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П О  В О  Д И

МИ ЛО ВАН ДА НОЈ ЛИЋ 
(1937–2022)

ДУ ШАН ПА ЈИН

УВИ ДИ – У ДЕ ЛИ МА  
МИ ЛО ВА НА ДА НОЈ ЛИ ЋА

БИ О ГРА ФИ ЈА

Ми ло ван Да ној лић ро ђен је у се лу Ива нов ци (код Љи га), 3. ју ла 
1937. У ше сна е стој го ди ни (1953) по чео је да ша ље крат ке до пи се из 
свог сре за, не дељ ном ли сту Ре пу бли ка, а он да и дру гим ли сто ви ма 
– о же тви и се тви, о гу жва ма у сре ском би о ско пу и сл. Кра јем ле та 
1953. го ди не од лу чио је да по бег не од ку ће. Про фе сор ма те ма ти ке 
дао му је но вац за во зну кар ту и по же лео сре ћан пут. Био је у Бео
гра ду – око 3. го ди не – улич ни про да вац но ви на и од то га се углав
ном из др жа вао. Об ја вљи вао је крат ке тек сто ве у не дељ ном ли сту 
Ре пу бли ка и у ча со пи су Де ло, а за тим се за по слио као но ви нар у 
Бор би. Године 1957. по ло жио је ван ред но ма ту ру у Бе о гра ду и обја
вио прву књи гу пе са ма у Но ли ту (Уро ђе нич ки псал ми). Дру га књи
га му је би ла Ка ко спа ва ју трам ва ји (Но лит, 1959). Сту ди рао је и 
ди пло ми рао (1973) на Фи ло ло шком фа кул те ту (гру па за фран цу ски 
је зик и књи жев ност). Ка сни је је об ја вио ве лик број књи га по е зи је 
и про зе – про зна де ла је по чео да об ја вљу је по чет ком 70их го ди на. 
Тих го ди на је по стао и ве ге та ри ја нац и оду ше вљен при ро дом обја
вио је књи гу по е зи је Род на го ди на (БИГЗ, 1972), ко ју је по све тио мај ци. 
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На кон за вр ше них сту ди ја, Да ној лић је кра јем 70их пу то вао, жи вео 
и ра дио у Лон до ну, Чи ка гу, Њу јор ку, Па ри зу и По а тјеу, где се трај но 
на ста нио 1984. го ди не, са су пру гом Са њом и дво ји цом си но ва. То ком 
го ди не по вре ме но бо ра ви у род ном ме сту и Бе о гра ду. Ино стра ни 
члан СА НУ (Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти) по стао је 2000. годи
не, а 2018. ре дов ни. Био је пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге 
2013–2022. Да ној лић је пи сао пе сме, ро ма не и огле де, а це њен је и 
као вр стан пре во ди лац. Об ја вио је 70 књи га. За сво ја де ла до би јао 
је у по след њих три де се так го ди на број не на гра де – Ок то бар ска 
на гра да Бе о гра да; Зма је ва на гра да; На гра да Бран ко Ћо пић; На гра да 
Иси до ра Се ку лић; На гра да Де сан ка Мак си мо вић; Мла дост; Мла
до по ко ље ње; Не вен; Ви та ло ва на гра да; Ни но ва на гра да; На гра да 
Ми лош Ђу рић за пре во ди ла штво, a ја ну а ра 2014. му је у Бе о гра ду 
до де ље на Из ви и скра Ње го ше ва, на гра да за жи вот но де ло. За збир ку 
пе са ма Жи во ти, жи во ти (Ал ба трос плус, Бе о град, 2016), до био је 
2017. на гра ду „Ра де Дра и нац”, ко ју до де љу је На род на би бли о те ка 
„Ра де Дра и нац” из Про ку пља. А 2021. до био је „Ве ли ку на гра ду 
Иво Ан дрић”. Умро је у Фран цу ској, 23. 11. 2022. го ди не.

ПО СМА ТРА ЊА И УВИ ДИ

Из о штра ва ње и ве жба ње па жње ва жан је аспект умет нич ке 
прак се уоп ште, би ло да је реч о књи жев но сти, му зи ци или ли ков
ним умет но сти ма. У под на сло ву сво је књи ге (То – ве жбе из упор
ног по сма тра ња, из да ња 1980. и 1990). Да ној лић ис ти че по сма
тра ње као ва жну ком по нен ту сво је про зе, у ко јој се – у раз ли чи тим 
ви до ви ма – то и ма ни фе сту је. 

У овом ис тра жи ва њу по све ти ће мо па жњу не ким ана ло ги ја ма 
и слич ним ис ку стви ма, ко ја на ла зи мо у бу ди стич кој тра ди ци ји и 
по је ди ним од лом ци ма Да ној ли ће ве про зе. 

Ис ку ства слич на бу ди стич ком ис ку ству ве за ном за по сто ја ну 
па жњу – што се у бу ди зму на зи ва са ти пат ха на (sa ti pat tha na)1 – 
мо гу се на ћи код Да ној ли ћа у књи зи „То” и дру гим де ли ма. Већ у 
на сло ву, чи та о цу се ја вља асо ци ја ци ја на бу ди стич ки по јам „та
квост” (тат ха та), а под на слов (ве жбе из упор ног по сма тра ња), 
де лу је као па ра фра за оно га што се у бу ди зму на зи ва „ве жба ње 
по сто ја но сти па жње”. 

Ина че, Да ној лић у јед ном ин тер вјуу сво ју про зу (са свим оправ
да но) на зи ва „ме ди та тив ном.” 

