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РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО  
(1945–2022)

РАН КО ПО ПО ВИЋ

У ВЈЕЧ НОЈ КУ ЋИ СО НЕ ТА

Ма ло је ко у срп ској по е зи ји на кон Ње го ша сти хо ве на ше усме
не епо пе је осје ћао та ко лич но и при сно као што је их је осје ћао Рајко 
Пе тров Но го. А ме ђу свим тим без број ним де се тер ци ма нај бли жи 
му је, јер и нај тач ни ји у при мје ра ва њу соп стве ном жи во ту, био онај 
ко ји ка же – Ми ли Бо же, чу да ве ли ко га! Го во рио је и че сто по на вљао 
да је то нај кра ће од ре ђе ње сва ког људ ског жи во та, а што се ње го вог 
ти че, у то не ма ни ка кве сум ње. Јер, ка ко дру га чи је об ја сни ти да је 
не ко ко је у жи вот и сви јет за ко ра чио го то во са гра ни це по сто ја ња 
– та мо не гдје Бо гу на ће на ру, у Бо ри ја ма за гор ским – сти гао да оства
ри се бе као цје ло ви ту лич ност у сва ком људ ском сми слу и уз диг
не се до ства ра лач ких ви со ва ко јих се са мо ри јет ки до так ну. Ка ко 
друк чи је, осим чу дом, ко је је са мо дру га ри јеч за про ми сао Го спод њу!? 
По ис тој Про ми сли на шао се у ми ло сти по е зи је и срп ско га је зи ка, 
на ла зе ћи та ко ду хов но уси но вље ње ко је му је на до мје сти ло оно 
жи вот но, ра но осу је ће но син ство. Чу до је кад не ко ус пи је да од 
ри је чи и књи га по диг не сво јим ми лим без гроб ни ци ма спо ме ник 
не ру ко тво ре ни, као што је чу до да је очев гроб на кра ју ипак на шао 
је дан сли је пац. У по е зи ји и је зи ку сте као је и сво ју ве ли ку пје снич
ку по ро ди цу у ко јој ври је ме не зна чи ни шта и не од ре ђу је срод ство. 
У склад ном са звуч ју срп ског пје сни штва дру ге по ло ви не два де се тог 
ви је ка он се огла сио та ко свој ски да му се глас рас по зна је на ве ли ку 
да љи ну и ни са чи јим дру гим се не мо же по ми је ша ти. За мај сто ра 
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ко ји зи да у је зи ку то је истин ски под виг, а под виг зна чи – ко рак ка 
не бе си ма. Он је тај ко рак на чи нио за жи во та. 

Рај ко Пе тров Но го је је дан од нај зна чај ни јих са вре ме них срп
ских пје сни ка, нај при је по то ме што је не са мо успио да пре вла да 
те мељ ни па ра докс срп ског пје снич ког мо дер ни те та, јаз из ме ђу 
еп ског на сље ђа и лир ске по зи ци је не го је баш на том па ра док су 
са здао по е зи ју уни вер зал них зна че ња чи је је ис хо ди ште пот пу но 
за ви чај но. Са мо је пје сник ње го вог ко ва, с ап со лут ним слу хом за 
епи ку, је ди ну на шу кла си ку, мо гао до те мје ре при пи то ми ти со нет 
и учи ни ти га за и ста на ци о нал ном фор мом, ис пје ва ној у ма те р њој 
ме ло ди ји, рје ша ва ју ћи при том на је дин ствен на чин и пр во ра зред
но пи та ње мо дер ног пје сни штва, пи та ње ор ган ског упје ва ва ња 
по е тич ке са мо сви је сти. 

Од ра не лир ске хај ду чи је и бр ђан ски пр ко сног рај ко ва ња, од 
моћ не по ет ске слут ње на шег па ган ског ми та ко ја но си пре по зна
тљи ве за ви чај не атри бу те, Но го је сти гао до уз не се не хри шћан ске 
пје снич ке ду хов но сти; спо јио је не ве се лу лир ску бај ку из гу бље ног 
до ма и исто риј ску по е му на шег све оп штег ко сов ског уде са, и, 
нај зад, окру нио све то ви зи јом Хер це го ви не као ве ли ке пор те Не
ру ко тво ре ног Хра ма под ку бе том не бе са, пор те у ко јој је са бра но 
све што је она би ла и зна чи ла. 

