ке стра ци је ка кву сре та мо у збор ни ци ма 
и ан то ло ги ја ма где је кон цеп ци ја из над име на и стру ја.21

Пи са ли су из раз ли чи тих угло ва, али се не раз ли ку ју у кон
цеп ци ји већ у оства ре њу: Миљ ко вић је ви ше ли рик, ви ше до те ран, 
ис тан чан, но стал ги чан и сми рен, док је Шће па но вић ви ше ерупти
ван, ми са о ни ји, лек сич ки ра зно вр сни ји и ви ше еп ски на стро јен.22 
Два раз ли чи та пе сни ка, два раз ли чи та тем пе ра мен та23, обо ји ца са 
ве ли ком љу ба вљу пре ма до мо ви ни, узи ма ју те ме из нај пре лом ни јих 
да на на ше ре во лу ци је24, те се њи хо вом ан га жо ва но шћу оства ру је 
из ла зак из иде о ло шког ћор со ка ка у ко јем је на ше ро до љу би во пе
сни штво по сле Дру гог свет ског ра та пре ти ло да за вр ши.

Ре во лу ци о нар на и рат на ли ри ка узе ла је при мат у Шће па но
ви ће вом це ло куп ном ства ра ла штву об ја вље ном у све га че ти ри 
збир ке, бу ду ћи да је и сам ве о ма млад стра дао.25 Миљ ко вић је 
це нио Шће па но ви ће ву ли ри ку и ње гов ро до љу би ви за нос ко ји је 
из ра стао из над ре а ли стич ке по е ти ке и на ди ла зио је. Не би би ло 
нео бич но ни да је по ма ло под ње го вим ути ца јем „учио” ка ко се 
пи ше са вре ме на па три от ска ли ри ка.26 Ро до љу би ва по е зи ја обо ји
це пе сни ка има ла је исто вре ло, а то је тај на смр ти, па су у смр ћу 
про тив смр ти ла ко про на шли за јед нич ки пут. Смрт је по ла зна 
тач ка ко ја во ди пре ма на ди као сми слу уми ра ња рат ни ка.27

„Шу ма мр твих” (Миљ ко вић), „Гроб у пла ни ни” (Шће па но вић), „Дви је вој ске” 
(Шће па но вић), „Из вје штај” (Шће па но вић), „Трип ти хон за Eуридику” (Миљ ко
вић), „Сан без то плих дрх та ви ца” (Шће па но вић), „Уза луд је бу дим” (Миљ ко вић), 
„То пли на” (Шће па но вић), „Дим у оку” (Шће па но вић), „Да ни је су уза луд ко сти” 
(Шће па но вић), „Ју го сла ви ја” (Миљ ко вић), „Ти то” (Миљ ко вић).

21 Бо жо Бу ла то вић, нав. де ло, 119.
22 М. Ко вач и О. Ша ра но вић, „Смр ћу про тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у 

књи жев ној кри ти ци, 117.
23 Во ји слав Ник че вић, „Смр ћу про тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у књи

жев ној кри ти ци, 129.
24 Сре тен Пе ро вић, „Бран ко Миљ ко вић и Бла жо Шће па но вић: Смр ћу про

тив смр ти”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној кри ти ци, 125.
25 Као три де сет дво го ди шњак, са мо пет го ди на по сле Миљ ко ви ће ве смр ти, 

за јед но се са пе сни ком Ла за ром Вуч ко ви ћем ми сте ри о зно уто пио у Охрид ском 
је зе ру за вре ме Стру шких ве че ри по е зи је, што и је сâм, по пут свих пе сни ка ви
зи о на ра, у сво јој ли ри ци умео да пред о се ти. 

Би ли су у чам цу са Оска ром Да ви чом и од њих тро ји це је ди но је Оскар Дави
чо знао да пли ва. Ча мац се по мир ном вре ме ну пре вр нуо. Спа сио се је ди но Да ви чо, 
док су на дну је зе ра на ђе ни за гр ље ни Ла зар Вуч ко вић и Бла жо Шће па но вић.

26 Во ји слав Ми нић, „Пред го вор”, у: Бла жо Шће па но вић, Љу ба вљу из мје
ре но ври је ме, Гра фич ки за вод, Ти то град 1973, 10.

