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Из ње мо же мо иш чи та ти упра во пи та ње кра ја и ства ра ња: „Вре ме је ста
ло та мо / где људ ска на да / не зна чи ви ше ни шта. / Цр ве на ру жа цве та / 
у вр ту мр твих. / Смрт не ће мо ра ти / да чи та / ове уза луд не пе сме”. Од нос 
са ства ра ла штвом као да је пе си ми стич ки на стро јен, и као да мр тве мо ра 
ис ку пи ти не што дру го, а не пе сма. Не ка ау тох то на жи вот ност ко ја не 
на ста је мо де ри ра њем пе сни ка, ње го вим на да њем, кре та њем, усме ре њем. 
Он је, на из ве стан на чин, до шао до „кра ја вре ме на” и у том ва куу му оста
ју са мо про цеп и не из ве сност. А ре чи? Ре чи су пре пу ште не са ми ма се би. 
Оту да по тре ба да се збир ка за кљу чи ци клу сом „Ре чи ко је су са ме пе сма”. 
Он се са сто ји са мо од јед не пе сме, са свим фраг мен тар не, са мо до вољ не, 
где ре чи као да су за до би ле ау то но ми ју у од но су на пе сни ка, и са да, ако 
им је оста ло не што од зна че ња, мо ра ју то по све до чи ти са ме од се бе, без 
де ми јур шког пе сни ко вог уре ђи ва ња. Не по сто ји ис ку ство над ре чи ма 
ко је их за кри љу је, ра ђа и ор га ни зу је. Са да по сто је је ди но оне са ме, као 
си ћу шне твр ђа ве сми сла, пу ште не у не из ве сност да се са мо со бом и 
ра ди се бе бра не. 

Ло гич ка уте ме ље ност од но са ме ђу ци клу си ма, оста је нај вред ни ји 
и нај ду бљи до ма шај збир ке. Она са ма пред ста вља је дан раз вој, кре та ње 
и жи вље ње. По је ди ни ње ни еле мен ти, као што су оп шта ме ста, ди дак
тич ки мо но ло зи, мо ти ва ци о не по ру ке, би ва ју са вла да ни ор га ни зо ва ном 
це ли ном. И ко нач ни ути сак ко ји Дра гој ло ви ће ва збир ка оста вља је сте, 
у мно го ме, из раз искре но сти, ис ку ства и за ми шље но сти пред све том. 
Оту да је, са пот пу ном уве ре но шћу, мо же мо сма тра ти при ло гом лич но
сном пе ва њу у на шој са вре ме ној по е зи ји.

ЛазарБУКВА

ПЕВАЧ,НАСЛУЖБИ

Ду шко Ба бић, Станихрана, „Гра ма тик”, Бе о град 2021

Жи вот чо ве ка у са вре ме ном све ту по нај ви ше на ли ку је на јед ну 
вр сту тур бу лент ног убр за ња, не за у ста ви ве цен три фу гал не си ле у ко јој 
је, ју ре ћи за сред стви ма, чо век из ви да из гу био циљ и сми сао. Рад ства
ра о ца, књи жев ног пре га о ца, човекаодречи (sic!), на ро чи то пе сни ка, ме
ђу тим, упор но ли чи на пливањеузводно,су прот но та квим стру ја њи ма, 
то јест тен ден ци ја ма хи пе ру бр за ња. Пе сник, ели о тов ски ре че но, и да ље 
тра га за мир ном тач ком све та што се вр ти, јер се у тој тач ки са др жи ње
го во ду хов но је згро, али и ду хов но је згро чи та вог чо ве чан ства. Он је, у 
том сми слу, не са мо чуварсветлости–онај ко ји но си фе њер у ру ци 
не го и гласникбуђења–онај ко ји до зи ва на бу ђе ње из ду хов не хи бер на
ци је. Ње го ва по е зи ја тре ба да ата ку је на ле тар ги ју, амо рал ност и за бо рав 
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Бо га, то јест да бу де у функ ци ји дав но де фи ни са не иде је о по е зи ји као 
свестиисавестичовечанства.