Но го во по ет ско ова пло ће ње ми та Ве ли ке Мај ке иде ме ђу нај
ве ће Бо го ро дич не слут ње срп ске по е зи је, а ње го ва сна га је пр во 
жи вот на па по ет ска, ти ха и искон ски лом на сна га ра ног за ви чај ног 
бо ла, хум ке из Хум ни не, оско ру ше над до мом си ро ча ди и ве чер ње 
је ке гај ди пред За ду шни це. Отац је и ку ћи ште пу но зо ве и уру ше на 
исто ри ја, гор ки та лог све га што је би ло у бу ко во оно до ба. Је зич ки 
пот пу но ико нич но утје ло вље на, за ви чај ност је у Но го вој по е зи ји 
пред знак и оног нај лич ни јег и оног нај оп шти јег, а то дво је су код 
ње га не раз мр си во спле те ни. У ра спо ну из ме ђу еп ске три не и лир
ске кр хо ти не, из ме ђу рап со дич ног и еле гич ноба ла дич ног то на, 
Но го ва по е зи ја вар ни чи чи стим емо тив ним на бо јем, али са би ја у 
се бе и чи та ве сло је ве кул тур ног пам ће ња. И ту је пје сник ду бо ко 
за ви ча јан. Он је пр ви ре као, у срод нич ки то плом есе ју не по но вљи
ве ље по те, да је сре ћа што је на раз ва ли на ма ста рог сви је та ста јао 
баш Алек са Шан тић. За жа лио је што Пе ро Сли јеп че вић ни је 
оства рио јед ну цје ло ви ту сту ди ју о на шој па три јар хал ној кул ту ри 
и пре по знао да је то у основ ним цр та ма ипак ура дио Ан дрић у 
Ау ди јен ци ји, по гла вљу ро ма на Омер па ша Ла тас, кроз моћ ни лик 
га тач ког по па и вој во де Бог да на Зи мо њи ћа. Тај ко ји је све то про
ниц љи во уо чио и по ве зао је ди но ни је мо гао ре ћи да је и сам ства
ра лач ки ду бо ко у тој при чи, да је то исто чи ме су би ли за о ку пљени 
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ње го ви ве ли ки прет ход ни ци и ду хов ни пре ци он са гле дао на кра
ју ми ле ни ја и дао му, у исто и ме ној пје сми, апо ка лип тич ни сми сао 
ко нач ног па да. 