27 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Gra di na, Niš 1991, 107.
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Па три от ска свест Бран ка Миљ ко ви ћа је у сво јој су шти ни 
свест о тра гич ном28 чи ме се овај пе сник при кљу чу је већ по сто је ћој 
тра ди ци ји на шег ро до љу би вог пе сни штва. Уза луд но је тра жи ти 
оп ти ми стич ни тон би ло где дру где осим у пе сма ма „Ју го сла ви ја” 
и „Ти то”.29 Тој ли ни ји при дру жу је се и Шће па но вић. Прин цип 
са мо жр тво ва ња рат ни ка и хе ро ја Миљ ко вић је успе шно пре нео из 
сво јих мла да лач ких сти хо ва, је ди но што је иде ју срп ског ро до љу
бља за ме нио иде јом ју го сло вен ског па три о ти зма30, на ла зе ћи и са да 
ствар но сну ин спи ра ци ју на истом ме сту, у НОБу и со ци ја ли стич
кој ре во лу ци ји. Ту иде ју су у књи зи упот пу ни ли ко ло ри ти илу стра
ци ја у бо ја ма кр ви и ре во лу ци је.

Ка мер ни, ин тим ни и ре кви јум ски тон Миљ ко ви ће вих ре во
лу ци о нар них и ро до љу би вих сти хо ва31, до нео је но ви ну у па триот
ску ли ри ку ко ја је у се бе при ми ла Миљ ко ви ће ву хер ме тич ку ми сао 
и об у хва ти ла пра зни ну као ме сто на ко јем се отва ра на да32, ме сто 
ода кле кре ће де ла ње јер за да так ро до љу би ве по е зи је за овог пе сни
ка ни ка да ни је мо гао би ти тек пу ко (о)пе ва ње ре во лу ци је. 

Да ли је он да за и ста до шло са мо до про ме не фор ме и ру ха 
ка ко то Па ла ве стра на во ди или ипак у овој књи зи по сто ји не што 
дру го што ино ви ра ро до љу би во осе ћа ње или га бар из вла чи из 
кан џи уског др жав нич ког ути ли та ри зма? У ра све тља ва њу овог пи
та ња ће нам нај бо ље по мо ћи уло га оних пе са ма ко је ко је је Миљ
ко вић пре у зео из сво је прет ход не, од но сно пр ве збир ке, Уза луд је 
бу дим (1957).

4. Се о ба пе са ма и зна че ње пра зни не

Миљ ко вић је на ста вљач Ва ле ри је ве по е ти ке ‒ „Пра зни на је 
ства ра лац.”33 Ва ле ри ка же:

Као што цр ве на бо ја ства ра зе ле ну на мре жња чи, пра зни на 
је тво рац по прин ци пу ком пле мен тар но сти, сход но по тре би за пу
но ћом. Не га ци ја та ко по зи тив но де лу је на нас: нео би чан фе но мен 
на ше осе ћај но сти.34

28 Ми ро љуб Сто ја но вић, „Тран сцен ден тал но у ’Утви зла то кри лој’ и ’Смр ћу 
про тив смр ти’ Бран ка Миљ ко ви ћа”, Гра ди на, год. 23, бр. 7/8, 1988, 52.

29 Исто, 56.
30 Исто, 50.
31 Mi o drag Pe tro vić, нав. де ло, 29.
32 Исто, 36.
33 Пол Ва ле ри, Пре да ва ња о по е ти ци, ННК Ин тер на ци о нал, Бе о град 2003, 

14.
34 Исто, 32.
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Се ман тич ка по тент ност пра зни не не ка да је ве ћа и од са мог 
зна ка. Упра во та кву пра зни ну мо гла су ство ри ти пре ме шта ња пе
са ма из збир ке Уза луд је бу дим у збир ку Смр ћу про тив смр ти. Реч 
је о пе сма ма „Го ран”, „Цр ни ко ња ник”, „Re qu i em”, „Уза луд је бу
дим” и „Трип ти хон за Еу ри ди ку”. 