1 За бу ди стич ке пој мо ве, ви ди: Nyana ti lo ka, Bu di stič ki reč nik, prev. S. Sto
ja no vić, Pe šić i si no vi, Be o grad, 1996.
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На ре ђао сам три де се так то мо ва по е зи је и ме ди та тив не про зе; 
пи сао сам да бих не чим до ка зао свој жи вот и ре као, по не што, о оно
ме што ме окру жу је. Ви ђе ње је од већ лич но, ис кри вље но, да бих га 
мо гао пред ло жи ти као исти нит од раз дру штве не ствар но сти. Го во
ре ћи о се би, го во рио сам и о дру ги ма; и обр ну то. Пи са ње је при
ват на рад ња, зна чај на у ме ри у ко јој вр ши лац тог по сла, не све сно и 
не хо ти це, су бли ми ра оп ште ис ку ство. Пи сац је ди вљи ин ди ви ду
а ли ста, али сред ство ко јим оства ру је сво ју из дво је ност и по себ ност 
– је зик – је сте из ра зи то ко лек тив на тво ре ви на. Пи сац је са дру ги
ма и он да кад је нај лич ни ји: је зик га ве зу је за пле ме, за ко лек тив ну 
суд би ну. Ако сам ура дио по не што што објек тив но ва ља, то је ис
па ло без мо је за слу ге. Ви ше сам тру да уло жио у сво је не у спе хе, 
не го у оно што је јав ност при хва ти ла.2 

1) Ова ко су код Да ној ли ћа опи са ни не ки при ме ри „ве жбе из 
упор ног по сма тра ња”. Нај пре, он го во ри о ши рем пла ну, о јед ном 
дво ри шту, а за тим o оном што по себ но (по је ди нач но –и здво је но) 
уо ча ва у том дво ри шту.

Дво ри ште је чи сто и пра зно.
На сре ди ни ке стен; пу шта сто мак.
Ке стенстар ке ља: ста бло му гу зи цом уро вље но у тло.
Од жи вља ва по след ње да не.
Око ње га бе тон, на ква шен хлад ном во дом. По ме тен. Ме тла 

од ло же на уза зид.
Под ни ском стре хом, ле ја ру жаје сен ки.
Тре ну ци зу је, си па ју отров у не сло жна се ћа ња.
Од не куд, јак сноп сун че ве све тло сти. Као да се дно обла ка, 

не где, про ва ли ло.
На ко со за тег ну том ко ноп цу су ше се чар ша ви.
На дру гом, упо ред ном, бе ли рад ни ман ти ли. Бол ни чар ски, 

или кел нер ски.
Пра зна оде ћа пле ше, лу тан ски кру та. Ру ка ви и но га ви це раз

ма ху ју се у ве тру.
Ле во и де сно, по је дан при зем ни стан чић.
Тре нут но, жи ве ду ше не ма. На по слу су.
Ве ро ват но су се у ове ста но ве бес прав но усе ли ли.
Ве ро ват но го ди на ма по ку ша ва ју да их из ба це.
Ве ро ват но су узе ли адво ка те. Ко ји се по зи ва ју на ху ма ни тар

не раз ло ге.

2 „По глед на траг и око се бе” – од го во ри на пи та ња Ми ра Вук са но ви ћа, 
Ана ли, бр. 7, 2011, стр. 38 – Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, огра нак у Но вом 
Са ду.
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Са мо хра на мај ка, са дво је или че тво ро де це. Пра ља ових чар
ша ва и ман ти ла.3

А по том се па жња усред сре ђу је на врап ца, ко ји се на шао у 
дво ри шту (у фил му то би био гроплан).

На не за у зе том кра ју ко ноп ца, вра бац.
Луц ка ста на пра ви ца; шти паљ ка, ко ја ле ти.
Руч на из ра да, ва шар ска.
Уде ше но вр ло пр о сто, и ра ди.
По ле ће, сле ће: сва ки час на зе мљу па да.
Да пре дах не, мо жда да се на ви је.
Кљу ном се по бе то ну пот пи су је; кри лом кроз ва здух пут се би 

оцр та ва.
Пр во опи ше лук, па га пре ва ли.
Шта че му прет хо ди: чин за ми сли, или за ми сао из вр ше њу?
Врап чић, у јед ном пре по дне ву жи во та.
Јед на од мо гу ћих ме ра ства ри.
Пер на те ма ка зи це, ко је пре се ца ју дво ри ште.
Јед на но га: пи саљ ка ко ја обе ле жа ва тач ке.
Дру га: олов ка ко ја, на кнад но, тач ке спа ја.
Тиктуктак.
Ви со ко, ви со ко, он да ни ско.
Нај пре раз ме ри, па се вра ти, да по ве же.
Мо је стран ство ва ње, ево, на ла зи ве се лог дру га ра.
Пред тим про сто ду шним трч ка ра њем, оча ја ње се по вла чи, 

бле ди.
Два де сет пет гра ма жи вот.4 

За ни мљи во је да и у тра ди ци ји ја пан ског ха и куа (ко ја се, та
ко ђе, за сни ва на по сто ја ној па жњи, ко ја из све ко ли ког окру же ња 
из два ја оно што је опи са ноиз ра же но кроз три сти ха) има при ме ра 
ве за них за врап це. По себ но је врап ци ма по све тио па жњу Ко ба ја ши 
Иса (1763–1827), ко ји у том збли жа ва њу, та ко ђе, на ла зи дру га ра и 
пи ше: 

Хај де, до ђи ми,
врап че мо је, си ро че,
да се игра мо!5 

3 Ми ло ван Да ној лић, То – ве жбе из упор ног по сма тра ња, На род но де ло, 
Бе о град, 1990, стр. 120.

