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ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК

ОДЧУЛНЕДОПЕСНИЧКЕРЕАЛНОСТИ 
УПОЕЗИЈИБРАНКАМИЉКОВИЋА

(Поезијајепатетикаума)1

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ства ра лач ки про цес Бран ка 
Миљ ко ви ћа ве зан за ње го во пе сни штво. На по чет ку, у овом про
це су је ви дљи ва уло га чул не ре ал но сти или ре ал но сти ко ја окру
жу је пе сни ка као по чет на тач ка ства ра ња пе сме, а ко ја во ди све до 
нат чул не сли ке опа же не ствар но сти, об ли ко ва не у пе сни ко вом уму. 
Чул на ствар ност, да кле, пре о бли ко ва на је у на тчу лну. Ана ли зи ра
ју ћи овај про цес, об ли ку је се став да се на су прот чул не ре ал но сти 
ко ја окру жу је пе сни ка, до ла зи до ствар но сти ко ја је иза ове опа же
не ре ал но сти – ме та ствар но сти или ме та но је. На тај на чин, до ла зи 
се до за кључ ка да пе сник ства ра пе сму из ума као ре зул тат јед ног 
за но са уте ме ље ног у ста ро грч кој ре чи па тос (πάθος). 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бран ко Миљ ко вић, чул на ре ал ност, ум на 
ствар ност, па тос, пе сма, ме та но ја

Пе сни штво Бран ка Миљ ко ви ћа по чи ње од опа жа ја чул ног 
све та и раз ви ја се кроз пе сни ко во об ли ко ва ње опа же ног, све док 
се овим об ли ко ва њем не до би је јед на но ва, дру га чи ја ствар ност, 
је дан ум ни опа жај. Пе сник је то за бе ле жио у јед ној ре че ни ци, у 
свом есе ју „По е зи ја и об лик”, а она гла си: „По е зи ја се не до сти же 
жи во том, она се до сти же умом”.2 Жи вот је пе сни ку омо гу ћио 
са би ра ње чул них ути са ка из ове ствар но сти ко ја га окру жу је. Ме
ђу тим, тек ка да он, ис ко ра ком из сва ко днев ног до жи вља ја жи во та 

1 Рад пред ста вља део док тор ске ди сер та ци је Ме та но ја у пе сни штву 
Бран ка Миљ ко ви ћа.

2 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 205.
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за ко ра чи у ум ни до жи вљај све та, до се же до оног што је иза ви дљи
ве ствар но сти. А тај ис ко рак, ко ји му омо гу ћа ва да ви ди оно што је 
иза, не ви дљи во го лим оком, кре ће се кроз пе сни ко во об ли ко ва ње 
ум не сли ке све та. За то се у скло пу ове Миљ ко ви ће ве речeнице 
на ла зи и јед на ње го ва из ја ва из есе ја Би ће и пе ва ње, ко ја је пре узе
та од пе сни ка По ла Ва ле ри ја, а то је да је „по е зи ја па те ти ка ума”.3 
Ме ђу тим, ова ва ле ри јев ска кон ста та ци ја ко ја је осно ва пе сни штва 
Бран ка Миљ ко ви ћа ни је би ла са мо ње го ва пе снич ка ма три ца, него 
и ње го во екс пли цит но ми шље ње о са мој по е зи ји. О овој кон ста
та ци ји го во рио је и у ин тер вјуу са Ми хај лом Бле чи ћем по во дом 
до би ја ња Ок то бар ске на гра де 1960. го ди не у ко јем ја сно ка же: 
„Усва јам ва ле ри јев ску де фи ни ци ју: ’По е зи ја је па те ти ка ума’.”4 
Ако се по е зи ја, као што ви ди мо, „до сти же умом”, и ако је она при
том „па те ти ка ума”, тре ба ло би по себ ну па жњу по све ти ти овом 
схва та њу по е зи је. 

Да би се из бли за са гле дао овај Миљ ко ви ћев ва ле ри јев ски 
став о по е зи ји из есе ја „Би ће и пе ва ње” и ин тер вјуа Ајн штајн се 
мо же пре пе ва ти, ко ји је и у ве зи са ста вом из есе ја „По е зи ја и 
об лик”, по треб но је кре ну ти од по чет ка, од чи ње ни це да је го то во 
не мо гу ће ту ма чи ти ре чи пе сни штва Бран ка Миљ ко ви ћа ван њи хо
вог пр во бит ног, те мељ ног зна че ња, па та ко ни о ре чи па те ти ка, 
у ко но та ци ји ње го вог пе сни штва, не би сме ло да се го во ри ис кљу
чи во на осно ву ње ног са вре ме ног зна че ња (баш као што се ни код 
Ва ле ри ја ова реч не под ра зу ме ва у оном об ли ку ван из вор ног зна
че ња ко је се же до ста ро грч ког је зи ка). Миљ ко вић ка же да

реч има сво је ге о ло шке сло је ве, сво је на сла ге. Сва ка реч но си у се би 
по то ну ле гра до ве ко је тра жи мо. Тре ба у ре чи уме ти на ћи њен нај
ду бљи, нај скро ви ти ји и нај е ле мен тар ни ји сми сао, иза ко га су ве ко ви.5

Основ ни раз лог за ово гле ди ште је, да кле, у то ме што, ка да раз
ми шља о ре чи ма, Бран ко Миљ ко вић узи ма у об зир њи хо во пр во бит
но зна че ње. А реч у свом ста ро грч ком зна че њу ни је про сто „зна чи ла”, 
јер је кроз њу жи во про го ва ра ло оно што она као знак озна ча ва, а 
што је, опет, са вре ме ном чо ве ку уда ље но и стра но. Та ко је, на при
мер, и Хај де гер за пи сао да „је да на шња пре доџ ба о је зи ку то ли ко 
уда ље на ко ли ко је са мо мо гу ће оту ђи ти се од грч ког ис ку ства гово ра”, 
и до дао да се „Гр ци ма бит је зи ка от кри ва као λόγος”.6 А пи шу ћи 

3 Исто, 222.
4 Исто, 259.
5 Исто, 14.
6 Mar tin Haj de ger, Uvod u Haj de ge ra, Za greb: Cen tar za druš tve ne dje lat no sti 

omla di ne RK SOH, 1972, 23.
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о пе сма ма Бран ка Миљ ко ви ћа, Ми лан Ком не нић кон ста то вао је ка ко 
„са вре ме ни чо век [...] чо век кул ту ре у ко јој су фи зис, ло гос, ми тос, 
еи дос ба че ни у ко лек тив но пам ће ње (ина че, по све не по у зда но!), у 
то мо ве од штам па них књи га, у струк ту ру про из вод ње ми шље ња”, 
те „штам па на стра ни ца европ ског пе сни ка ни је са ма по се би жива 
тек сту ал на стра ни ца”.7 Реч по се би има жи во по сто ја ње кроз чове
ка. У њој још од зва ња ста ри на грч ког из во ри шта ко је је ње на су
шти на. Сто га код Миљ ко ви ћа, на при мер, реч сун це је сте реч која 
мо ра да све тли.8 И, упра во схва та ју ћи из вор но зна че ње ре чи па те
ти ка, Миљ ко вић узи ма ову ва ле ри јев ску ма три цу „по е зи ја је па
те ти ка ума”.9

А пр во бит на де фи ни са ња ове ре чи се жу, да кле, до ста ро грч
ког је зи ка. Реч па те ти ка са др жи у се би основ ни об лик ре чи 
πάθος10, чи је об ја шње ње се на ла зи, на при мер, у Ети мо ло гиј ском 
ри јеч ни ку хр ват ско га или срп ско га је зи ка Пе тра Ско ка, као „за нос, 
жар”, али и као „тр пље ње, страст”.11 Да кле, по е зи ја је је дан уз лет 
и за нос ко ји пра ти осе ћај тр пље ња, бо ла. Ка ко исто вре ме но за нос 
пра ти тр пље ње, по е зи ја омо гу ћа ва от кри ва ње не ви дљи вог или 
оног што је иза очи глед не ствар но сти, што је и по бе да пе сни ко вог 
ума над оним што је нео чи глед но, али и зах те ва из ве сна од ри ца
ња да би се та по за ди на ствар но сти от кри ла, што је, на из ве стан 
на чин, и по раз пе сни ко вих чу ла ко ја опа жа ју је дан ви дљи ви свет. 