Пе снич ки свет Ду шка Ба би ћа, ра зно лик по мо тив ским ма ни фе ста
ци ја ма и мо но ли тан у иде ји ду хов ног бу ђе ња, пре тен ду је упра во на то 
да код чи та о ца афир ми ше дав но за бо ра вље не вред но сти и по себ но на 
њи хо ву ре ак ту е ли за ци ју у до ба у ко јем се зло про гла ша ва за до бро, лаж 
за исти ну, ан ти христ за Хри ста. Ука зу ју ћи на оно што је не про ла зно, не
про па дљи во и што као ду хов ни кон ти ну и тет обе ле жа ва на ше тра ја ње 
– је зик, пи смо, ве ру, тра ди ци ју и кул ту ру – он по зи ва на јед ну вр сту де
ми сти фи ка ци је са вре ме но сти чи ја нам се ла жна сли ка пред ста вља као 
на ше огле да ло. Ба бић је за то „гла сник ду хов не об но ве” (М. Па о ви ца), 
по ет ски ар би тар и апо ло ге та ко ји, не са ма чем у ру ци не го бла гом реч ју 
из пе ра, све до чи ону На ста си је ви ће ву духовностварнуреч, ко ја омо гу
ћа ва ду хов ну буд ност, упр кос све ту она кав ка кав је. Је зик ње го вих пе
са ма ме ло ди чан је ко ли ко и ре зо нан тан, рит ми чан ко ли ко и ра фи ни ра
не сми ре но сти; ње го ве укр ште не и об гр ље не ри ме ни су са мо по ет ски 
знак да је мисаопропевала не го су екви ва лент ње го вог по ет ског на че ла 
јединстватра ди ци је и са вре ме но сти, ми та и исто ри је, чо ве ка и Бо га. 

У ње гов пе снич ки из раз, ко ји афир ми ше јединство– Јед но(г), склад
но су се сли ли и у ис тој ми си ји сје ди ни ли пра во слав норе ли гиј ски до жи
вљај чо ве ка и све та, ау то по е тич ки кон цепт пе сме и пе сни ка, али и апоте
о за љу ба ви као нај ви шег на че ла пе снич ке и жи вот не му дро сти („Чи та ти 
псал ме / Би ти не зло бив и чист, / као из вор у пла ни ни / као пти ца не бе ска 
што жи ви / о бож јем ста ра њу; / као јаг ње, као крин; / као про рок ју ро
ди ви – / пре зрен, сло бо дан, сушт” („Чи та ти псал ме”). О то ме нај бо ље и 
нај до след ни је све до чи се дам (сим бо лич ких) ци лу са збир ке Станихрана
(„Чи та ње пи сма”, „Зна ње зе мље”, „Зми јањ ски трип тих”, „Сам на Бож јим 
ли ва да ма”, „Сним ци ста ре ња”, „Злат на ма гла” и „Чи та ти псал ме”). Се дам 
ци клу са, као седамлирскихкругова,не тре ба, ме ђу тим, по сма тра ти ни 
ту ма чи ти не за ви сно је дан од дру гог, бу ду ћи да су ме ђу њи ма ус по ста вље
ни сна жни ји и/или ма ње чвр сти по ет сколир ски и ми са о норе флек сив ни 
па ра ле ли зми, али учвр шће ни у по ме ну том је дин ству (је зик, тра ди ци ја, 
кул ту ра, пе сник, љу бав и Бог). 