Спо ме ни мо нај пре да су се при ре ђи ва чи са бра них де ла Бран ка 
Миљ ко ви ћа, у из да њу из 1972. и из 2015. го ди не, од лу чи ли да не 
штам па ју чи та ву ову збир ку, већ са мо Миљ ко ви ће ве пе сме и то 
без оних пе са ма ко је су сво је ме сто има ле у дру гим збир ка ма. Из да
ње из 1972. го ди не у окви ру збир ке Смр ћу про тив смр ти до но си 
са мо „Re qu i em”, до пу њен свим оним што је са др жа ла пр ва вер зи ја. 
При ре ђи вач из да ња из 2015. го ди не, од лу чио се и за пе сму „Цр ни 
ко ња ник”. Оста ле је из о ста вио, од но сно „вра тио” у збир ку Уза луд 
је бу дим. Већ је ова квим из два ја њем Шће па но ви ће вих пе са ма и се
лек то ва њем Миљ ко ви ће вих на ру шен сми сао збир ке ко ја је ба шти
ни ла нео сим бо ли стич ки кон цепт це ли не, са ста вље не од оних де
ло ва ко је су ау то ри ода бра ли да до не су од го ва ра ју ћим ре до сле дом 
и са чи не књи гу ко ја са свим сво јим па ра тек сту ал ним еле мен ти ма 
оте ло вљу је умет нич ку свр ху.

Узми мо нај пре пе сму „Го ран” ко ја је у ову Миљ ко ви ће ву књи гу 
до шла из ци клу са Се дам мр твих пе сни ка. По све ће на је пе сни ку 
Ива ну Го ра ну Ко ва чи ћу35, ко ји је јед на ко би тан обо ји ци пе сни ка. 
Пе сник Го ран и сâм је ви зи о нар ски пред о се тио сво ју смрт и опе вао 
је у пе сми „Мој гроб”36 за ко ју се ин тер тек сту ал но ве зу ју и Миљ
ко вић и Шће па но вић: 

35 Иван Го ран Ко ва чић је по пут Миљ ко ви ћа по те као из ме шо ви те по ро ди
це, од оца Хр ва та и мај ке Је вреј ке. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и у мла дим го ди на ма 
тра гич но на стра дао. Ње гов жи вот и по е зи ју обе ле жи ла је ју го сло вен ска на род
на ре во лу ци ја, као и при па да ње пар ти зан ском по кре ту. Сре ди ном 1943. го ди не, 
у шу ма ма, у бли зи ни Фо че, уби ли су га чет ни ци. Али и ње го ва смрт би ла је под 
ве лом ми сте ри је као и Миљ ко ви ће ва, док су ње го ви зем ни оста ци по сле пет на ест 
го ди на пре не ти у спо менко стур ни цу на Тјен ти шту. До та да је, као у сво јој пе сми, 
по чи вао у пу стој и мр кој шу ми.

36 У пла ни ни мр кој нек ми бу де хум,
Над њим ур лик ву ка, цр них гра на шум,
Ље ти вје чан ви хор, зи ми ви сок сни јег,
Му ку мо је ра ке не до сту пан би јег.
Ви со ко нек сто ји, ко облак и трон,
Да не до пре до њег ни ског тор ња звон,
Да не до пре до њег по кај нич ки глас,
Страх обра ће ни ка, мо ли тве за спас.
Не ка шик не тра вом, уз тр но вит грм,
Бес пут да је до њег, не про бо јан, стрм.
Ни тко да не до ђе, до при ја тељ драг, –
И ка да се вра ти, нек по рав на траг.
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Не би тре ба ло пре ћу та ти да су се оба пје сни ка за у ста ви ла 
мно го пу та у овој њи хо вој за јед нич кој све шчи ци пред ли ком Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа, чи ји гроб, с го ди на ма ко је од ми чу ра сте у та ми 
сво јој – у пла ни ни (Тјен ти ште, Сут је ска, Го ран, Смрт пје сни ко ва, 
Пе сма ко ја тра жи пе сни ка Го ра на, Гроб у пла ни ни). Обо ји ца, и Шће
па но вић и Миљ ко вић, ре кли су о Го ра ну сти хо ве ко ји се пам те и 
ко ји ће се пам ти ти, ко ји се не за бо ра вља ју, ко ји ће да пра те чи та о ца 
кроз бу ку свјет ске та шти не и кроз сит ни ча вост тра ја ња.37 