Об ја шње њу ре чи πάθος ов де би тре ба ло при до да ти и Хај де
ге ро во схва та ње, ко је он ко ри сти ка ко би об ја снио шта је то фи ло
зо фи ја уоп ште, по ла зе ћи при том од Пла то на и Ари сто те ла. На и ме, 
Пла тон у спи су Те етет на во ди сле де ће: „За и ста је свој ствен фило
зо фу тај pathos, то јест чу ђе ње, thaumazein, јер ни је дру ги по че так 
фи ло зо фи је не го упра во овај”.12 Али то не зна чи да се παθοςом 

7 Mi lan Kom ne nić. „Pe sma kao sli ka ras pa da to ta li te ta”, De lo XIX 7, 1973, 806.
8 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка 

уста но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 197.
9 Исто, 222.
10 Иа ко се у ра ду не ће раз ма тра ти ка ко иде раз вој ни пут ре чи па тос (πάθος) 

тре ба ло би на по ме ну ти да је она нај пре има ла код Гр ка ре ли ги о зни ка рак тер 
ве зан уз свет ко ви не бо га Ди о ни са. Ка сни је је у ре то ри ци тре ба ло ре чи ма по
сти ћи од ре ђен ефе кат убе ђи ва ња слу ша о ца у оно за шта се го вор ник за ла же. 
То се по сти за ло раз ли чи тим стил ским сред стви ма, ре ци мо, хи пер бо лом или ре то
рич ким пи та њем и сл., што је, опет, ви дљи во и у на шем пе сни штву. Она је, на име, 
мо гла и да се про ши ри и на це лу струк ту ру де ла, па би та ко, ре ци мо, на ста ја ле 
стро фич ке ор га ни зо ва но сти не ке пе сме. Ка да је код ста рих Гр ка за по че то осли
ка ва ње осе ћа ња кроз „па те ти чан стил”, до би ја се и зна че ње ре чи па тос као па те
ти чан (П. Скок), у сми слу не при ро дан, из ве шта чен, ла жни, иа ко из вор но зна че ње, 
ко јим се и Миљ ко вић слу жи, као што ви ди мо, је сте не што са свим дру го.

11 Pe tar Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka, Za greb: Jugo
sla ven ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, 1971, 622.

12 Pla ton, Te e tet: Ili o zna nju, is tra ži vač ki di ja log, Za greb: Na pri jed, 1979, 117.
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озна ча ва не што што је у јед ном тре нут ку по кре ну то и што се са да 
са мо од се бе раз ви ја, већ је то што је по кре ну то и да ље но ше но 
παθοςом. А то исто ка же и Ари сто тел: „Љу ди и са да, а и нај пре за
по чи њу да фи ло зо фи ра ју услед чу ђе ња”.13 Tако, основ но по ла зи ште 
фи ло зо фи је је сте чу ђе ње, чи је се зна че ње опет на ла зи уну тар речи 
πάθος, а уз πάθος при до да та је и пле ја да зна че ња: „pas sion, страст, 
бур ка ње осе ћа ња”.14 Овај низ се на ста вља ка да се по ме не и ње на 
из ве де на реч πάσχω, πάσχειν у зна че њу „па ти ти, под но си ти, тр пје
ти, из др жа ти, пре пу сти ти се не че му, до пу сти ти да се бу де не чим 
од ре ђен”.15

Све ово под ле же Миљ ко ви ће вом ста ву да по е зи ја као па тети
ка (πάθος) ума је сте, с јед не стра не, ре зул тат за но са, ек ста зе ко ја 
се по сти же „одва ја њем ду шев ног до жи вља ја од све га осје тил ног 
и тје ле сног уоп ће”16 и тр пље ња и пре пу шта ња, с дру ге. При то ме 
се по ла зи од чу ђе ња у све ту или де вал ва ци је оно га што се ви ди 
очи ма и оно га што се као ви ђе но опа жа у пе сни ко вом уму на је дан 
дру га чи ји на чин, ка да он пру жа от пор пат њи ко ја је „ус ко ви тла ла 
сву чул ну при ро ду”17, ре као би Ши лер.

По е зи ја Бран ка Миљ ко ви ћа под ра зу ме ва је дан успон, те жњу 
и ек ста зу да се до ђе до вр ха ку ле јед ног цар ства дру га чи је, ум не 
ствар но сти, а по лет ин спи ра ци је и на дах ну ћа, јед но уз бур ка но 
ста ње пе сни ко вог би ћа, по кре ће пе сни ка до та мо. Тај успон је за
по чет чу ђе њем, мо мен том ка да пе сник одва ја сли ку све та од ње ног 
пр во бит ног зна че ња, а то је исто вре ме но и бо лан рас цеп оно га што 
је пе сник као би ће пој мио сво јим Ја с јед не, и оно га што се по ка
зу је иза те сли ке с дру ге стра не. Иза се кри је свет са свим дру га
чи ји од оног ко јег је пе сник ви део. Пе сник за пра во те жи да „из ван 
се бе со бом на се ли свет”18 ван чул но сти. У чу ђе њу као за чет ку ства
ра ња, ко ји је сте, ком не ни ћев ски ре че но, „зао удес пе снич ки, удес 
не зи бе жан”19, сли ка све та за ла зи, а и пе сни ко во Ја не ста је пред оним 
што ће ис кр сну ти као но ви на. Све то је сте јед на сли ка иза ствар
но сти, ме та ствар ност, од но сно ме та но ја.20

13 Ari sto tel, Me ta fi zi ka, Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 2017, 7
14 Mar tin Haj de ger, Uvod u Haj de ge ra, Za greb: Cen tar za druš tve ne dje lat no

sti omla di ne RK SOH, 1972, 21.
15 Исто, 21.
16 Fi lo zof ski rječ nik, Za greb: Na klad ni za vod Ma ti ce Hr vat ske, 1989, 89.
17 Fri drih Ši ler, O le pom, No vi Be o grad: Bo ok & Mar so, 2007, 37.
18 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка 

уста но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 98.
19 Mi lan Kom ne nić, „Is ku stvo i is ku še nje po e zi je”, De lo XIX 7, 1970, 1244.
20 Иа ко тер мин ме та но ја има и сво је ре ли гиј ско и фи ло зоф ско зна че ње, 