По себ ну вр сту мо тив ског и зна чењ ског је дин ства чи не увод ни и 
за вр шни ци клус збир ке („Чи та ње пи сма” и „Чи та ти псал ме”), ко ји пред
ста вља не ку вр сту зна ков не монаде це ло куп ног Ба би ће вог пе сни штва. 
На сли чан на чин као што ова два ци клу са „об гр љу ју” оста ле у књи зи, 
илу стру ју и ону вр сту по ет ског и ду хов ног раста„од пер фек та у ин фи
ни тив”, то јест ам пли ту ду ду хов ног стре мље ња или тра га ња за Сми слом. 
Ко ре не тог тра га ња Ба бић пре по зна је (и од њих за по чи ње) у је зи ку и пи
сму, од ко јег по чи ње права националнаисторија.Оту да не из не на ђу је 
што збир ка по чи ње упра во „Азбу ком” ко ја нас је „из ка ра мра ка исто ри је” 
из ве ла у „зар но би ће сло ве сно сти”. Ова ре пре зе та тив на пе сма пред ста вља 
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од ре ђе но Ба би ће во по ет ско за ко но пра ви ло – „за кон о пи сме ни ма” – о 
је зи ку, пи сму и иден ти те ту (хри шћан ском и кул тур ном). Ци клус „Чи
та ње пи сма”, свих ње го вих два на ест пе са ма, ау тен ти чан је пе снич ки 
спо ме ник исто ри ји срп ске пи сме но сти и књи жев но сти – је зи ку, пи сму 
(ћи ри ли ци) и љу ди ма ко ји су оста ви ли трај но обе леж је у исто ри ји на шег 
је зи ка и кул ту ре, то јест би ли мар ке ри ду хов ног и на ци о нал ног пре о бра
жа ја од бе сло ве сно сти у сло ве сност. Од Ћи ри ла, Ву ка и Ње го ша, Вен цло
ви ћа и Са ве Мр ка ља, од По ве ље Ку ли на ба на до Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, 
ко сов ске дра ме не кад и сад, пе сник пре по зна је и опе ва иде ју духовног
јединства народа: „Све што је би ло, јест и би ће / у ве ко ва њу, по сре ди нас, 
/ ду би на Сло ва од смр ти скри ће – / за ве ру, на ду, уте ху и спас” („На род 
у пи сму”). Али у тој ми си ји оства ре ња ду хов ног јeдинства на ро да под
јед на ку ва жност има и Горскивијенац ко ли ко и ћи ри ли ца, чи ји сло во и 
знак, ре пре зен ту ју не рас ки ди ву за јед ни цу (нокатимесо,једнудушуи
једнотело),ка квој би тре ба ло да стре ме и „Ср бљи по ски та ни” („Ка ко 
се пи ше по Ву ку”).

По зив на ду хов ну об но ву, осим афир ма ци је је зи ка и пи сма као иден
ти тет ског обе леж ја на шег на ро да, пе сник Ду шко Ба бић по твр ђу је и у 
исто риј ској рав ни – ре ми ни сцен ци ја ма на до га ђа је из бли же и да ље про
шло сти, свом ге о граф ском (Гла моч) и на шем ду хов ном за ви ча ју (Ко со во 
и Ме то хи ја и Је ру са лим). У том сми слу, дру ги и тре ћи ци клус („Зна ње 
зе мље” и „Зми јањ ски трип тих”) склад но об је ди њу ју и пе сни ко ва лич на, 
на ци о нал на и исто риј ска ис ку ства и стра да ња; истог ин тен зи те та је и бол 
на по ро дич ном гро бљу у за ви ча ју („За ду ши це”) и бол због стра да ња не
ви них на Ко со ву („Мо ли тва за кр сто лом це”). При то ме, гном ски ка рак
тер Ба би ће вог по ет ског из ра за ни ма ло не гу би на сна зи због из ра зи те 
до след но сти не го ва ња ри ме и ор га ни зо ва ња пе сме у стро гу фор му. На
про тив. Ње го ву сна гу до дат но про ду бљу је лир ски до жи вљај за ви ча ја, 
од но сно из ра зи ти лир ски ра фин ман у ево ци ра њу сли ке мај чи них очи ју, 
мо ли тве и ли ца, при че му се мај ка по ка зу је као Мај ка све та („Где год сам 
до шао, че ка ло ме је тво је ли це / да ме у љу бав по ви је / као но во ро ђе но 
де те. // Пред ико ном Бла ге Мај ке / Пи та тел ни це” („Где год сам до шао”). 
Мно штво ар ха и за ма, ста рих и за бо ра вље них ре чи, ко ји ма се ис ка зу је 
пун до жи вљај про шло сти и исто ри је, лич не и на ци о нал не, по ка зу је и 
оно, Да ној ли ће вим ре чи ма ка за но, „зна ње род ног је зи ка”, без ко јег не ма 
до бре по е зи је о слав ној и тра гич ној про шло сти и исто ри ји. 