4 Исто, стр. 121.
5 Врап че ва при ча – иза бра не ха и ку пе сме из Едо пе ри о да, иза брао и пре вео 

Хи ро ши Ј. Ву ке лић, Та не си, Бе о град, 2011, стр. 43.
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Хеј врап чи ћу мој,
скло ни се, скло ни се с пу та!
Ту да про ла зе ко њи.6 

Ово фо ку си ра ње, или уво ђе ње гропла на на ла зи мо и у ки не
ском и ја пан ском сли кар ству, где су, ина че (го во ре ћи филм ским 
је зи ком), по зна та сва три пла на: то тал, сред њи план и гроплан. 
Та ко по је ди не сли ке при ка зу ју по глед на пеј заж у да љи ни, дру ге 
при зо ре у сред њем пла ну, а тре ће, гроплан, са фо ку си ра њем на 
вла ти тра ве и ин сек те.

При ме ре на ла зи мо и у ха и ку тра ди ци ји, па већ на ве ден Иса, 
го во ри о му ви и ка же:

Не уда рај је!
Му ва тр ља ру чи це,
Тр ља но жи це.7 

А сли чан при мер на ла зи мо и у Да ној ли ће вом упор ном по сма
тра њу, ка да се по сле врап ца, у јед ној дру гој си ту а ци ји ја вља буби
ца, ко ја се – док је он пи сао – по ја ви ла на јед ном ли сту хар ти је, па 
је он схва та и као свог „пр вог чи та о ца”. 

На кра ју, као и на по чет ку, то; ово што, не сум њи во и не по мер
љи во, гле дам; лист хар ти је, по лу и спи сан; тре ћу све ску при во дим 
кра ју; ако је за вај де, до ста је би ло; то ли ке ре чи, у хит њи на ба че не, 
без пред у ми шља ја за пи са не; стал но у тр ци за не чим што ми из ми че; 
за не чим, че му сам се са мо на ма хо ве при бли жа вао; не усу ђу ју ћи 
се, или не хо те ћи?; сад је све јед но, ис ход је исти; али сли ка се, и 
ова ко, на зи ре; док сам, од вра ће не гла ве, раз ми шљао о не ве се лом 
ис хо ду јед но ме сеч них ве жби, на ру бу ли ста се по ја ви ла јед на нај
о бич ни ја, без и ме на бу би ца; ма ло ве ћа од зна ка за за рез; ко зна от куд 
је из ро ни ла; мо жда је са стро па па ла; по ку ша ва да ми се уме ша у 
ре че ни цу; успе ва; ве ро ват но ни са ма не зна шта хо ће; хо ће оно што 
чи ни; чи ни што мо ра; бу би чак; у дво дел ном, цр ном окло пу; за пу
ти ла се из ме ђу два ис пи са на ре да; бр за, као да се из шко ле вра ћа; 
де вој чи ца, ко јој су ре кли да се на по здра ве не по зна тих не оба зи ре... 
бу би ца, као до бро вас пи та на де вој чи ца; га зи пу стим ше та ли штем; 
прав цем не по зна тим, али ја сно обе ле же ним; ле во и де сно је гу ста, 
ма сти лом за ли ве на огра да; зби је не, по стро је не ре чи; крат ке и оштре 
ре че ни це; [...] и, ево, на и ла зи пр ви жи ви створ ко га мо ја ис по вест 

6 Исто, стр. 48.
7 Исто, стр. 79.
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за ни ма; ко ји зна ка ко је тре ба чи та ти; из ме ђу ре до ва; бу би ца, пре 
све га, хо ће да оњу ши; нај ви ше је при вла че по је ди на сло ва; по трч
ку је; хте ла би да су стиг не пе ро; оно је два пу та бр же; за ста је у бли
зи ни не ких ре чи; као да их из бли зи не до ла зе ћих ве ко ва по сма тра; 
што ни је ис кљу че но; чу ла ин се ка та су вр ло из о штре на; нај жи вљу 
са да шњост при ма ју као дав но про ху ја лу про шлост; о то ме сам чи тао 
код Фа бра; или сам по гре шно раз у мео; пр ви пред у слов сре ће; сада
шњост осе ћа ти као не што што се, сил но и за глу шу ју ће, у не по врат 
сур ва ва; план до ва ти у за тиш ју ис под во до па да; ба нал но сти; утвр
ди ти, шта су ба нал но сти; што је на јед ном ме сту ба нал но, на ду гом 
ни је; бу би ца ослу шку је хук нај про ла зни је про ла зно сти; ис пи ја га; 
ху ча ње је при хва та и раз но си; ево је; при би ја се и њу шка; не што 
јој ни је по во љи; об лик сло ва?; крат ко ћа ре че ни ца?; по ру ка?; сте пен 
од го вор но сти и хра бро сти?; кад би зна ла, ко ли ко сам се и за ово 
до ви јао и упи њао!; гле дао ка ко да ка жем, и да га не ка жем; да рек нем, 
а траг да не оста вим; ко ли ко сам сит них дво сми сле но сти ис по на
ме штао; на шта сам све мо рао ми сли ти; [...] пре ми лев ши по ло ви ну 
стра ни це, при бли жи ла се ре ду ко ји упра во ис пи су јем; на ле те ла је 
на сло во с у ре чи сад; уда ра гла вом у до њи по лу круг сло ва; као да 
му от пор ност ис пи ту је; с озбиљ но шћу оних што, за шав ши у не по
зна ту сре ди ну, уме ју да са чу ва ју при себ ност; не ис ку сност јој сна гу 
да је; ду го пре ми шља; од вра ћа гла ву од сло ва; гле дам је јед ним оком; 
као и обич но, ми слим о це лом свом жи во ту; бу би ца не што хо ће; 
за то, очи глед но, ни је час; по ку ша ва, у не до ба; на ср ће с по гре шне 
стра не; три де сет две го ди не сам у јед ном прав цу ко ра чао; бу би ца, 
це лу ноћ и це ло ју тро, у су прот ном; пу те ви су нам се укр сти ли; 
сми шља мо, ка ко да се на ми ру ми мо и ђе мо; шта би смо јед но дру гом 
мо гли по ве ри ти?; ни шта; за пу ћу је се су сед ним ме ђу про сто ром; 
из ме ђу ре до ва, ни кад пре ко њих; у ре до ви ма су ре чи, из ме ђу њих 
је сми сао; не па жњом, до та кла је јед ну реч, ко јој се ма сти ло ни је 
би ло осу ши ло; из ме ђу, на рав но; раз га зи ла је и за бр ља ла сло во у; 
отре са врх но ге; леб ди; ус треп та ла; још јед на не до у ми ца, ко ју тре ба 
са вла да ти; кре ће; сна жно раз ма ху је но га ма; уко со га зи реч; проду
жу је, оба зри во; ис пи са ни ре до ви су на лик на пот кре са ну жи ви цу; 
ме ни, ко ји за ми шљам да ње ним очи ма гле дам; а њој на шта ли че?; 
на шу му сим бо ла; лист хар ти је, као про стор ко ји нај бо ље од го ва
ра мо јим мо гућ но сти ма са гле да ва ња све та; бу би ца је из би ла на мар
ги ну; као да је на циљ сти гла; са мар ги не је и по шла; од ма ра се; 
[...] бу би ца се не ми че; ми ру је, из ло же на зра че њу лам пе; усло ви, под 
ко ји ма ин сек ти нај сла ђе спа ва ју; што ја чи спо ља шњи при ти сак, ду
бљи осе ћај од ве за но сти; ве ро ват но је очај на; би ти си ћу шан, а не што 
хте ти; прет по ста вљам да из са мог без на ђа цр пе то ли ку сна гу и си
гур ност; јед ним по кре том пр ста мо гао бих је оту ри ти; отре сти је 
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с па пи ра; ба ци ти на под; ти ме бих јој по ни штио ме се це сми шље ног 
на пре до ва ња; бу би ца се не да; ве дра и твр до гла ва, гра би; од че га 
ли жи ви?; где пре ко да на спа ва?; шта је де?; шта уоп ште је ду ова ко 
ма ла ство ре ња?; ва здух; чист хла дан ва здух, са по не ком ка пљи цом 
ро се; спо па да ју је уче ста ли тр за ји; сти гла је на руб стра ни це [...] 
бу би ца је из би ла на мар ги ну; као да је на циљ сти гла... из ви ђа шта 
је на по ле ђи ни стра ни це; ду го окле ва да пре ко ра чи иви цу; нај зад 
пре ту ра се на ону стра ну ли ста...8 