по сто ји и оно пе снич ко, ко је још увек ни је ис тра же но, а чи ји ко ре ни се жу дубо ко 
у ан тич ку књи жев ност. При мар но зна че ње ре чи ме та но ја на ла зи се у грч ком гла
го лу νοέω што зна чи опа зи ти, гле да ти, ви де ти. Из овог гла го ла про из и ла зе ре чи 
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Миљ ко вић у пе сми „Со нет” из збир ке Уза луд је бу дим о ме та
ствар но сти пе ва као о про сто ру ко ји ни чим не под се ћа на се бе.21 
Та кав је дан про стор не са др жи у се би зна че ње оно га што је имао 
ка да је угле дан пе сни ко вим очи ма. Одво јен од чул но сти, овај про
стор отва ра нов жи вот са кри вен иза ве ла ствар но сти. Зна чи, ако 
по сто ји је дан жи вот па ра ле лан оном ви дљи вом и чул ном, мо ра се 
при хва ти ти је дан ду а ли тет ко ји је омо гу ћен ум ним опа жа јем. А 
вр ху нац та квог опа жа ња усто ли чен је у овој но вој ствар но сти, ме
та но ји. Бран ко Миљ ко вић је на зи ва „објек тив ном по ет ском ствар
но шћу”.22 И под ње ним за ко ни ма, „пе сник се ко ри сти и ’је зи ком’ 
са ме те ствар но сти”.23 По ме ну ти Миљ ко ви ћев стих још бо ље пра ти 
стих из пе сме „Са да шњост зе мље” из збир ке По ре кло на де ко ји 
гла си пти це ко је за пе ва ју из не ве ре шу му.24 Стих је Миљ ко вић ин
ди рект но по ја снио у есе ју „По е зи ја де та ља”, где пре ци зи ра да „чи
ње ни це ко је су за пе ва ле ви ше ни су чи ње ни це”.25 Је дан чул ни про
стор не мо же би ти и про стор нат чул но сти ко јим се оства ру је пе сма. 
У про сто ру ко ји ни чим не под се ћа на се бе („Со нет”, Уза луд је бу
дим) на пу ште ни су, из не ве ре ни чул ни ути сци. Њи хо во до след но 
пра ће ње зна чи ло би кре та ти се по зе мљи, по ре ал но сти ово га све та, 
па за пе сни ка то ни је из бор ко ји ће сле ди ти. Ре ал ност се от пу шта 
или из не ве ра ва ра ди умет ни ко вог уз ле та ња до нат чул не ствар но
сти или до про сто ра ко ји ни чим не под се ћа на се бе („Со нет”, Уза
луд је бу дим). А пе сни ку је то омо гу ће но та ко што се за но сом пр во 

νόησις (опа жај) и нус νοῦς, (ум) (Hof mann 1966, 219). Реч νοέω у овом кон тек сту 
сме ште на је у де лу О при ро ди осни ва ча Елеј ске шко ле, пе сни ка и фи ло зо фа Ксе
но фа на (Di els 1983, 134); ту се о бо гу ка же да це лим сво јим би ћем ви ди (νοῦν), као 
и да це лим сво јим би ћем ми сли (φρόνησιν) и це лим сво јим би ћем чу је (ἀιἶδιον).

На осно ву то га из вла чи се се ман тич ка ве за из ме ђу ре чи νόησις и νοῦς, чи ме 
се отва ра пут пре ма опа жа ју умом и ства ра њу сли ке у уму, на те ме љу сли ке до 
ко је се до шло чул ним опа жа јем, од но сно очи ма. Тад је, да кле, реч о ум ној сли
ци, ко ја је с оне стра не чул не ствар но сти, или, дру гим ре чи ма, о ме тано е си су, 
μετανόια. Пре ма то ме, νόησις је, у свом из вор ном зна че њу, чул ни опа жај, а μετα
νόησις ум ни опа жај. Пе снич ко ства ра ње у де ли ма Бран ка Миљ ко ви ћа је ствар 
μετανόησιςа, ме та но је, јер се са мо по сред но осла ња на чул ну ствар ност, пре ко 
сли ке ствар но сти ко ју је пе сник ство рио у уму. О овој те ми је до са да нај ве ћи 
до при нос дао Ни ко ла Страј нић, го во ре ћи о ме та но ји на на уч ним ску по ви ма и 
пре да ва њи ма, а нај ве ћи број ра до ва у ве зи са овом те мом об ја вио је у књи зи 
Еа гар ско и ка ли оп ско (2017).

21 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 115.

22 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 140.

23 Исто, 140.
24 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 283.
25 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 140.
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одво јио од чул ног све та и по том уз ди гао до ви си на у ко ји ма ће му 
по е зи ја би ти до ступ на. 

Тек прет ход но ство ре ном има ги на ци јом о све ту ко ји се из не
ве ра ва, уме сто пре при ча ва њем све та ко ји је ви део, пе сник до спе ва 
у про стор по е зи је. И баш због то га што „по е зи ја” ни је „сти дљи во, 
за му ће но и оскуд но огле да ло ствар но сти”, она „по ста је кре а тив на 
сна га”.26 Да би до сег нуо и ство рио по е зи ју, пе сник от пу шта све оно 
што је њој прет хо ди ло, до пу шта ју ћи да чу ђе ње пре о бли ку је ње
го во соп ство при клад но пе снич ком про сто ру, јер он тво рач ки 
жи во мо ра тка ти / свом об ли ку нов об лик да ти27, ре као би Ге те. 
То зна чи да се пра ви бо лан рас цеп из ме ђу оно га што пе сник је сте 
као ре ал но би ће и оно га што он је сте као не бе ски гла сник. Пре
пу шта ње рас це пу пре пу шта ње је уз ви ше но сти ко ја тре ба да бу де 
по е зи ја: ме та ствар но сти. Пе сник го то во да не ста је, уми ре у свом 
па то су. Оту да и Миљ ко ви ће ва пе снич ка кон ста та ци ја исто је пева
ти и уми ра ти28, ко ја „от кри ва рас кол из ме ђу уну тр ашњег ис ку ства 
и уну тра шњег по гле да по е зи је, с јед не стра не, и ми сти фи ко ва ног 
ква зиис ку ства, ква зидо жи вља ја с дру ге стра не”29, ка ко пи ше Ком
не нић. И Мо рис Блан шо је пи сао о про сто ру пе сме као о „ор феј ском 
про сто ру [...] у ко ји он (пе сник – Л. Г.) мо же да про дре са мо да би 
иш че зао”.30 Али за пе ва ти и зна чи до пу сти ти да се тај тр пе љив јаз 
осе ти, јер се та да омо гу ћа ва и „над ви си ва ње по сто је ће кон сти ту
ци је ствар но сти”31, пре ма Хар па ње вим ре чи ма. Пе сник, дис тан
ци ра ју ћи се од се бе и од ствар но сти, до ти че над ствар ност. Јер 
„онај ко ји пе ва, го во ри из [...] па то са ове ди фе рен ци је као из иско
на је зи ка и сло вље ња”.32 Одва ја ње у бо лу од сво је чул но сти пе сник 
ће до спе ти у нат чул ни про стор и ожи ве ти но ву ствар ност за рад 
пе сме, ме та ствар ност, ме та но ју.