Че твр ти ци клус збир ке „Сам, на Бож јим ли ва да ма”, ни ма ло слу чај
но, за у зи ма цен трал но ме сто у књи зи, јер је је дин ствен и раз ли чит од 
прет ход них и по то њих пре вас ход но по основ ној иде ји афир ма ци је пе сме 
и пе сни штва. Ова Ба би ће ва апо те о за пе сни штва има ау то по е тич ки ка рак
тер и у ње ној кон цеп ци ји мо гу ће је уо чи ти не ко ли ко сло је ва зна че ња. С 
јед не стра не, опо зит ним па ром: везан–слободан,ис ти че се слободавеза
ногстиха,а ту ла ли ћев ску „стра сну ме ру”, ту „кр сну сло бо ду ве за но га 
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сти ха” мо гу ће је до сег ну ти са мо у укр шта ју ме ло ди је и зна че ња, зву ка 
и сми сла, „пре то чен у ме ре сло го ва и ри ма” („Ве за ни стих”). Та ко оства
ре не сло бо да и ау то ном ност, пе снич ка и ег зи стен ци јал на, ни су, ме ђу тим, 
увек и ап со лут но си гур не и не на ру ши ве, јер и пе сник, тај „тво рац ма ли 
нај бли жи бо же ству” (П. П. Ње гош) и ње го ва тво ре ви на ду ха ни су по ште
ђе ни су ро вих ма ни фе ста ци ја сва ко днев ног жи во та у ко јем је оства ре на 
до ми на ци ца не е стет ског и не е тич ког. У том сми слу, по чет но ус хи ће ње 
и пи је тет ко ји се по ка зу је пе сни штву и про це су ства ра ња, до жи вља ва 
сво је „кри зне тре нут ке”, то јест крат ко трај ну ма ло ду шност ко ја се ис ка
зу је као сум ња у смисао певања:„Ко ме су по треб ни со не ти и стро фе / 
у овом спек та клу ри ја ли ти блу да? / Ко га се ти чу це зу ре и син ко пе / док 
жи вот то не у муљ мла ких чу да?” („А ти пи шеш пе сме”). Но, по ла зе ћи 
од На ста си је ви ће ве иде је да је сум ња у сми сао ства ра ла штва, у ства ри, 
сум ња у сâм сми сао жи во та, пе сник се ов де, на кон бла гог „па да” и сум
ње у свр хо ви тост пи са ња, а пре ко ћутања(ти хо ва ња), уз ди же у нај ви ше 
ду хов не пре де ле – „Бож је ли ва де” – те по след њим две ма пе сма ма овог 
ци клу са („Пе вач, на слу жби” и „Сам, на Бож јим ли ва да ма”) ис ка зу је 
пунумерусвојекосмичности (А. Па ран дов ски), то јест оправ да ва свој 
по зив пе сни ка и пе ва ње као службовање.Ова ква „слу жба”, по свом ду ху, 
при па да вишемреду,то јест бли ска је сва кој дру гој вр сти слу жбо ва ња 
(дру гом) из љу ба ви, ко је је, има нент но – слу же ње Јед ном (Бо гу). Оту да 
се сми сао сва ког та квог слу жбо ва ња из јед на ча ва са на че лом гу бље ња „ја”, 
а пре ла ска у „Ти”, од но сно оства ре ња пр вот но уста но вље ног прин ци па 
изперфектауинфинитив(„Ући у цр кву ко смич ке ту ге – / же љан Бо га, 
да кле, жив; / из мр твог ре да у ра су ла, / из пер фек та у ин фи ни тив” („Сам, 
на Бож јим ли ва да ма”). 

Лир ски и по мно го че му ин ти ми стич ки ка рак тер два на ред на ци
клу са („Сним ци ста ре ња” и „Злат на ма гла”) се, с јед не стра не, раз ли ку је 
од на че ла општости,универзалности,обожености–инфинитива, 
ко ме пе сник од по чет ка стре ми,док му, с дру ге стра не, оста је до сле дан 
упра во по то ме што опе ва те ме ко је су оп штег ка рак те ра, уни вер зал не 
и веч не (ста рост и љу бав). Ова два ци клу са, два трак та та – о ста ре њу и 
љу ба ви – са чу ва ла су оно из вор но Ба би ће во ме ло дич но и рит мич но пе
ва ње, па се у њи ма, као две ма ве ли ким пе сма ма – о мудрости(незлоби
вости)старењаи златниммагламамладости(љубави)–пре по зна је и 
прин цип хармоније.Он се у љу бав ним пе сма ма очи ту је као сен зи би лан 
(„Ду гу јем ти”, „Ве руј ми”, „Злат на ма гла”), чув ствен („Сло во о од ла су”) 
и чу лан („Ше тач, су тон”), док су пе сме у „Сним ци ма ста ре ња” углав ном 
у сти ша ном то ну сет не му дро сти, али и са мо ће, као не из бе жног пра ти о ца 
ста ре ња. У хро но ло шком и ло гич ном сми слу, реч је о ин вер зи бил ном ре
до сле ду ова два ци клу са (не од мла до сти/љу ба ви ка ста ре њу/са мо ћи не го 
остарењу, па љубавии младости), ко ја све до чи пе сни ко ву (и пе снич ку) 
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му дрост да се у се ћа њи ма са чу ва она жи ва ва тра жи во та као све тлост 
кан ди ла у ста ро сти. 