2) У бу ди стич кој ме ди та ци ји је дан тип прак се је упра жња
ва ње по сто ја не па жње (са ти пат ха на – sa ti pat tha na). Ве жбач ов де 
па жњу огра ни ча ва на ре ги стро ва ње мен тал них са др жа ја или асо
ци ја ци ја, али за др жа ва ју ћи при себ ност, да кле, не ку вр сту дис тан
це, као кад би па жљи во слу шао не ку осо бу, не до пу шта ју ћи да га 
ем па ти ја уву че у иден ти фи ка ци ју са ње ним (тј. у овом слу ча ју 
сво јим) мен тал ним са др жа ји ма. Та прак са је до бро опи са на код 
Хо ла и Линд зи ја.9 Они ис ти чу не у трал ни тип па жње и све сти, 
ко ји омо гу ћу је чо ве ку да за па жа оно што обич но из ми че чо ве ко вој 
па жњи, ра су тој и у стал ној осци ла ци ји, с јед ног на дру го. 

Mедитација мо же би ти ин тер и о ри зо ва на (по у ну тре на, кад се 
чо век усред сре ђу је са мо на вла сти те мен тал не са др жа је), а мо же 
би ти и екс те ри о ри зо ва на (кад чо век на сли чан на чин – без при ања
ња – опа жа оно што се зби ва око ње га). 

Овај дру ги тип „упор ног по сма тра ња” на ла зи мо код Да ној ли
ћа, кад опи су је те ку ћи жи вот љу ди ко ји га окру жу ју (под на сло вом 
„Они”). Из упе ча тљи вог опи са – ду жи не око 10 стра на) – на ве шће
мо не ке од лом ке.

Ви ђам их уко че не, за во ла ни ма по гр бље не; бле са во за гле да не 
у хи тре кра ко ве ау то мо бил ских бри са ча; ти им кра ко ви жи вот ни 
ви дик од ре ђу ју; сре ћем их жуч не, на љу ту кав гу спрем не; и дру ге, 
упла ше не, ко ји се све га кло не; и тре ће, пи цај зле, ко ји гле да ју на шта 
се да ју; по ту ре но ви не, рас про стру ма ра ми цу, или бар дла ном пре
бри шу; кад им ду же иза ле ђа ко ра чаш, освр ну се; кад им ја сно пи
та ње по ста виш, за бе зек ну се; ви ђам их у про дав ни ца ма на ме шта ја; 
мер ка ју, упо ре ђу ју, за те жу пан тљи ке пре ко кре ве та и дво крил них 
ор ма на; кад бал ди шу, сед ну у из ло же не ко жне фо те ље, да пре дах ну; 
скљо ка ни; и руч не та шне им, ме ђу ко ле ни ма, скљо ка не; гле дам их 

8 М. Да ној лић, То – ве жбе из упор ног по сма тра ња, стр. 192–196.
9 Стен ли Хол, Гард нер Линд зи, Те о ри је лич но сти, Но лит, Бе о град, 1983 