Па, ипак, рас цеп у бо лу из ме ђу по сто ја ња пе сни ка у он то ло
шком сми слу као би ћа ствар но сти и пе сни ка као над би ћа, има за 
за да так и вра ћа ње у пр во бит ну ре ал ност. Сми сао пе сни ко вог стре
мље ња је сте у то ме да об ли ку је ствар ност у ме та но ич ком сми слу, 
али да је та кву про ме ње ну и вра ти со бом кроз пе сму у ре ал но 

26 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 179.

27 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва I, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 347.

28 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 273.

29 Mi lan Kom ne nić, „Is ku stvo i is ku še nje po e zi je”, De lo XIX 7, 1970, 1244.
30 Мо рис Блан шо, Есе ји, Бе о град: Но лит, 1960, 87.
31 Mi ha i lo Har panj, „Tu ga i opo me na: frag men ti o po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, 

Po lja XV 125–126 1969, 4.
32 Сте ван Тон тић, „Тра гич но у по е зи ји Бран ка Миљ ко ви ћа”, Ле то пис Ма

ти це срп ске, год. 147, књ. 407, св. 6, Нови Сад, 1971, 654.
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по сто ја ње од ко јег је по шао. О бит но сти овог дво стру ког зах те ва 
за по сто ја ње пе сме пе ва и пе сник Рил ке у де ве том „Со не ту Ор фе ју” 
у по след њој стро фи: тек у дво стру кој сфе ри / по ста је сва ки глас / 
ве чан и благ.33 А наш пе сник о обо страј ној нео п ход но сти ре ал но
сти и ме та но је пе ва у сти хо ви ма из „Па ра лел не пе сме” ко ји гла се: 
Не, не ма раз ло га да пи шем пе сме / ако умем да при бли жим ствар
ност.34 Да кле, је дан про стор ко ји ни чим не под се ћа на се бе35 по
ста је про стор пе сме ко ји ће при бли жи ти ствар ност она квом ка ква 
она истин ски је сте у свом чул ном непо сто ја њу. Ствар ност од ко је 
се по шло чу ђе њем у ex sta sis, што је ујед но и ис кљу чи ва ње све га 
уну тар пе сни ка што ће га при ко ва ти за зе мљу, је сте пут до пе сме 
ко ја ће сво јом дру го шћу, не бе сно шћу, да огр не и го лу ре ал ност, ону 
ви дљи ву оком. Сто га по е зи ја ни је са мо про стор ко ји ни чим не под
се ћа на се бе36, она је, као што је већ спо ме ну то и „кре а тив на сна га”37, 
ко ја је от кљу ча на пе сни ко вим уз но ше њем ка бо жан ским ви си на ма, 
упра во ка оном не по зна том про сто ру. А то је омо гу ће но ти ме што је 
пе сник тај ко ји ће сво јим ум ним об ли ко ва њем ствар но сти да при
бли жи су шти ну те исте ствар но сти. Сто га је на пу ту до по е зи је бит
на и она „емо тив на сна га” ко ја ће уме ти да, од оно га че га се до так не, 
на пра ви упра во по е зи ју, би ло да за пред мет узме „сва ко днев ни по
ли тич ки до га ђај, ре кла му, па ро лу, по ли тич ки про грам”38 и дру го.

А ако се емо тив ном сна гом омо гу ћа ва да се од чул не ствар
но сти на чи ни пе сма, он да пе сма је сте та ко ја осве тља ва оно што 
је ствар ност у свом чул ном непо сто ја њу. Бран ко Миљ ко вић у свом 
есе ју „По е зи ја или оп ти ми зам” ка же да „по е зи ја ни кад ни је не ги
ра ла свет, већ је на сто ја ла да га опе ва из ну тра, да пру жи ње го ву 
ин те грал ну сли ку у емо тив ном ко ло ри ту”.39 Свет ме та но је из ви ре 
као кру на опа жа ја, или, ка ко би ре као Но ва лис по ста је кад свет из 
ду бо ког мра ка / поч не ко ствар ни свет да хо ди [...] кад све тлост се 
са сен ком спа ри / у пра ву ја сност сви ју ства ри.40 Ипак, тај дуа ли тет 
из ме ђу све та пе сме и све та ре ал не ствар но сти, ре зул ти ра ме ђу соб
ним дис тан ци ра њем. Пе сма је, у ства ри, „по че так од сут но сти ствари 

33 Raj ner Ma ri ja Ril ke, De vin ske ele gi je; So ne ti po sve će ni Or fe ju, Be o grad: 
Rad, 1969, 45.

34 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 247.

35 Исто, 115.
36 Исто.
37 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 179.
38 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 189–190.
39 Исто, 115.
40 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва II, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 

Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 55.
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и све та”.41 Да кле, иа ко Миљ ко вић одва ја ре ал ност од ме та но је, као 
и се бе од те ре ал но сти док ства ра пе сму, ипак је по треб но да се део 
ње го вог би ћа, емо тив на енер ги ја, за др жи са мо као алат ко јим се 
бру си ум ни опа жај. Су штин ски, ако се јед на ми сао пре фор му ли ше 
по зах те ви ма про сто ра из ван ре ал но сти ко ја нам је по зна та, то пре
о бли ко ва ње ће се сте ћи је ди но ако је ми сао про же та и од ре ђе ним 
емо тив ним ста њем пе сни ка.

Али емо ци ја не пред ста вља крај њи до мет ко нач ног об ли ко ва
ња пе сме. Бран ко Миљ ко вић у свом „Ариљ ском ан ђе лу” из збир ке 
Ва тра и ни шта пи ше: Су ви шно је ср це где пе сма по сто ји.42 Ме то
ни миј ским по ступ ком реч ср це ла ко се по ве зу је са зна че њем осе
ћа ња, па се не га ци јом ср ца не ги ра ју и осе ћа ња. Ме ђу тим, реч па
те ти ка има свој ко рен баш у ре чи πάθος ко ја сво је зна че ње ве зу је 
за емо ци је. А ов де се у об зир мо ра узе ти и по кре тач ка кре а тив на, 
емо тив на сна га, о ко јој Миљ ко вић го во ри у сво јим есе ји ма, по пут 
„За јед ну пе снич ку умет ност” или „Ло ба ња у тра ви”. Уз то је ре
че но да је ма три ца ње го вог пе сни штва упра во у ре че ни ци по е зи ја 
је па те ти ка ума43, ко ја на гла ша ва и реч ум. То је оту да што по
сто је за ко ни умет но сти ко ји, мо же се ре ћи за ме та но ју, по ста вља ју 
чо ве ку два основ на зах те ва. Је дан од зах те ва „по ста вља при ро да [...] 
јер чо век је, пре све га дру гог, би ће ко је осе ћа”.44 По ста нак дру гог 
зах те ва до ла зи од „ра зу ма, јер чо век је би ће ко је ра зум но осе ћа”.45 
Ме ђу тим, наш пе сник је, ипак, то мо жда нај бо ље об ја снио у свом 
есе ју „Под пе пе лом зве зда”, где су ми ра да „ни је ва жан пут до ми
сли и осе ћа ња, ва жно је њи хо во је дин ство у пе сми”46, што је и пре
ци зи рао у свом есе ју „Ор феј ско за ве шта ње Але на Бо скеа”, где ка же: 
„Ум је онај ко ји пе ва”.47

Да кле, емо ци ја као по кре тач ка сна га услов но је ов де. А услов 
про из и ла зи из уз ви ше но сти ума. Али ни ту ни је крај њи до мет ме
та но је ко ја се оства ру је. У свом есе ју „Ор феј ско за ве шта ње Але на 
Бо скеа” Бран ко Миљ ко вић је опи сао над ствар ност као не по зна ти 
„про стор”, ко ју пе сник „при бли жа ва” овој ре ал но сти и да она 
објек тив но по сто ји, без об зи ра на нас и на на ше ста ње: „Она же ли 

41 Ти хо мир Бра јо вић, „Од ме та фо ре до пје сме”, По е зи ја и по е ти ка Бран ка 
Миљ ко ви ћа (збор ник ра до ва), Бе о град, Га џин Хан: Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, Дом кул ту ре „Бран ко Миљ ко вић”, 1996, 107.