По што нас је по чет ни део збир ке Смр ћу про тив смрти увео 
у апо ка лип тич ну ат мос фе ру ра та по сред ством пе са ма „Цр ни ко ња
ник” и „Хро ни ка”, Шће па но ви ће ве пе сме о па р ти зан ској за кле тви 
и пе то кра ки фор ми ра ле су по зна ти хро но топ. И на кон тога што 
су дво ји ца пе сни ка ис пе ва ла цен трал не пе сме по све ће не Су тјес ци 
и Тјен ти шту, на шта се Миљ ко вић на до ве зао по ло жив ши сво је 
опе ло у пе сми „Re qu i em”, на ред је до шао пе сник као не за о би ла зна 
фи гу ра. Од пе сме „Пје сник у ра ту” на ја вљу је се зна чај пе сни ка у 
рат ним окол но сти ма, као и у свим дру гим ва жним до га ђа ји ма. 
Миљ ко вић ће у свом есе ју о Ма ја ков ском и на пи са ти да се до га ђај 
са мо упо ла до го дио уко ли ко не на ђе сво га пе сни ка.38 Шће па но
ви ћев пе сник „упла шен бом бар до ва ња пти ца”, по ста ће баш пе сник 
Го ран у исто и ме ној Миљ ко ви ће вој пе сми, онај ко ме је ме сто смр ти, 
пре ма ње го вој ви зи о нар ској же љи, у не ким не по зна тим шу ма ма.39 
Већ у сле де ћој Шће па но ви ће вој пе сми, „Смрт пје сни ко ва”, про пе
вао је пе сник не ви ше као Го ран већ као го ра – са оста вље ним 
име ном, ка ко је то у прет ход ној на ја вио Миљ ко вић. „Пе сма ко ја 
тра жи пе сни ка Го ра на”, упу ћу је на смрт пе сни ко ву (ов де пе сма 
тра жи и ви ди да пе сни ка не ма, за раз ли ку од си ту а ци је у пе сми 
„Уза луд је бу дим”), али се на ја вљу је и сво је вр стан на ста вак живо
та – он је вра ћен шу ми, еп ској шу ми, ода кле на ста вља да пе ва. А та 
шу ма, ко ја по ста је суд бин ско ме сто су сре та ре ал не смр ти Миљко
ви ће ве и Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, она је пе снич ка шу ма из „Пр вог 
пе ва ња” у ко јој се об рео Дан те, нај ве ћи од свих:

То је би ла шу ма ко ја је по је ла не бо 
шу ма из ко је кад иза ђох ви дех 
да ни сам иза шао да су ме зве ри по је ле

37 Ма ри јан Јур ко вић, „О јед ној по е зи ји и по во дом ње”, Бран ко Миљ ко вић 
у књи жев ној кри ти ци, 135.

38 Бран ко Миљ ко вић, „Пе сма оста је ако је ис пе ва на у вре ме ну”, у: Б. Миљ
ко вић, Есе ји и кри ти ке, прир. Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић, Ни шки кул тур ни 
цен тар, Ниш 2018, 200.

39 Исто.
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и знах да ће би ти гор ко да при ча м
о то ме шта сам ви део и ни сам 
ви део кад уђох у њен мрак и не иза ђох.40

На ста вак пе ва ња је упри ли чен кроз пе сму о рат ни ку (јер пе
сник је рат ник), али опет у шу ми мр твих, да би за вр шио у „Гро бу 
у пла ни ни” као од го во ру на већ по ме ну ту пе сму „Мој гроб” Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа.

Укла ња њем пе сме „Го ран” из цу клу са Се дам мр твих пе сни
ка, отво ри ло се пра зно ме сто. Сам знак, озна ка и озна че но, пе сма 
„Го ран”, њен на слов и са др жи на, пре не ти су у збир ку Смр ћу про
тив смр ти. Иа ко је пе сма пре не та, пра зно ме сто, од су ство или 
пра зни на ни је уки ну ла зна че ње већ је до пу сти ла да се са да ве же 
за дру гог озна чи те ља. Та пе сма не мо ра ни ка да ни би ти на пи са на, 
али низ пе сни ка мо же би ти на ста вљен. Има ју ћи у ви ду ин три гант
ну па ра ле лу из ме ђу Бран ка Миљ ко ви ћа и Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, 
ко ју смо већ по ме ну ли, Бран ко ла ко до ла зи на ње го во ме сто, као 
што је то ви зи о нар ски осе тио опи су ју ћи Го ра но ву, а исто вре ме но 
и сво ју смрт у Кса вер ској шу ми. Оста ло је зна че ње ко је је са да до
би ло но вог озна чи те ља и та ко Миљ ко вић сâм, сво јом смр ћу, мо же 
до би ти ме сто у ни зу Се дам мр твих пе сни ка, прав да ју ћи га не 
са мо ме ром по и сто ве ће ња вла сти те смр ти са смр ћу пе сни ка Ива на 
Го ра на Ко ва чи ћа, већ и у пре кла па њу по е ти ка, сна жном ро до љу
би вом за но су и ме сту у исто ри ји чо ве чан ства, ко је су пе сни ку 
обо ји ца да ва ла. Ти сти хо ви су од мо мен та Миљ ко ви ће ве смр ти 
об и сти ни ли суд бин ско про ро чан ство, као што је то и епи таф „Уби 
ме пре ја ка реч”. Миљ ко ви ће ви зна ко ви не ро бу ју ре фе рен ци јал
но сти и оту да ве за из ме ђу озна ке и озна чи те ља, те ме сто ко је знак 
у си сте му зна ко ва, ов де у ци клу су пе са ма, мо же има ти, по ста је 
кључ на и ан тици пи ра про ме не ко ји ма ће ка сни је по хр ли ти пост
мо дер ни зам. „Пра зни не пу не бу дућ но сти” у Миљ ко ви ће вој по е зи ји 
пред ста вља ју па ра докс ко јим се об ја шња ва и бе смрт ност пе сни ка.41 
Пра зна ме ста но се траг бу ду ћих пе снич ких кон цеп ци ја, а ли ни ја 
о мр твим пе сни ци ма има сми сла је ди но уко ли ко се мо же про ду
жи ти. Се дам мр твих пе сни ка упу ћу ју на тај про ду же так, на пре
ко ра че ње за да тих гра ни ца, слич но као и у пе сми „Хро ни ка”, кад 
„пр ви пут за пе ва пти ца од пе пе ла и зид про го во ри”. Тај осми дан, 
тај осми пе сник, са мо је ре пли ка јед ном до сег ну те пра зни не.