(ина че, це ло вит при каз бу ди стич ке ме ди та ци је дат је у књи зи: Ду шан Па јин, 
Јо га – дух и те ло, Ме ђу на род ни јо га ака дем ски цен тар, Бе о град, 2014).
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док ба за ју по са мо у слу га ма; док пре ме ћу по ра фо ви ма и за ви ру ју 
у на леп ни це с це на ма; гле дам их, на из ле ти ма, ка ко оку пље ни око 
ау та ру ча ва ју; пред ве че, кад се вра ћа ју с по сла; док се ге га ју, пра
зних гла ва и лом них ко ле на; кад про тр ча ва ју (или ми се чи ни да 
про тр ча ва ју) кроз тро у гла сти исе чак пар ка; не из бро ји ви, сви као 
је дан, и је дан као би ло ко; сви су у срод ству, сви у не кој ве зи; и кад 
се не по зна ју, све им се чи ни да су се не где сре ли; ослу шку јем, док се 
у по ла ре чи до го ва ра ју; мр ште њем и ми го ви ма се спо ра зу ме ва ју; 
гле дам их ка ко јед ни дру ги ма из ла зе у су срет; ја те би, ти ме ни, па 
да се пре жи ви; чим се на њу ше, скла па ју са вез; по сма трам их на 
свад ба ма и игран ка ма; [...] ви ђам их кад су на слу жбе ном пу то ва њу; 
га зе од луч ним хо дом, из ма ху ју на би је ним та шна ма; по сло дав ци и 
сту бо ви на род не при вре де; по сма трам их, у пр ве про лећ не да не, 
кад из ми ле из при зе мљу ша; о мла ден ци ма, док кре че кр жља ве и 
дре мљи ве воћ ке; у лет ње су мра ке, кад оп ко ра че клу пи це по со ка
ци ма и ба шта ма; кад лег ну за шах или се уко па ју у до ми не; док 
при пре ма ју по те зе, зној им се са че ла сли ва; чим се уду бе у ка кво 
те же пи та ње, об ли је их зној; зној ним жле зда ма ми сле; од оног што 
не уме ју да до ми сле, ли ца им по ста ју пла чев на; бла же ни су са мо 
кад се до бро нај е ду.10 

[...] Је сам је дан од њих, али они ни су ја; ко ко га из и гра ва, ко 
је из и гран?; го ди не се ко ви тла ју кроз дим; што на по чет ку, то ће на 
кра ју би ти; знам да ни сам сре ди ште све та; слу чај но сам ту где сам; 
то има сво је, ја сво је вре ме; укр сти ли смо се, до дир ни смо мо гли 
из бе ћи...11 

3) Кад је по сто ја ност па жње до вољ но из о штре на, он да на сту
па увид (у бу ди зму: ви па са на), тј. уви ђа ње пра ве при ро де ду ха 
(мен тал них са др жа ја), ко ји се до жи вља ва као не пре ки дан ток, 
по пут при че не ке бр бљи ве осо бе, ко ју чо век сад хо ће да из бег не, 
та ко да дух у јед ном тре нут ку сам ућу ти, јер су мен тал ни са др
жа ји из гу би ли енер гет ску по др шку, а уо би ча је не со ци јал не спо не 
сво ју сте гу. У со ци јал ној рав ни се та да ја вља и же ља чо ве ка да не 
бу де ве зан за не ко ме сто и љу де, спу тан окол но сти ма и од но си ма 
не го да бу де не ка вр ста веч ног пут ни ка, ко га не ве зу ју окол но сти 
и за те че ни од но си. 

У бу ди зму се за ову иде ју ве зу је пред ста ва је ле на, или но со
ро га, ко ји су сло бод ни: 

10 М. Да ној лић: То – ве жбе из упор ног по сма тра ња, стр. 154–155.
11 Исто, стр. 158.



382

Ко је лен у шу ми ни чим не спу тан
Што иде на па шу ку да год хо ће,
Бу ди му дар, чу вај не за ви сност,
Уса мљен се кре ћи као но со рог.12 

На сли чан на чин то опи су је Да ној лић. 

[...] Ни у јед ном ме сту не би тре ба ло бо ра ви ти ду же од три дана; 
три да на, то је ме ра; чим по дру ги пут поч неш про хо да ти пре ко 
истих рас кр сни ца, бе жи; сва ко је људ ско на се ље сно шљи во са мо 
док де док не осе тиш ми рис ње го вог уста ја лог зла; док не чу јеш неку 
од оних по га них, па ко сних по лу ре чи што је до ма ћи ни из ме ђу се бе 
раз ме њу ју; док не ухва тиш оно што љу тит де те ту, или муж же ни 
про сик ће; док не осе тиш по спрд ност с ко јом се ме шта ни обра ћа ју 
си ро ма шку, или се о ској лу ди; чим та кве зна ко ве поч неш пре по зна
вати, бе жи; пут под но ге, и бе жи; до кра ја зе маљ ских да на, ако тре ба; 
ни кад ни с ким бли зак, ни за шта ср цем ве зан; без бо лан од нос мо гућ 
је је ди но ме ђу да ле ки ма и стра ни ма; сву да би ти стра нац, бо ра ви ти 
као гост; без и мен ме ђу без и ме ни ма, туђ ме ђу ту ђи ни ма; јер не зна ци, 
у по чет ку, из и гра ва ју јед ни пред дру ги ма крот кост и от ме ност; во
лим та кво из и гра ва ње; не мам ни шта про тив из ве сног ли це мер ја; не 
оче ку јем од бли жњих да ме во ле; тра жим да ме по шту ју и тр пе; 
сми сао ци ви ли за ци је: на те ра ти љу де да се под но се; огра ни чи ти зло; 
игра уљуд но сти и тр пе љи во сти нај леп ша је спо соб ност ко ју чо век 
по се ду је; та глу ма, то ли це мер је кад се од ба це, све се ру ши; по чи ње 
искре но ди вља штво; дру жи ти се с при стој ни ма, зна чи жи ве ти селе
ћи се; увек је пра ви час да се кре не на пут; ниг де не бо ра ви ти ду же 
од три да на; жи ве ти у хо ду, кла ња ју ћи се сун цу и ме се цу; ако ти се 
за ми ли ка ква ма ла ли ша ји ва во де ни ца по ред по то ка, не за у ста вљај 
се; не при ла зи јој; бу ди с њом оно ли ко ко ли ко ти је по треб но да је 
ми мо и ђеш и за сва вре ме на из ви ди ка из гу биш...13

Из тих раз ло га не ки бу ди сти су се опре де љи ва ли за жи вот 
пу ту ју ћег мо на ха, а ту вр сту ис ку ства (чо ве ка на пу ту) Да ној лић 
је опи сао у сво јој пу то пи сној књи зи Бри са ни про стор, на ко ју ћемо 
се не што ка сни је освр ну ти (у одељ ку 7).