42 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 220.

43 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 222.

44 Fri drih Ši ler, O le pom, No vi Be o grad: Bo ok & Mar so, 2007, 39.
45 Исто.
46 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка 

уста но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 82
47 Исто, 196.
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да по стиг не би ће”.48 Он за то пра ви раз ли ку из ме ђу оне по е зи је ко ја 
је де скрип тив на и по дра жа ва ју ћа и оне ко ја и са ма ства ра. Јед но
став но, ка ко је то за пи сао пе сни ков бли ски при ја тељ Злат ко Томи
чић, „опи си ва ње сви је та је ње го во по ри ца ње”49, но то по ри ца ње 
ни је не га ци ја све га што свет кри је иза ве ла ствар но сти, па и се бе 
са мог, већ оно нео п ход но из не ве ра ва ње све та као ре ал ног. Истин
ска по е зи ја је по е зи ја све тло сти из бо жан ског бес крај ног про сто ра50, 
што, ре ци мо, опи су је Ње гош у пр вом пе ва њу Лу че ми кро ко зме. 
Да кле, бес кра јан про стор, про стор ме та ствар но сти, је сте онај у 
ко јем се об ли ку је дру га чи ја ствар ност, не за ви сна од чул ног и емо
тив ног по сто ја ња пе сни ка. То не мо ра да зна чи да је ствар као пред
мет пе сме по се би до вољ на, не го да је она мо гу ћа у оства ре њу свог 
пу ног по тен ци ја ла он да ка да по ста не ствар о ко јој се ми сли. Ка да 
по ста не пред мет ми шље ња јед ног пе сни ка, ствар по чи ње да се 
пре о бра жа ва уну тар пе сни ко вог ум ног над ви си ва ња се бе са мог 
и ду хов ног про ди ра ња у не бе ско по сто ја ње. А овај ства ра лач ки 
про цес увек је „ду бо ко узро ко ван ни зом уну тар њих ми кропро це
са”, иа ко се за пе сни ке ве зу је и пла то нов ско ми шље ње да „за оно 
што до ла зи из ну тра [...] по дик та ту бо жан ског на дах ну ћа до ла зи 
спо ља”.51 Са мим тим, пе сма као ис ход ства ра ња и је сте не што не
за ви сно, а, по свој при ли ци, и не што ре ал но мо гу ће он да кад се 
до так не пе сни ко вог ми шље ња. Бран ко Миљ ко вић об ја шња ва да 
пе сма же ли да по стиг не да про го во ри кроз пе сни ка и ка же „’по
сто јим’ а не: ’по сто ји оно о че му пе вам’”.52 Кроз пе снич ку сли ку 
от кри ва се оно што пе сма је сте, као „сли ка ра ци о нал ног ума”53 
ко ја има зах тев да про јек ту је се бе на зад у ону ствар ност из ко је 
по ти че чул ни опа жај и у ко јем је по че так умет ни ко вог ства ра ња. 

Али јед ном ство ре на, ова „сли ка ра ци о нал ног ума” ви ше нема 
ве зе са пе сни ком као ства ра о цем пе сме, за то што је чи ње ни ца, ка ко 
Хар пањ пи ше, да се „Миљ ко вић [...] за ла же за по е зи ју” ко ја је „осло
бо ђе на пе сни ко вих сла бо сти”54 или оног чул ног де ла пе сни ка од 
че га се он као ства ра лац и одва ја у свом за но су до пе сме. То, да кле, 
зна чи упра во да прет ход ни Миљ ко ви ће ви сти хо ви: Не, не ма раз

48 Исто, 200.
49 Zlat ko To mi čić, „Isto je pe va ti i umi ra ti: u po vo du pe te go diš nji ce smr ti 

Bran ka Milj ko vi ća”, Re pu bli ka XXII 10, 1966, 420.
50 Пе тар Пе тро вић Ње гош, Лу ча ми кро ко зма. Бе о град: Про све та, 1979, 145.
51 Ву ка шин Ко стић, „Бран ко Миљ ко вић и Бо рис Па стер нак”, Сла ви сти ка 

VI II (2004), 282.
52 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 200.
53 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 25.
54 Mi ha i lo, Har panj, „Tu ga i opo me na: frag men ti o po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, 

Po lja XV, 125–126, 1969, 4.
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ло га да пи шем пе сме / ако умем да при бли жим ствар ност („Па ра
лел на пе сма”) и ње гов по то ње на ве де ни стих: Су ви шно је ср це где 
пе сма по сто ји („Ариљ ски ан ђео”) по ка зу ју да се ства ра ње по е зи
је од ви ја ван оне вр сте емо ци ја пе сни ка ко је су иза зва не про ла зним 
чул ним за до вољ стви ма овог све та и да по сто ји јед на ду бља вр ста 
емо ци ја, по кре тач ка и нат чул на. Баш због то га што емо ци је пе сни
ка, као би ћа ко је ства ра пе сму, ни су и чул не емо ци је чо ве ка. Да кле, 
ни је реч о осе ћа њи ма ко ја по вр шин ски до ти чу на ша чу ла не го о 
емо ци ја ма ко је по кре ћу „ми са о не, асо ци ја тив не, ин ту и тив не, емо
ци о нал не и има ги на тив не ре ак ци је на шег мен тал ног би ћа на 
ствар ност и до га ђај”55, ка ко је то наш пе сник за пи сао у свом есе
ју „Ло ба ња у тра ви”. Ов де је реч о от по ру ко ји уз ди же пе сни ка до 
ствар но сти ко ја на ди ла зи це ло куп но по сто ја ње све га чул ног. 
Миљ ко вић и осе ћа да по сто ји „па ра лел на ствар ност [...] у ми сле ној 
сфе ри” ко ја „по ни шта ва пе сни ко ву фи зич ку ег зи стен ци ју”, ка ко 
је за пи сао Ра ди во је Ми кић.56 По е зи ја је јед на објек тив на сли ка 
ствар но сти ко ја, од у зи ма ју ћи оно што је огра ни ча ва ју ће, из но си 
на ви де ло ства ри „у но вој ди мен зи ји”.57

Ту но ву ди мен зи ју, про стор ко ји ни чим не под се ћа на се бе, 
Бран ко Миљ ко вић опе ва и сти хом из пе сме „По све та еле ги ја”, 
ко ји гла си свет за ме њен оком.58 Цео је дан ре ал ни свет у свом не
ви дљи вом на лич ју по сто ји за се бе као иде ја ко ја ће се ова пло ти ти 
кроз јед но дру га чи је по сто ја ње, оно ко је је омо гу ћи ло пе сни ко во 
око, пе сни ков опа жај с по чет ка. Да кле, оно до че га пе сник ко нач но 
же ли да до ђе је јед на ствар ност иза сли ке чул ног све та, ме та но ја, 
ко ја вас кр са ва у ње го вом уму ка да се чул ни опа жај уга си. И њен 
об лик, иа ко оства рен пе сни ко вим пре о бра жа ва њем ум не сли ке све
та, осли ка ва се бе услед на по ра у от пу шта њу чул ног, из ко јег по ти че. 