40 Бран ко Миљ ко вић, Пе сме I, прир. Ми лан Aлексић, Ни шки кул тур ни 
цен тар, Ниш 2015, 62.

41 Све тла на Ра ји чић Пе рић, „Миљ ко вић у све тлу ант ци пи ра ног пла ги ја та, 
пра зни не пу не бу дућ но сти”, Бран ко Миљ ко вић – но во чи та ње, прир. Да ни јел 
По по вић, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш 2015, 179.



1005

С дру ге стра не, у скла ду са прин ци пи ма хер ме тич но сти који 
од ре ђу ју по е зи ју овог пе сни ка, мо гу ће је дво стру ко при су ство 
пе сме „Го ран” и у ци клу су Се дам мр твих пе сни ка, ко ји го во ри о 
пе снич ком срод ству по из бо ру, и у збир ци ро до љу би вих пе са ма 
Смр ћу про тив смр ти:

Бог ко ји мо же би ти на два ме ста исто вре ме но, у пре во ду на 
је зик по е ти ке зна чи: да је дан сим бол исто вре ме но мо же има ти два 
раз ли чи та зна че ња, да по сто је сим бо ли ко ји озна ча ва ју је дин ство 
раз ли чи то сти, па чак и је дин ство су прот но сти.42

Та ко и Миљ ко ви ће ва хер ме тич на пе сма, као и Хер мес Три сме
ги стос, мо же би ти на оба ме ста и има ти раз ли чи та, ко ја ов де упу ћују 
на је дин ство у ко јем тре ба тра жи ти кључ за чи та ње Миљ ко ви ће
вог ро до љу бља.

У том сми слу, и зна че ње ове пе сме тре ба по сма тра ти дво ја ко. 
Пр во, као део си сте ма књи жев не тра ди ци је ко ју Миљ ко вић, пре ма 
Ели о то вом прин ци пу, сам би ра. Он све сно прет ход ни ке чи је ће 
пи са ње кроз сво је про ду жи ти. И дру го, као део кон цеп та ро до љу
бља, на на чин на ко ји га Миљ ко вић схва та, да ју ћи пе сни ку и њего
вој ми си ји не за о би ла зну уло гу. Као што пе сник и по е зи ја би ва ју 
кључ ни еле мен ти у он то ло шком сми слу, та ко су бит ни и за оста ле 
сег мен те по сто ја ња, па и чо ве ка као ро до љу би вог би ћа, не рас ки
ди вом љу ба вљу ве за ног за сво ју зе мљу и свој за ви чај. Са мо пи са ње 
је ро до љу бив чин.43 Би ти пе сник зна чи би ти па три о та. Пе сник је 
и рат ник, као Го ран, и та ко по ста је цен трал на фи гу ра Миљ ко ви
ће вог ро до љу би вог пе ва ња.