4) Чо век ко ји се (ма кар при вре ме но) осло бо дио уо би ча је них 
окви ра уста ље не ег зи стен ци је, отва ра се за но ву вр сту ис ку ста ва, 
ко ја мо гу би ти и ек ста тич ка. Је дан од опи са код Да ној ли ћа гла си:

12 Че до мил Ве ља чић, Раз ме ђа азиј ских фи ло зо фи ја, 1–2, Све у чи ли шна 
на кла да Ли бер, За греб, 1978, књи га 1, стр. 192.

13 М. Да ној лић, То – ве жбе из упор ног по сма тра ња, стр. 113.
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От кад ни сам про вео ова ко спо кој ну ноћ!
Про бу дио сам се пре че ти ри. Из над шу ме је ста јао ве ли ки 

ме сец; око ње га су про кле ти обла ци.
У со би је би ло чи сто и то пло; осе ћа ла се ис пе гла на по сте љи на.
Кроз про зор, на кри вље на, ви де ла се за пад на по ло ви на не ба.
Обла ци су кло бу ча ли.
Ја сно се осе ћа ло да је сре ди ште зби ва ња не где дру где – у не бу, 

или у да ле кој про шло сти – и да је од ма ра ли ште, са за тиш јем ко је 
га је окру жи ва ло, део јед ног дав но умр лог, не ствар ног све та.

Ви де ло се да глав на стру ја вре ме на те че да ле ко од свих на ших 
пу те ва и по сло ва.

Не знам има ли и бо љих све то ва; друк чи ји, сва ка ко, по сто је.
Осе ћа мо их кроз ју гов ну вла жност у не ким пред ју тар ји ма. 

На зи ре мо их у све тли ни из ве сних ноћ них ча со ва.
У тим се тре ну ци ма и овај, на ма зна ни свет до не кле пре о бра

жа ва. Об ли је га тра чак ње му не по зна тог сја ја.
Убр зо сам по но во за спао.14 

5) У на став ку, Да ној ли ћев опис ње го вих ис ку ста ва је до ста 
бли зак оно ме што Јунг на зи ва су о ча ва ње са сен ком (ви ди: Јунг, 
1984, стр. 30), или оним дру гим у са мо ме се би, а што Јунг сма тра 
ва жним фак то ром у про це су ин ди ви ду а ци је, као про цес ко ји во ди 
пу ном уце ло вље њу лич но сти. Ова ко то су о ча ва ње са сво јим су
прот но сти ма опи су је Да ној лић:

Што год твр дио, пре ћут ку јем јед ну вр ло ва жну про ти ви сти ну.
Оно што се не сме ре ћи ни је у сва кој тач ци ис прав но, као што 

ни до пу ште но ни је са мим тим у пот пу но сти ла жно.
Шта год твр дио, ја и су прот но на уму имам.
До дру ге, не ка за не исти не, ме ни је мо жда и ви ше ста ло не го 

до ове ко ју из ри чем.
Не здра во је и на о па ко би ти са свим у пра ву.
То зна чи би ти про тив оних ко ји жи ве.
Чо век је ча стан са мо он да кад му је част по след њи из лаз и 

је ди но ре ше ње.
Сва ко је, у јед ном скри ве ном де лу се бе, не про зир на по мр чи

на глу по сти.15 

6) На осно ву уви да у не по сто ја ност мен тал них са др жа ја на
ста је по бу ди зму и де кон струк ци ја соп ства, а на осно ву уви да у 

14 Исто, стр. 138–139.
15 Исто, стр. 140.
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не по сто ја ност по ја ва оне се до жи вља ва ју као ли ше не су шти не и 
трај но сти. Ова ко ту де кон струк ци ју опи су је Да ној лић. 

Кад су са ми, пред ме ти се ру ше у се бе. Иш че за ва ју, не ми чу ћи 
се с ме ста.

Не ста ју. За ме не, за свет, и за се бе.
Пре ла зе у јед ну вр сту нео те ло тво ре них иде ја.
Оту да, кад се бу дим, ути сак да ства ри ожи вљу ју. Да се вра ћа ју.
На ста је лом од умно жа ва ња цр та, од пре тр ча ва ња и скра ћи

ва ња пра ва ца.
Пред ме ти се по ве зу ју са сво јим сен ка ма и име ни ма.
Обри си се му ње ви то при бли жа ва ју и по кла па ју с обе ле же ним 

по вр ши на ма.
Као да се сен ке вра ћа ју из во ри ма из ко јих су иза вре ле.
Ускла ђу ју се раз да љи не и раз ме ре. Оне, на ко је су очи на ви кле.
Ола ба вљу ју се опру ге, опу шта ју тра ке.
Сто ји тр ка за ка сне лих по врат ни ка. На се ља ва се со ба.
Астал на глав це ис ка че из свог не по сто ја ња. У ско ку, до че кује 

се на но га ре.
По ли ца ју ри ша на зид. При би ја се уза њ и у ча су уко чу је.
Сто ли це се раз ле ћу по со би; игра чи це, ко је се зра ка сто уда љу ју.
Си ја ли ца у хи пу уз ле ће на та ва ни цу. Она, или ње на сли ка?
Је ли то оно што се у фи ло со фи ји зва ло сје ди ња ва ње иде ја 