А осло ба ђа њем од ре ал но сти де ша ва се и то да пе сник ви ше 
ни је по тре бан пе сми. Ка да пе сник би ва не у ти ца јан, јер гу би се бе 
у оса мо ста ље ној ум ној сен ци сли ке ствар но сти, та да по чи ње 
истин ско по сто ја ње пе сме: „Та мо где ви ше за и ста не мо же мо ни
шта, по чи ње истин ска ствар ност, не про мен љи ва и не за ви сна од 
на ших ми сли”.59 У не га ци ји свог ре ал ног по сто ја ња, ме та но ја 
прак тич но пул си ра у пе сми, уда ља ва ју ћи се од то га да пре сли ка

55 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 37–38.

56 Ра ди во је Ми кић, „Бран ко Миљ ко вић или ор фе јев двој ник”, Књи жев
ност, год. 49, књ. 102, св. 11–12, 1997, 1745.

57 No vi ca Pet ko vić, „O po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, Izrаz IX 7, 1965, 652.
58 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 147.
59 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 53
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ва не што чул но, „од по дра жа ва ња не ка кве ствар но сти”60, па са да 
и од са мог пе сни ка. Ме та но ич ки свет, свет за ме њен оком61, у рас
це пу пе сни ко вог чул ног Ја и жа ра ства ра ња, по ка зу је да су де фи
ни тив но „ствар ност и по ет ско [...] по де ље ни, не из јед на че ни, без 
по сред ни ка”62, о че му је пи сао Ком не нић. За ме ње ни свет је у кри
ти ци ока рак те ри сан и као свет „зна че ња” ко ја са ма се бе „над ра
ста ју”63 и баш из ме ђу ове раз дво је но сти ко ја је би ла до хва тљи ва 
са мо пе сни ко вим умо ва њем о над ствар но сти, про сти ре се „сјај 
да ле ко из ван гра ни ца на шег ис ку ства”.64 Та по дво је ност ни је ни шта 
дру го до иста она по дво је ност ко ја је би ла на зна че на реч ју πάθος, 
у ко јој се са жи ма ју сва по ме ну та об ја шње ња за рад по е зи је Бран ка 
Миљ ко ви ћа као па те ти ке ума. Из ра ња њем из свог соп ства у не
по зна то, у про стор ко ји ни чим не под се ћа на се бе („Со нет”, Уза луд 
је бу дим) или у свет за ме њен оком („По све та еле ги ја”, Уза луд је 
бу дим), пе сник до спе ва до пе снич ких ду би на ко је ства ри скри ва ју 
у сво јој ре ал но сти. Док пе сник па ти пре о бра жа ва ју ћи свет и се бе 
у ње му, ствар ност се об ли ку је у са свим дру га чи ју сли ку, от крива
ју ћи се бе она квом ка ква истин ски по сто ји као нере ал на, нествар на, 
као ме та но ја, али и као она ко ја ће се, „као алу зи ја на са др жа је 
ко ји јој прет хо де”65, вра ти ти у ре ал ност.

Миљ ко вић, об ли ко ва ње пе снич ке сли ке као ме та но је и ње ног 
вра ћа ња у чул ну ре ал ност, бе ле жи у пе сми „Бран ко”, сти хом: Зе
мљо пре ко мог за спа лог ума.66 Ту се ви ди ка ко је дан за ла зе ћи свет 
у не ста ја њу од ла зи пе снич ким пу тем. На том пу ту, до ћи ће до 
ра зи ла же ња чул ног и нат чул ног. Свет ће свој чул ни огр тач оста
ви ти за со бом иза ре ал не буд но сти, јер пут ко јим иде на ста вља 
смер пре ко пе сни ко вог ум ног об ли ко ва ња чул не ствар но сти. Но, 
она не при па да ин те лек ту као ра ци о нал ном об ли ку по и ма ња 
ствар но сти. Ум је тај ко ји слу жи да ука же на то да „пут до пе сме 
не во ди кроз ин те лект већ кроз слут њу”.67 У по ме ну тој пе сми Миљ
ко вић бе ле жи не ви дљи во рас кр шће пред ко јим ствар ност тре ба да 

60 Слав ко Ле о вац, „Хар мо ни ја и фор ма”, По е зи ја и кри ти ка, Бе о град: 
Про све та, 1994, 141.

61 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 147.

62 Mi lan Kom ne nić, „Is ku stvo i is ku še nje po e zi je”. De lo XIX 7, 1970, 1246.
63 Ву ка шин Ко стић, „Бран ко Миљ ко вић и Бо рис Па стер нак”, Сла ви сти

ка VI II, 2004, 203.
64 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 229.
65 Алек сан дар Јо ва но вић, „По е тич ке прет по став ке нео сим бо ли стич ког 

пе сни штва”, Књи жев на исто ри ја XXV 91, 1993, 328.
66 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 105.
67 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 244.
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се успа ва68 и по ста не ни шта дру го до оно што је пе сник ра ни је 
пи сао, буд ни сан уну тра шњих спа ва ча.69 Не тре ба за бо ра ви ти да 
је тај пут хе ра кли тов ски пут, за бе ле жен у ми сли о че вом 60. фраг
мен ту, пут ко ји је исти и у оном по врат ном сме ру.70 Па ако ће се 
јед на вас кр сла ствар ност и вра ти ти у по сто ја ње ре ал не буд но сти, 
она ви ше ни је ствар ност ка кву је по зна вао пе сник кроз чул но ис
ку ство свог по сто ја ња. Јер, ме та но ја се, у ства ри, „вра ћа сном пре
о бра ће на и со лип си стич ки на кнад но да та”71 и она је оквир кроз 
ко ји и пе сник по ку ша ва да са гле да оно иза ве ла ствар но сти. Ме та
но ја и ствар ност да те су са да одво је но, али па ра лел но. И то одваја
ње сли ке чул не ствар но сти од се бе са ме, што је пра ће но пе снич ким 
за но сом и тр пље њем, на пу ту пре ко за спа лог ума, омо гу ћа ва ре
ал но сти да не ста не и да по но во по ник не као ме та но ја, као дру го 
ли це ствар но сти и осве тла на но во ту ре ал ност у ко ју се вра ћа. Да
кле, ка да Миљ ко вић пе ва: Зе мљо пре ко мог за спа лог ума72, ствар
ност по ста је не што дру го у пе сни ко вом уму, пре све га „она је осло
бо ђе на”73 се бе са ме, јер све се / у ни шта мо ра да раз не се, / ако ли 
же ли тра јан век.74 Али по ја вљу је се и јед на но ва све тлост ко ја 
си ја и ко ја се вра ћа у ре ал ност да је по ка же у дру га чи јем од сја ју, 
а мо жда чак и да је за ме ни. Ме та но ја „баш за то има моћ суп стан
ци о ни ра ња ствар но сти”.75 Ни је, да кле, нео бич но то што по е зи ја 
„са но вим про сто ри ма [...] за ме њу је ме ста ствар ном (ви дљи вом) и 
не ствар ном (не ви дљи вом)”76 уко ли ко је то не ви дљи во она за ча ра на 
ствар ност ко ја ће до би ти свој ме та но ич ки об лик. А ако ме та но ја 
као но ва све тлост има ова кву сна гу да по ста ви се бе као јед ну над
моћ ни ју ствар ност ко ја ће би ти па ра лел на са оном дру гом по сто је
ћом, он да ме та но ја са мим сво јим по врат ком „вр ши од ре ђе ну функ
ци ју у кон сти ту и са њу ствар но сти”77, како Хар пањ пи ше. Ме ђу тим, 

68 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 105.