У скла ду са Ели о то вим схва та њем пе снич ке тра ди ци је, сви пе
сни ци из Миљ ко ви ће вог ци клу са Се дам мр твих пе сни ка, Орфеје ви 
су двој ни ци и тра ди ци ју ко јој при па да ју ни су тек та ко на сле ди ли:

Ни је дан пе сник, није дан умет ник не ма сам за се бе це ло ви то 
зна че ње. Ње гов зна чај, оце на ње го вог де ла је сте оце на ње го вог 
од но са пре ма мр твим пе сни ци ма и умет ни ци ма. Јер не мо же те га 
са мог оце њи ва ти; мо ра те га, ра ди кон тра ста и по ре ђе ња, по ста ви
ти ме ђу мр тве. Ми слим да је ово прин цип есте тич ке, а не са мо 
исто риј ске кри ти ке.44

42 Ду шан Жив ко вић, Хер ме ти зам у ли ри ци ста рог ве ка, Фи ло ло шкоумет
нич ки фа кул тет, Кра гу је вац 2021, 19.

43 Ми ро љуб Сто ја но вић, нав. де ло, 55. 
44 To mas Sterns Eli ot, „Tra di ci ja i in di vi du al ni ta le nat”, u: Te o rij ska mi sao o 

knji žev no sti, prir. Pe tar Mi lo sa vlje vić, Sve to vi, No vi Sad 1991, 470.
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Жи ви пе сник по зај мио је гла со ве мр твим прет ход ни ци ма, 
али и они ње му ну де сво је гла со ве и отва ра ју ду бин ске про сто ре 
сво је ли ри ке.45 Пе ва ње Ор фе ја је пе ва ње о од сут но сти и пра зном, 
од но сно о бри са њу са др жа ја.46 Тек ода тле, из тог из гу бље ног све та, 
из тог пра зног ме ста, ра ђа се пе снич ки свет. Тек из укло ње не пе
сме „Го ран”, отва ра се ме сто за Миљ ко ви ћа, али та ко да се Го ра
но во не гу би, јер их обо ји цу ве же ком плекс мит ског пе ва ча Ор фе ја 
ко ји гу би ви дљи во да би при мио суд бин ско.47

Ако је цен трал но ме сто у ро до љу би вом пе сни штву при па ло 
пе сни ку, оно оправ да ва и по крет но при су ство „Три ти хо на за Еури
ди ку”, по е тич ки мо жда нај о све шће ни је Миљ ко ви ће ве пе сме, ко ја 
го во ри упра во о нео п ход ном од су ству као пред у сло ву сми сла ства
ра ња. Не би нас сме ло из не на ди ти ни по нов но по ја вљи ва ње пе сме 
„Уза луд је бу дим”. У окви ру исто и ме не збир ке, ову пе сму мо же мо 
схва ти ти и као љу бав ну и као по е тич ку. Бо шко вић „уза луд” чи та 
као по е тич ко ме сто Бран ка Миљ ко ви ћа, али и свих пе сни ка обо
ле лих од ор феј ског син дро ма, по е зи је ко ја опе ва сми сао гу бит ка 
пе сме.48 Али Миљ ко ви ће ва по е зи ја стал но об на вља сим бо ле и 
зна ко ве и не оста вља нијед но ме сто као исто.49

При ме ти ће мо он да и да пе сма „Уза луд је бу дим” у збир ци 
Смр ћу про тив смр ти ни је ви ше иста. Тач ни је, она не ма оног по
след њег сти ха по ко јем је пам ти мо: Ако ни је та ко, од се ци те ми 
ру ке и пре тво ри те ме у ка мен. Ова пра зни на ко ја је оства ре на ис
кљу чи ва њем по след њег сти ха, као да отва ра и но ви сми сао пе сме 
ко ји она у овом дру гом кон тек сту има. У есе ју „Не ра зу мљи вост 
по е зи је”, Миљ ко вић ка же:

Го во ри ти о јед ној ства ри као да је то дру га ствар, ни је ли у томе 
су шти на пе снич ког го во ра, и ни је ли се ти ме ре кло ви ше не го што 
се има ло ре ћи? Мо же ли се јед на ствар ре ћи њом са мом, а да то не 
бу де та у то ло ги ја сле по га иден ти те та кроз ко ји ствар то не у сво је 
вла сти то не би ће?50

Ни је ли уне том из ме ном, отва ра њем пра зни не кроз уки да ње 
по след њег сти ха, Миљ ко вић по же лео да зна че ње сво је пе сме отво
ри ка ро до љу би вом кон тек сту? Зар же на од у век ни је би ла зе мља/

45 Алек сан дар Jовановић, По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма: исто ри ја јед
не пе снич ке осе ћај но сти, „Фи лип Ви шњић ,ˮ Бе о град 1994, 40.