У зна чењ ском (и вред но сном) сми слу, за вр шни ци лус збир ке Стан
ихрана,„Чи та ти псал ме”, оства ру је пу но је дин ство са иде ја ма опе ва ним 
у прет ход ним, а на ро чи то у пр вом „Чи та ње пи сма”. Он је очи гле дан 
до каз оног по ме ну тог ду хов ног ра ста или стре мље ња ка веч ном ко је је 
пе сник од по чет ка на го ве шта вао као свој (пе снич ки) пут. Ду бо ко пра во
слав на ре ли ги о зност мно гих пе са ма ко је прет хо де по след њем ци клу су 
до дат но је осна же на мо ли тве ним то ном. Пе сник је онај ко ји ви ди дубоко 
– у та му па ло га све та у ко јем „[...] Пи лат ру ке пе ре, / а крај ње га Јаг ње 
Бож је – но ге ху ља и уби ца” („По сте ља Бож јег чо ве ка”) и високо–уз не
сен у свом ћу та њу, тр пље њу и под ви гу, ка да „бла жен у бо лу, зрак нут 
Хри стом” („Дан, пе сма”) из ње га про пе ва Пе сма Љу ба ви о све је дин ству 
са тра вом, цве том, ли стом и ли цем сва ког чо ве ка. Но, до тог вр хов ног 
(са)зна ња да упочеткубешеПесмаи да се опетвраћамоЊој,во ди само 
је дан пут – пут мо ли тве, ко ја је чо ве ку у ова квом све ту огре хо вље ном, 
обез ду зо вље ном, обез бо же ном је ди но ме сто уте хе и спа се ња, ње гов стан
и ње го ва храна.Оту да се у ин то на циј ски и сим бо лич ки, сми са о но и 
естет ски нај у зви ше ни јој пе сми „Чи та ти псал ме”, у ду ху до сег ну те му дро
сти, мудростивишегареда,пе ва: „Чи та ти псал ме, гла сно и му кло, / сла
ви ти Бо га, / из ужа са и не ма ра, / рас ка лаш ја, стра ха, бла ма, / до суд њег 
ча са и зад њег да ха – / да мо ли тва го лој ду ши бу де за клон, / стан и хра на”.

Та ко ци клич но за о кру же на збир ка Ду шка Ба би ћа оправ да ва миси
ју Пе сни ка у овом све ту и ње го ве слу жбе да по зи ва на ду хов ну буд ност 
пре ко по треб ну чо ве ку за спа лом под те ре том зем ног зла. Збир ком Стан
ихранапе сник оства ру је ви со ке естет ске до ме те, ка ко раз ви је ном пе
снич ком има ги на ци јом та ко и у вер си фи ка циј ским уме ћем. У мо тив ски 
ра зно вр сном Ба би ће вом по ет ском уни вер зу му мо гу ће је пре по зна ти 
раз ли чи те на ци о нал не, кул тур не и ду хов не сим бо ле, па и сим бо ле сва
ко дне ви це, али је сва ки од њих у ис тој ми си ји, ис тој слу жби. Јер до бра 
по е зи ја са жи ма ви зи ју бу дућ но сти са при се ћа њем на про шлост. Она је 
про бу ђе на свест о чо ве ко вом при су ству – ду хов ној буд но сти – у вре ме ну 
и исто ри ји. Пе вач, на слу жби, нас под се ћа на то. 

МаријаЈЕФТИМИЈЕВИЋМИХАЈЛОВИЋ