69 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 28.

70 Her man Dils, Pred so kra tov ci I, Za greb: Na pri jed, 1983, 154.
71 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 23–24.
72 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 105.
73 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 229.
74 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва II, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 

Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 347.
75 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 229.
76 Радивојe Ми кић, „Утва зла то кри ла” Бран ка Миљ ко ви ћа, Је зик по е зи је, 

Бе о град: БИГЗ, 1990, 58.
77 Mi ha i lo Har panj, „Tu ga i opo me na: frag men ti o po e zi ji Bran ka Milj ko vi ća”, 

Po lja XV, 125–126, 1969, 4.
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тре ба осве сти ти да се ње но ва скр са ва ње до га ђа у уму, али и да 
до би ја сво је ова пло ће ње у пе снич кој ре чи ко ја ће је про јек то ва ти 
на зад у чул ну ре ал ност.

И ов де би се тре ба ло по зва ти на Хај де ге ро во схва та ње пе
сни штва и ми шље ња. На и ме, он при ме ћу је да је „пе сни штво у 
слу жби је зи ка” за то што „из ме ђу јед ног и дру гог, ми шље ња и 
пје сни штва, вла да скри ве но срод ство”, но исто вре ме но „из ме ђу 
јед ног и дру гог по сто ји исто доб но про ва ли ја”.78 Та ко у пе сми „По
све та еле ги ја” од је ку је Миљ ко ви ћев стих све што има мо то су 
на ше ре чи.79 И го то во је ди но ка ко се пе сма пре но си у ства р ност, 
је сте ње ним ова пло ће њем у те ло ре чи. Али та реч ни је обич на реч 
већ, хај де ге ров ски из ву че но, пе снич ка. Ни она, као ни пе сник у 
сво јој чул но сти, ни је до вољ на да се пе сма ова пло ти за по вра так у 
чул ну ствар ност. И реч мо ра да при бли жа ва су шти ну зра че ћи 
сво јим из во ри штем. Реч пе сме је реч из во ра или пра по чет ка, архη. 
Ка ко је већ ре че но, Миљ ко вић не ко ри сти ре чи у њи хо вом оп штесхва
 ће ном зна че њу, већ по ла зи од то га да сва ка реч има ис под оп ште
при хва ће них на сла га свој пра по че так, а вар ни че њем не бе ског 
про стран ства и зем ног ре а ли те та у пе сни ко вом уму на ста је кон
крет на озна ка ре чи. Ни реч са ма, да кле, ни је ви ше сва ки да шња, 
већ је и она у ства ра лач ком про це су по ме ре на из ван свог зна че ња 
у оно нат чул но зна че ње, ко је пе сни ку да је кре ди би ли тет да је упо
тре би за пе сму. То зна чи да се „до су шти не ре чи не до ла зи од мах”, 
већ да је „по треб но вре ме да реч по стиг не свој пу ни ефе кат”.80 Све 
то под ле же Миљ ко ви ће вом ста ву да „свет ни је ви дљив”, већ да се 
„он мо же са мо пе ва ти, слу ти ти и са ња ти”, бу ду ћи да је по е зи ја „у 
слат кој по ме ре но сти вре ме на и сми сла из ве ро ва ња у реч и звук”.81 
Ве ро ва ње у реч и звук пру жа ју мо гућ ност пе сни ку да ства ра. Ње
го ва „по ме ре ност” из овог све та ти ме што се бе отва ра да по ста не 
неЈа, исти је про цес ко јим про ла зи и са ма реч, јер она је, та ко ђе, 
осло бо ђе на зем них, људ ских зна че ња ко ја ства ра ју ње ну зна чењ ску 
сло је ви тост. Пе снич ка реч и са ма ни је не што што ће да по слу жи 
пе сни ку за ко пи ра ње, већ она пре до ча ва оно што ни је би ло схва
тљи во чул ном би ћу. И „сход но то ме, до зи ва по име ну оно за шта 
ни смо зна ли да по сто ји и чи је ће пра во по сто ја ње за по че ти упра
во по ступ ком име но ва ња”.82

78 Mar tin Haj de ger, Uvod u Haj de ge ra, Za greb: Cen tar za druš tve ne dje lat no
sti omla di ne RK SOH, 1972, 24.

79 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 147.

80 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 123.

81 Исто, 62.
82 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 9.
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При мер ово га има мо у пе сми „Из ми шља ња све та” Бран ка 
Миљ ко ви ћа. Ре чи и са ме, да кле, има ју свет за се бе, и то упра во у 
пре де лу оних ви си на где ства ри сми сао гу бе, и где се пе сник др жи 
оно га што му је је ди но пре о ста ло, а то су ре чи: јер од це ле ја ве 
оста ле су тек ре чи83, ка ко пи ше Миљ ко вић у сво јој пе сми „Изми
шља ње све та”. Бу ду ћи да се ни ре ал ност као та ква ви ше не по зна је, 
већ је она при сут на са да као са мо стал на сли ка, ме та но ја, и „ре чи 
мо ра ју да по стиг ну сво ју вла сти ту ре ал ност”.84 Оне су ва жне, јер 
„не ма ју ћи од че га дру гог да гра ди сво је све то ве”, пе сник „их гра
ди од ре чи, од оних ње них оста та ка у ко ји ма ви ше не ма тра го ва 
ем пи рич ке зби ље”.85 Ре чи су на опа сном за дат ку ко ји има дво
стру ки ко рак: да ме та но ју осли ка ју у пу ном сја ју, а да је при том 
пре до че и чу ли ма, бу ду ћи да оне мо ра ју би ти „ре пре зен та тив не 
за оба све та”86, ка ко пи ше Миљ ко вић у свом „При ло гу I”. Ре чи, 
да кле, има ју, пре све га, моћ да „се осло бо де при су ства ства ри”87, 
да све што је ре ал ност у њи ма про ху ји и раз ве је се у ни шта, „да 
од стра не де ко ре ви дљи вог све та” ка ко би „ство ри ле ону пра зни ну 
у ко јој се са ме на ста њу ју”.88 Под се ти мо се, Па вле Зо рић на зна ча ва 
ову те ма ти ку, бу ду ћи да је при ме тио ка ко је Миљ ко вић „осло ба ђа
ње ре чи од пред мет но сти по сти гао [...] у за вид ној ме ри”89, кре ћу ћи 
се ти ме „у су срет Ма лар меу”, пре ма че му „реч укла ња пред мет”.90 
Ка ко се ова кон ста та ци ја на ста вља и про ду бљу је, ви ди се по то ме 
што се ства ри „по и сто ве ћу ју са ре чи ма”, али и „за ме њу ју за ре чи”.91 
Сва ка од ре чи ко ју Бран ко Миљ ко вић упо тре бља ва има свој ар ха
и чан при звук, а ти ме и јед но жи во по сто ја ње, и у то ме је бо гат ство 
овог пе сни штва. И ње го ва не ра зу ђе ност зах те ва од чи та о ца спо
соб ност да уну тар бо гат ства свог соп ства раз ло жи оно нат чул но 
у са мој ре чи. Јер та реч из ми че са вре ме но сти, пе сни ко вим чу ли ма, 
али и са мом по сто ја њу ре ал но сти. 