46 Исто, 42.
47 Ми лан Ком не нић, нав. де ло, 29.
48 Дра ган Бо шко вић, нав. де ло, 69.
49 Исто, 73.
50 Бран ко Миљ ко вић, „Не ра зу мљи вост по е зи је”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и 

кри ти ке, 32.
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до мо ви на? Страх да се та зе мља, та отаџ би на ко јој се пе снич ки 
су бјект обра ћа не ће вра ти ти, да ће би ти друк чи ја и но ва, да је неће 
пре по зна ти (?), па ра ли ше. Све док бу ђе ње тра је, оно оста вља могућ
ност по врат ка, од но сно на ду ка ква би мо ра ла од го ва ра ти кон цеп ту 
ро до љу бља, а ко ја би за тво ре на по след њим сти хом, пре тва ра њем у 
ка мен, за у век би ла уки ну та, ка ко је то учи ње но у по е тич кој и љу
бав ној пе сми „Уза луд је бу дим”. Уки ну ти ту мо гућ ност ов де, значи
ло би уки ну ти и пе сни ка ‒ од се ћи му ру ке и пре тво ри ти га у ка мен. 
Ако не ма до мо ви не, не ма ни пе сни ка, а не ма се ко ме ни пе ва ти.

У јед ном од сво јих есе ја, „Хер ме тич ка пе сма”, Миљ ко вић је 
ре као да се тре ба осло бо ди ти од оно га од че га се по шло ка ко би се 
на пи са ла пе сма.51 Већ је у есе ју „По е зи ја и об лик”52 ис та као да се 
са др жај на ла зи из ван пе сме; да она не по чи ње ре чи ма већ да се 
њи ма за вр ша ва и да се све мо ра ло до го ди ти пре пе сме. Пе сма нас 
мо ра осло бо ди ти при су ства ства ри ко је тре ба да се пред ста ве и 
од мах иш че зну.53 Та ко је и са ње го вом ро до љу би вом по е зи јом која 
се, та ко ђе, уда ља ва од до га ђај ног, а што у кре та њу од пр ве пе сме ка 
пе сми „Уза луд је бу дим” у збир ци Смр ћу про тив смр ти мо же мо 
уо чи ти. 

5. Ау то по е ти ка ро до љу би ве пе сме

Освр ни мо се, на кра ју, и на ау то по е тич ки вид ове те ме. Миљ
ко вић се у ви ше на вра та ба вио при ро дом ан га жо ва не по е зи је, ро
до љу би ве, па три от ске али и по ли тич ке пе сме. Не мо же мо ре ћи да 
је ус по ста вио си стем у овој про бле ма ти ци, али мо же мо ука за ти на 
не ко ли ко ва жних де та ља. Го во ре ћи о есте ти ци прин ца по е зи је, 
Дра ган Жу нић је као по себ ну комп нен ту из дво јио упра во тај од
нос пре ма про бле му ан га жо ва но сти, што се на пр ви по глед у ме
та фи зич ку ли ни ју ње го вог пе ва ња не би да ло ла ко уо чи ти.54

У есе ју „Па три от ска и ре во лу ци о нар на по е зи ја”, по ста вља ју ћи 
у исту ра ван ро до љу би во осе ћа ње и ре во лу ци о нар не те жње вре
ме на у ко јем ства ра, па три от ску по е зи ју је од ре дио као знак буд не 
на ци о нал не све сти. Иа ко ви ди да је та ква по е зи ја нео п ход на у тре
ну ци ма ка да је отаџ би на угро же на, Миљ ко вић схва та њен зна чај 
у сва ком вре ме ну јер је љу бав пре ма отаџ би ни и пре ма за ви ча ју 

51 Бран ко Миљ ко вић, „Хер ме тич ка пе сма”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и кри ти
ке, 19‒21.

52 Бран ко Миљ ко вић, „По е зи ја и об лик”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и кри ти ке, 
114.

53 Бран ко Миљ ко вић, „По е зи ја и он то ло ги ја”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и крити
ке, 17.

54 Дра ган Жу нић, „Есте ти ка Бран ка Миљ ко ви ћа”, у: По е зи ја Бран ка Миљ
ко ви ћа – но ва ту ма че ња, прир. Ра ди во је Ми кић, Про све та, Ниш 2003, 292‒305.