У књи зи лир ске про зе Је чам и ка ло пер Но го се об ред но вра
ћа том сви је ту да га лир ски ин вен та ри ше до нај сит ни јих де та ља, 
мир ним про зним рит мом гра де ћи ве ли ки за ви чај ни мит као пој мов
ник и име но слов. За ви чај но ко ди ран, али мно го ши ре кул ту ро ло
шки пре ди спо ни ран, овај ће пје сник, ка ко ка же Ђор ђо Сла до је, 
„сти ћи до не слу ће них ду би на лич ног и ко лек тив ног пам ће ња и 
је зич ком ча ро ли јом ожи вје ти не са мо чу да и зна ме ња на шег разо
ре ног па три јар хал ног сви је та не го и не ке од кључ них мит ских, 
ре ли гиј ских и исто риј ских сим бо ла”. Иа ко ни су из ре че не по во дом 
књи ге Је чам и ка ло пер, ове ри је чи као да се нај ви ше на њу од но се. 
Пје сни ко ва од лу ка да ову књи гу за о дје не у про зно ру хо ни је су
штин ски про ми је ни ла при ро ду из ра за ко ји је и да ље остао лир ски. 
Од лу ка је кор је ни то ства ра лач ки мо ти ви са на, као по тре ба да се 
об је ди не и ого ле ствар но сни раз ло зи пје сме, они по ро дич ни и за
ви чај ни, од ко јих мно ги и ни су мо гли на ћи мје ста у „ви со ко есте
ти зо ва ном и са же том” Но го вом сти ху, ка ко за па жа Ми ло сав Те шић. 
Фор мал но пре о бли ко ва ње и ак ти ви ра ње гло си ра ју ћег по ступ ка 
ипак су до ни је ли и бит не ква ли та тив не но ви не. Из ми ца ње им пе
ра ти ву ме та фо ре отво ри ло је про стор при че ко ји се пу ни на осо
бит на чин – укр шта њем све де них еп ских и раз бо ко ре них лир ских, 
сли ко ви тих и сно вид них фраг ме на та ко ји се по ја ча ва ју уса о сје ћа
ним, у нај ви шој мје ри ду хов но по сво је ним ци та ти ма. Та при сна 
раз мје на лир ске енер ги је, то до ти ца ње ду ша у по тра зи за сил ним 
за бо ра вље ним је зи ком, је зи ком све и зре ка, то чу де сно амал га ми
са ње тек ста, по себ но је дра го цје на од ли ка Јеч ма и ка ло пе ра, а у 
све му то ме по себ но су ва жни фраг мен ти Вул фо вог ро ма на По гле
дај дом свој, ан ђе ле, пре ма ко ји ма је Но го усмје ра вао соп стве не 
ду хов не сил ни це. Но го овом књи гом, у пот пу ној си но вљев ској 
пре пу ште но сти је зи ку, као да вра ћа све оно што је сам жи вот оту
ђио и осу је тио. Ње го во за вјет но је уи сти ну нај тје шње скоп ча но с 
оним што је по ро дич но и за ви чај но. Што се срп ске ли те ра ту ре 
ти че, она је, на кон Ћо пи ће ве Ба ште сље зо ве бо је и Ки шо вих Ра
них ја да, с Јеч мом и ка ло пе ром до би ла тро лист за пам ти ви јек.

И у по е зи ји, као и у жи во ту и сви је ту – по оној Про по вјед ни
ко вој – све му има ври је ме: ври је ме кад се ру ши и ври је ме кад се 
гра ди, ври је ме бун тов ни штва и ври је ме сти ша ва ња. Да је зре лост 
све, осје тио је пје сник Рај ко Пе тров Но го по о дав но и као да је грд но 
жу рио да сви је ту пљу не у ли це оно што га је као ју но шу ти шта ло, 
при је не го ли ка не та ми ло сти ва кап зре ло сти. По том гр чу, бр ђан
ском и скит ском, пре по зна ли су га и он је био по вод кри ти ци, у 
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ње го вом слу ча ју и ум ној и на кло ње ној, да ипак раз ви је те зу о два 
гла са код истог пје сни ка. Ипак, ма ко ли ко ми обр та ли при чу, пје
сник је је дан и цје ло вит. До пу шта ју ћи мо гућ ност да сва ко има 
свог Но га, ме ни је под јед на ко бли зак и онај ра ни на ко стри је ше ни, 
за па ље них бе лих жи ва ца, ко ји од јед ном зна дје ти ње дир љи во да 
устук не као и онај ко ји се опо ром ри јеч ју би је с на шим исто риј
ским утва ра ма и ата ви зми ма. А мо жда је нај у бје дљи ви ји кад одлу
чи да окре не ле ђа сви је ту и пи ше са мо сво ју пје сму:

За тво ри кап ке спу сти ре зе
Пре пи ши мр тву ср му зи ме
Ко ју по до бу сту ден ве зе
У ка тре не и чи сте ри ме

Отво ри вра та тач ној смр ти
И за ле ђе ном шу пљем све ту
У стро ги ри там у стих шкр ти
Смрт је код ку ће у со не ту