83 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 138.

84 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 212.

85 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 130.
86 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста

но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 175.
87 Исто, 212.
88 Пе тар Џа џић, Бран ко Миљ ко вић или не у кро ти ва реч, Бе о град: Про све

та, 1965, 34.
89 Па вле Зо рић, „Бран ко Миљ ко вић или ап со лут на вред ност ре чи”, По

бу на и при ла го ђа ва ње, Бе о град: Про све та, 1975, 245.
90 Зо ра на Пе ја ко вић, „Бран ко Миљ ко вић и фран цу ски сим бо ли сти Рем бо, 

Ма лар ме и Ва ле ри (I)”, Све ске 23, 106, 2012, 156.
91 Дра ган М. Је ре мић, „Бран ко Миљ ко вић или пе сник у тра га њу за сми

слом”, Бран ко Миљ ко вић у књи жев ној кри ти ци, Ниш: Гра ди на, 1973, 249.
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Бран ко Миљ ко вић ће то опе ва ти у пе сми „Од бра на зе мље”, на 
на из глед па ра док са лан, али уи сти ну од ли чан на чин. Ка ко зе мља 
пред ста вља чул ну ствар ност, у овој пе сми она не ће би ти ока рак
те ри са на са мо као пу ка ре ал ност. Она је чул на са мо то ли ко да при
зо ве умр ле у свест жи вих, ко ји бра не сво ју отаџ би ну. Да кле, тек 
то ли ко да их до зо ве у свест чи та о ца, да би од мах за тим, као ре ал ни, 
иш че зли. Ме ђу тим, пе сник ко ји опе ва јед ну та кву ре ал ност ко ја 
је не ста ла за овај свет, мо ра ће, као и у пе сми „Тјен ти ште”, да за ђе 
у нат чул ну спо соб ност об ли ко ва ња пе сме, да опет ис ко ра чи јед ним 
за но сом из се бе и да у ек ста зи за бо ра ви на ону зе мљу на ко јој по чи ва 
ре ал ни свет, ка ко би за шао у не бе ску сфе ру по сто ја ња свих ства ри. 
И ту је и реч, она пра ва и искон ска, нео п ход на пе сни ку. Она се про
на ла зи баш у све ту ко ји је нат чу лан и ослобо ђен од оног ви дљи
вог. Та ко да реч пе сме ни је реч из гла ве, али ни из ср ца („Од бра на 
зе мље”), већ из јед не не ста ле ре ал но сти ко ја је та ко по ста ла про
шлост, али по но во ожи вље на про шлост он да када пе сник за ђе у 
нај ве ћи опа жај, ме та но ју. Миљ ко вић мо ра за то пр во да пре ва зи ђе 
се бе, да ек ста зи сом за бо ра ви на оно што он је сте као би ће овог 
све та, да би по том ус пео да за пе ва оном ствар но шћу ко ја је пе сни
ку је ди но и по зна та. Оту да у ср цу љу бав ја ча од смр ти / У гла ви 
ми сао ве ћа од гла ве.92 Пе сник, као што већ зна мо, „пре во ди на свој 
је зик пе сму” не би ли ову ожи вље ну, вас кр слу ре ал ност, ме та но ју, 
ус пео да „при бли жи мо гућ но сти умет нич ког одр жа ва ња”.93 А сред
ство ко јим ће се по слу жи ти је упра во реч. Пе сник пе ва, зна ју ћи, 
као и Но ва лис, „да са мо од ј е д н е  ре чи тај не / при ли ке мр ске и 
очај не”94 не ста ју. Реч ти ме „при бли жа ва” је дан не по знат свет, мета
но ју, за то што је „уво ди у је дан про стор у ко ме га мо же мо пре по
зна ти, пој ми ти, до сти ћи са зна њем, ду хом”.95 Ка ко реч са да ни је и 
реч ствар но сти ко ју по зна је мо сво јим чу ли ма, ја вља се, да кле, „из
ве сна над ствар ност чи је по ре кло не тре ба тра жи ти ни у ствар но
сти, ни у ду ху, већ у са мој ре чи”.96 Са мим до пи ра њем до све та ре чи 
„се обра зу је [...] ду бо ка ствар ност све та” ко ја от кри ва но ву ствар
ност, ме та но ју, „по ка зу ју ћи до тле ни кад ви ђе ну су шти ну”.97

92 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа I, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 176.

93 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа IV, Из да вач ка уста
но ва „Гра ди на”, Ниш, 1972, 140.

94 Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва II, Ни ко ла Страј нић (прир.), Но ви Сад: 
Фи ло зоф ски фа кул тет – Би стри ца, 2007, 55.

95 Ра ди во је Ми кић, „Миљ ко вић, пе сник апо ли ниј ског скла да”, Књи жев на 
реч II 10, 1973, 22.

96 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Niš: Gra di na, 1991, 18.
97 Па вле Зо рић, „Свест о пе сми Бран ка Миљ ко ви ћа”, Бран ко Миљ ко вић у 

књи жев ној кри ти ци, Ниш: Гра ди на, 1973, 171.



1025

Из ово га ја сно про из и ла зи да Миљ ко ви ће во пе сни штво има 
од ре ђе не фа зе ко је је Ми лан Ком не нић ока рак те ри сао као „жр тво
ва ње ви дљи вог, ње го ву раз град њу, ва скр са ва ње не ви дљи вог кроз 
је зик и ње го ву са кра ли за ци ју у је зи ку”.98 Миљ ко вић је сво ју ку лу 
пе сни штва са гра дио про те жу ћи пе сни штво кроз па тос ума, ја сно 
на зна ча ва ју ћи да се по е зи ја за то до сти же умом.99 То зна чи да цела 
јед на ствар ност мо ра да не ста не ка ко би се по ја ви ла ње на су шти
на. И за ла зак те ствар но сти ни је про сто не ста нак, већ от пу шта ње 
све га што је пе сник ви део, ка ко би се у ек ста зи свог ства ра ња „све
тло шћу ко ја не до ла зи из ва на, већ је у на ма са ми ма”100 осве тлио 
ко на чан опа жај, а то је ме та но ја. По зи ва ју ћи се на Ари сто те ла, 
Миљ ко вић зна да је „свој ство ума да са мо га се бе ми сли, тј. по ра
жа ва и по бе ђу је”, а „по е зи ју ко ја опе ва те по ра зе ума мо гли би смо 
ва ле ри јев ски на зва ти па те ти ком ума”.101 Пе сник жр тву је ствар ност 
и оно што он је сте у њој, да би она вас кр сну ла сво ју су шти ну ко ју 
на зи ва мо ме та но јом. А она је, опет, ожи во тво рен им пулс пе сме. 
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