1008

јед но веч но осе ћа ње.55 Од по себ ног зна ча ја је ње гов увид да се 
па три от ско осе ћа ње не мо же ба зи ра ти на мр жњи пре ма дру го ме. 
Миљ ко ви ћев ху ма ни зам и космопо ли ти зам у спре зи су са од су
ством на ци о нал ног шо ви ни зма, што у ње го вој по е зи ји про на ла зи 
пра ву ме ру ка да пе ва о пе сни ку и по е зи ји. Ре во лу ци о нар на по е зи ја 
ви ше ни је по е зи ја бун та већ по е зи ја ства ра ла штва.56 По е зи ја ко ја 
би да бу де ево лу ци о нар на мо ра да има ре во лу ци о нар ну фор му и 
да у то ме бу де ори ги нал на, док су ре во лу ци о нар ни пе сни ци уисти
ну ре во лу ци о на ри ре чи, без би ло ка квог до ди ра са уским ути лита
ри стич ким функ ци ја ма умет но сти. 

Миљ ко вић је до пу штао и мо гућ ност по ли тич ке пе сме у усло
ви ма ху ма ни стич ке по ли ти ке, као за ме не за уки ну ту со ци јал ну и 
ро до љу би ву по е зи ју.57 Он по ка зу је ви со ко раз у ме ва ње за ста ре 
про тив реч но сти из ме ђу вред но сти и ан га жо ва но сти умет нич ког 
де ла.58 У есе ју „По ли тич ка пе сма да нас” на во ди да у оп сег по ли
тич ких пе са ма не мо гу ући све, већ са мо оне „где се по ли ти ка огла
ша ва ху ма но шћу”59, сма тра ју ћи да у по е зи ју тре ба пре пе ва ти поли
тич ку иде ју и пре то чи ти је у ми сао и ве чи ту пе снич ку исти ну, а 
то се мо же са мо са оп ште чо ве чан ским иде ја ма.60 Њен сми сао ле жи 
у уну тра шњој ан га жо ва но сти, док ће са ма естет ска вред ност та кве 
пе сме за ви си ти је ди но од умет нич ке фор ме. По треб на је по ли тич ка, 
а не по ли ти кан ска пе сма, и као све тле при ме ре на во ди Да ној ли ћа 
и Шће па но ви ћа. Та ква пе сма тре ба да про кр чи пут од ре флек сив
не по е зи је ка ми са о ној марк си стич кој по е зи ји ко је још не ма.61

Жу нић, ме ђу тим, на по ми ње да Миљ ко вић ни је одо лео не по
сред ном по ли тич ком на ло гу, те да је на ив но по ве ро вао да у јед ном 
со ци ја ли стич ком по рет ку по е зи ја мо же усво ји ти по ли тич ку иде
ју за свој са др жај, као и да је у Ју го сла ви ји оства ре на на ци о нал на 
прав да. За нео се мо гућ но шћу ис пи си ва ња те ре во лу ци је и це ну 
ску по пла тио.62

*

Смр ћу про тив смр ти као књи га ко лек тив ног на ди ла же ња ин
ди ви ду ал ног по сто ја ња не за о би ла зни је део Миљ ко ви ће вог и Шће

55 Бран ко Миљ ко вић, „Па три от ска и ре во лу ци о нар на по е зи ја”, Б. Миљко
вић, Есе ји и кри ти ке, 185.

56 Исто, 188.
57 Исто, 183.
58 Дра ган Жу нић, нав. де ло, 299.
59 Бран ко Миљ ко вић, „По ли тич ка пе сма да нас”, Б. Миљ ко вић, Есе ји и кри

ти ке, 181.
60 Исто.
61 Исто, 184. 
62 Дра ган Жу нић, нав. де ло, 300.



1009

па но ви ће вог ства ра ла штва. Ње ним чи та њем у це ло сти оства ру је се 
сми сао ко ји су јој пе сни ци у свом ко а у тор ском про јек ту на слу ти ли. 
Тек ту се ви ди да, ко ли ко год би ла не ми ме тич ка, Миљ ко ви ће ва 
по е зи ја пе ва о на шем све ту, оста вља ју ћи нам пра зна ме ста да у 
њи ма уви ди мо ка ко пу но ћа пра зни не ни је ни ка кав па ра докс.

Др Је ле на С. Мла де но вић
Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за ср би сти ку
je le na.mla de no vic @fil fak.ni.ac.rs