Кад би смо нај јед но став ни је од го ва ра ли на пи та ње шта то 
пје сник ов дје са оп шта ва, мо гло би и ова ко да се ка же: он у со не ту 
по ка зу је ка ко се пра ви со нет, го то во по ре цеп ту. И не би то би ла 
гре шка, али ни при бли жно до вољ но об ја шње ње, јер у пи та њу је 
чи та ва по е ти ка. Ко зна ко ли ко пу та ће нас за во дљи ви ри там де
ве те ра ца, као си рен ски глас, од ву ћи за со бом док не уста но ви мо 
да је мај стор усред те звуч не ома ме ве о ма пра вил но рас по ре дио 
зна чењ ске ми не. Ку да год кро чи те, или го ри или мр зне, углав ном 
– вре ба смрт. За што је смрт код ку ће у со не ту? За то што је со нет 
ку ћа у до мо ви ни ри је чи. И за то што је са мо смрт без остат ка на ша. 
И за то што све ово тре ба при хва ти ти до слов но, ни ка ко фи гу ра тив
но, ина че не ће мо схва ти ти ни шта. А при ча о Но гу и со не ту сва је 
из јед ног ко ма да. Не ма је без ку ће ко је не ма, без гро ба ко га не ма, 
без но жа ко га има, без Ун ри них па ке та и бла гај ских смо ка ва, без 
кре ве та гво зде ња ка, гла ди и не са ни це, сти да и стра ха си ро че та. 
Не ма је, још и ви ше, али са дру ге стра не, без зла то у стих уса мље
ни ка Скен де ра и Сте ва на, ко ји су сво ја сми ре ња исто та ко на лази
ли у ку ћи со не та. 

Ако је стих што и плат но бо ла ном дој чи ну, он да је, код Но га, 
со нет то исто сти ху. Све што је сам пје сник ми мо пје сме, у есе ји
ма и раз го во ри ма, ве о ма убје дљи во по е тич ки из бру сио, на шло је 
упра во у со не ту тач ку ослон ца. А то све за пра во су прин ци пи 
пам ти ви је ка и па лимп се ста, ује ди ње ни и про же ти нај ду бљим лич
ним ис ку ством. Но ви је срп ско пје сни штво увје ра ва нас да мај стори 
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ове древ не лир ске фор ме ни су та ко ри јет ки, али ни код јед ног од 
њих со нет ни је у то ли кој мје ри ствар свје сног опре дје ље ња ко ли
ко и ин стик тив ног на го на, ка ко је то у Но го вом слу ча ју, ни ти су 
игдје као код ње га ау то по е тич ке ре фе рен це та ко успје шно пре то
пље не у жи во тки во пје сме. 

Сва је Но го ва по е зи ја до ср жи про же та исто ри јом и сва је та 
исто ри ја код ње га ко сов ски осје ње на. По што ни је при ли ка да се 
та при ча ши ри, до вољ но је ре ћи и то да га је тај исто риј ски ре флекс 
усмје ра вао ка по е ми, исто она ко као што су ин ти ми стич ке ево ка
ци је те жи ле ба ла ди и мо ли тви. По чи ни те крот ке жр тве за гр ље не 
у ди сти ху – ка же пје сник, ду бо ко свје стан да је овим сти хом поми
рио нај ду бља лич на и пре дач ка ис ку ства у рав но те жи тра гич ког 
сми сла и ба ла дич ног то на. У не по но вљи вом скла ду ба ла де и мо
ли тве. А у скла ду је све, нај ви ше оно што је нај ма ње по дат но било 
ка квом ту ма че њу – та ле нат, ми лост уоб ли че ња, дар Бож ји. С њим 
је као са оним за вор њем или ка ла у зом из Но го ве пје сме: И ко га има 
– има. Све дру го ти је џа ба. Ту се сва ка при ча о по е зи ји за вр ша ва.

Ако је пак све му ово ме по треб на и по ен та, он да је бар то лако 
уз пје сни ка ко ји је че сто би вао и ве о ма на дах нут есе ји ста. Присје
ћам се Но го вог тек ста о Шан ти ћу и па ра фра зи рам ње гов за вр ше
так: Пре ма Ми ке лан ђе ло вим со не ти ма сам рав но ду шан. Шан ти ћа, 
за сва ки слу чај, чи там ре дов но, док Рај ка Но га не чи там. Ње га знам 
на па мет.