ства ри и њи хо вих те ле сних ова пло ће ња?
Са сва ким бу ђе њем очи вас по ста вља ју свет. Рас по ре ђу ју ње

го ве де ло ве и учвр шћу ју их за тло. При сва ком бу ђе њу, очи из ни
чег ис ко па ју свет, и по диг ну га до при ви да не пре ко ра чи во сти.16 

ОБЕС ТРА ШЋЕ НОСТ

На тој осно ви ја вља се и ста ње ко је је у бу ди стич ком кон тек
сту бли ско сто ич ком иде а лу обес тра шће но сти (апат хе иа), а опи
су је се – не као апа ти ја (реч ко ја ко ло кви јал но има углав ном не
га тив но зна че ње) – не го као по зи тив но ду шев но ста ње, про же то 
чи ни о ци ма као што су: са бра ност, са мо по у зда ње, не при стра сност, 
бо дрост, неприањaње, при ла го дљи вост и искре ност. На тој осно
ви ја вља се и ис ку ство иско на, ко је је би ло иде ал бли зак мно гим 
ми сли о ци ма Ста рог ве ка и ка сни је, од ста ре Грч ке, до ста ре Ки не, 
као што су би ли Со крат, Пла тон, Зе нон, Лао Це, Чу анг Це, Кон
фу ци је, Бу да, Ка пи ла итд. 

16 Исто, стр. 183.
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Не што слич но опи су је и Да ној лић у свом де лу Бри са ни про
стор, ко је пред ста вља ме ди та тив ну пу то пи сну про зу, а са др жи 
ње го ва се ћа ња ве за на за по вре ме на пу то ва ња, у раз ли чи те зе мље, у 
ду жем пе ри о ду (1965–1980). Ов де на во ди мо од ло мак ве зан за Ир ску.

Бдим, у твр дој по сте љи, на оба ли мо ра, не где из ме ђу Бел фа ста 
и Да бли на. Сти снуо сам ко ле на уз бра ду. Ма ху на ска че, ло за пла
хо ви то шу шка. Сре ћан сам што и ту је сам. Про ла зност ми по ма же 
да са вла дам је зу по је ди нач ног по сто ја ња. Спре ман сам да се по ко рим 
за ма ху ко ји уз ви тла ва ноћ. Оклоп ни ци смр ти, све тло о ки си но ви 
не ба и ју тра, док ослу шку јем ва шу тут ња ву по Зе мљи, пре ми рем 
од сре ће. Из гле да да је по че ло сви та ти: по кри вам се пре ко гла ве. 
Шкри пи Зе мља, ра су ше на ске ла. Ци ју чу за кив ци, кр ше се тан ке 
да ске, шкр гу ће по стељ на та бла. Не бо ју ри ре па те сен ке по зе мљи, 
на га ња их пре ко ли ва да и шу ма. За ле те ве тра при хва та огра да од 
шу пљих тр ски, и пре во ди их у про дор не зви жду ке. У по за ди ни, 
ху чи шу ма, у ду ху ста рин ског, на дах ну тог пра зно сло вља. На про
ду же ни шу мор кро шњи, тр ске од го ва ра ју отег ну тим пи шта њем. 
Њи хо ва ста бал ца су, си гур но, раз ли чи та по ви си ни и де бљи ни, и 
по ре ђа на дуж оба ле. Ве тар ис про ба ва ви си ну то но ва. Зе мља се љуља, 
пу ца ју про бле сци из ме ђу го ди шњих до ба. Ху ча ње ве тра нас по ве
зу је с оним да ле ким хи ља ду го ђем у ко јем, осим зву ко ва, на Зе мљи 
ни чег дру гог и ни је би ло. Пр ва Па но ва сви ра ла огла си ла се из ова
квог не ког тр шча ка, са оба ле древ ног мо ра. Дрх ту рим, с по кри ва
чем пре ко но са и уши ју. Ово зна чи: по сто ја ти.17

Ина че, по је ди ни бу ди сти (у тра ди ци ји зе на), као ре ци мо, Ја па
нац Ба шо (2009), оста ви ли су слич не ме ди та тив не пу то пи сне за
пи се, ко ји ком би ну ју про зни и по ет ски за пис (тј. ха и ку). Код њих 
је то би ло по ве за но и са оним што је би ло по зна то и у та о и стич кој 
тра ди ци ји – иде ја ла год ног лу та ња (шо јо ју).18 

Ба шо о то ме го во ри у свом пу то пи су по Ја па ну, у 17. ве ку, Уска 
ста за ка да ле ком се ве ру (Ба шо, 2009). Ов де на во ди мо од ло мак из 
ње го вог за пи са, „Про лаз Ши ра ка ва”.

Ши ра ка ва је је дан од три нај чу ве ни ја про ла за на се ве ру и ме сто 
ко је је при вла чи ло па жњу број них пе сни ка. Чи ни ло ми се да чу јем 
је се њи ве тар и да мо гу ви де ти там но цр ве но ли шће ко је они споми
њу у сво јим пе сма ма, што је све још ви ше уве ћа ло ле по ту зе ле ног 

17 Ми ло ван Да ној лић, Бри са ни про стор, СКЗ, Бе о град, 1984, стр. 30.
18 Ви ди: Со ња Ви шњић Жи жо вић, Еле мен ти при ро де у по зном ства рала

штву Ма цуо Ба шоа, Ко ко ро, Бе о град, 2008, стр. 103–105.
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ли шћа на гра на ма пре дам ном. Бе ла сви ла ли му но ве тра ве, за јед но 
са про цве та лим бе лим и ди вљим ру жа ма, чи ни ло је да се осе ћам 
као да га зим по сне гу.19 

ОД ДЕ ЧАЧ КИХ ДА НА

У бу ди зму се сма тра да је ро ђе ње у об лич ју чо ве ка ва жно да би 
се пре шао пут ко ји по бу ди зму во ди до про бу ђе ња. Да кле, ег зи стен
ци ја у чо ве ко вом об лич ју и са гле да ва ње ве ли ких ци клу са при ро де, 
ва жне су прет по став ке на ду хов ном (жи вот ном) пу ту. 

Да ној лић кре ће од де чач ких да на, са ис ку стви ма ко ја ће – че
тр де сет го ди на ка сни је – да сре ди ње гов „ума ње ни двој ник”. 

Све што на зе мљи сто ји, по чет ком но вем бра се по кре не и за
же ли не куд да оде. Об ли ци из га ра ју, про стор се рас тва ра и пре ла зи 
у чи сти сјај. Све тлост се да је ли ва ди, ли ва да шу ми, шу ма се за ле
ће за рет ким обла ци ма. Шкри пе ра чве, дрх те ви ро ви, крц ка ју пре
оп те ре ће на брв на. [...] И ове, 1952. го ди не, ја та се ли ца од ла зе она мо 
ку да пти це, ује сен, од пам ти ве ка иду. Пре пла вљен бле ско ви ма и 
за глу шен шу мо ви ма, три на е сто го ди шњи Де чак ис ку ша ва сре ћу 
чи стог би ва ња. Сва су вре ме на у до слу ху; жи во и мр тво раз ме њују 
нај дав ни ја зна ња. Пре ја ка осе тљи вост и уз ди же и по сти ђу је; ка ко 
год исти ни та би ла, она је исто вре ме но, са мом сво јом при ро дом, 
из ве шта че на и књи шка, да кле, не при лич на и по сра мљу ју ћа, већ и 
због то га што се с дру гим те шко де ли. Убе ђен у сво ју из у зет ност 
ме ђу ду ша ма и ство ре њи ма, Де чак при ма зна ња и упи ја ути ске 
ко је ће, че тр де сет го ди на ка сни је, по ку ша ти да сре ди ње гов обес
пу ће ни и ума ње ни двој ник, уве рен да и ова ква при ча вре ди да се 
ис при ча.20 

ОП ШТЕ ЉУД СКО ИС КУ СТВО

На кра ју би смо мо гли ре ћи да је слич ност из ме ђу бу ди стич
ких иде ја и Да ној ли ће вих ис ку ста ва усло вље на (а Карл Гу став 
Јунг би ре као „син хро на”) – у сми слу да су ов де на де лу ана ло ги
је при зва не оп ште људ ским ду хов ним обра сци ма, тј. оним што је 
Кар ла Гу ста ва Јун га на ве ло на те о ри ју о ар хе ти по ви ма.

На и ме, по Јун гу је, ар хе тип (до слов но, про то тип, пра у зор) 
уро ђе на, апри ор на фор ма ко ја је те мељ све сти, опа жа ња и до жи

19 Ма цуо Ба шо, Уска ста за ка да ле ком се ве ру, прев. Со ња Ви шњић Жижо
вић Ли бер, Ко ко ро, Бе о град, 2009, стр. 42.

20 Ми ло ван Да ној лић, Го ди на про ла зи кроз Авли ју, „Фи лип Ви шњић”, Бео
град, 2002, стр. 5.
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вља ва ња, а по ве за на је са ин стинк ти ма и окол но сти ма окру же ња. 
Ар хе тип ни је на сле ђен не го уро ђен еле ме нат људ ске пси хе, са 
ва ри ја ци ја ма, при су тан у це лом чо ве чан ству.21 Са др жај ар хе ти па 
је од ре ђен сре дин ским и исто риј ским про ме на ма, иа ко са др жи 
ну кле ус ко ји га чи ни пре по зна тљи вим у раз ли чи тим вре ме ни ма 
и кул ту ра ма, чи ме Јунг об ја шња ва слич ност сим бо ла и мо ти ва 
ми то ва на чи та вој зе мљи, јер су ар хе ти по ви све при сут ни. Јунг је 
овај тер мин увео 1919, а пре то га је – да би озна чио исти по јам – ко
ри стио из ра зе као што су ми то ло шке сли ке, има го, обра сци по на
ша ња итд. 

По Јун гу, ар хе ти по ви су за го нет ни и ам би ва лент ни, по зи тив
ни и не га тив ни, јер но се у се би све по тен ци ја ле људ ске при ро де 
– до бро и зло. Ар хе ти по ви су че сто у ин тер ак ци ји, у раз ли чи тим 
рав ни ма. Ар хе тип је не ви дљи ви обра зац, али има сво је ма ни фе
ста ци је или ар хе тип ске сли ке. На ко лек тив ном пла ну су то мит ске 
сли ке и сим бо ли, ре ли гиј ске пред ста ве, об ре ди, фол кло ри, бај ке, 
пе снич ке сли ке, а на ин ди ви ду ал ном пла ну су то ви зи је, сно ви, 
симп то ми. Да кле, ар хе ти по ви ути чу и на ко лек тив ни жи вот и на 
жи во те по је ди на ца, као и на слич на ис ку ства у раз ли чи тим тради
ци ја ма и кул ту ра ма. 

У овом слу ча ју – кад је реч о бу ди зму и Да ној ли ћу – ве зни 
чи ни лац је па жљи во по сма тра ње, ко је иза зи ва и усло вља ва слич
на ис ку ства и уви де. 

21 Карл Гу став Јунг, Ар хе ти по ви и ко лек тив но не све сно, прев. Бо сиљ ка 
Ми ла ка ра и Ду ши ца Ле чић То шев ска, Атос, Бе о град, 2003.




