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ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

ВЕ РО ЉУБ ВУ КА ШИ НО ВИЋ

БИТИПЕСМА

СА ТАН КЕ ЖИ ЦЕ

О, сви ра чи, где сте, дав но вас не ма
у овом до бу што ка фа не ру ши,
у ме ни ду го ста ри бо ем дре ма,
стреп ња ми ле жај раз ме шта у ду ши.

За сви рај те не што са тан ке жи це,
дај те ги та ру, ви о ли не стру ну,
нек се тре ну ци тро ше не ми ли це,
нек опет стра сне хар мо ни ке гру ну.

Знам, и без пе сме жи ве ти се мо же
кад свест се све де на ћу та ње го ло,
гло да ри сун ца све ви ше се мно же
за то нек зву ци спле ту се у ко ло!

Ова мо, пе ва чи, шта сте се сти сли!
За пе вај те пе сму, нек се то чак кре ће!
Гле дај те врап це – смр зли и по ки сли,
али цвр ку ћу, цвр ку ћу од сре ће.
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ПРЕ ЛА ЗАК ПЕ СНИ КА

За тај на је вра та, ето, за шо
див ни пе сник Га ври ло вић Ма шо.
И у те бе, цр на успа ван ко,
при спео је Ву ји но вић Јан ко.

Ми лен ко вић Ми ли сав из Сти га
оти шао, у зе мљу без бри га.
Ру ђи нач ко гро бље, ми то ло шко,
од сад чу ва Ру ђин ча нин Бо шко.

Збо гом див ни све те, лу да жур ко,
књи гом вен чан оде и Ми љур ко.
Крај Ду на ва, до веч но га ста на,
си ђе Ми лан, са њим Иле а на.

Сва ког да на, у све ве ћем бро ју,
је два пти це све да их опо ју.
Бог да про сти пе сни ке, и про че,
не у мр ле, ис под ка ме не пло че.

Post scrip tum: све ћа во шта на, за тим,
Вла да Ја гли чић, лир ски по бра тим,
са пе сни ци ма, ви те зо ви ма.
Вјеч на ја па мјат не ка је сви ма!

ПЕ СНИЧ КО ВЕ ЧЕ У ЂУ РИ НОЈ КУ ЋИ, 
У ДО БА КО РО НЕ

Ска дар ли ја, а пе сни ка не ма!
Еј, кал др мо, пу ста без бо е ма!
Не ма пе сме, не ма ви о ли не,
тек по не ко са ма ском про ми не!

Ни је вре ме да се ре ци ту је!
Ни је вре ме да се пе сме пи шу!
Ни је вре ме ни да се пу ту је!
Под ма ска ма љу ди је два ди шу.

Ја, од не куд, са књи гом ба нуо
не би л’ та ко се бе об ма нуо.
Пред ствар но шћу умем да за жму рим,
сво је пе сме ре ци ту јем Ђу ри!
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БИ ТИ ПЕ СМА

Бо шку Су вај џи ћу

И би ти Пе сма. 
И би ти ви но. 
И пе ва ти, пе ва ти,
не ви но и ви но!
И би ти смех, 
игра и грех!
И хар мо ни ке 
ве се ли мех.

И би ти су за! 
И би ти плач!
У ср цу сво ме 
но си ти драч!
И би ти скру шен, 
мо ли твен, тих.
На ол тар при не ти
по след њи стих!

И љу бав би ти! 
И би ти де ло
Твор че ве ру ке, 
ра ван са пче лом.
И би ти стру на
што је чи гла сно,
и Тво ре ви ну 
љу би ти стра сно!

И би ти Пе сма
са свих пет чу ла.
И би ти сла вуј,
и би ти фру ла!
И ур лик ву ка 
ко ји за ви ја!
И ле те ти, ле те ти
к сун цу што си ја!
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РИ МА

Што ре че пе сник, ве ћи,
(зна чај но јед но име),
те шко је не што ре ћи
уз по моћ ста ре ри ме.

Јер то је оп ште ме сто,
и пред ви дљи во са свим,
а ја, због ри ме, че сто
по це лу ноћ не за спим!

Са свим се уне зве рим
с ре чи ма, сам у со би,
кад сва не ју тро ме рим
за луд ност сво је ко би!
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БО РИС ЛА ЗИЋ

ТРАГ

НА ЖИ ВО

За по че так но вог да на, нео п ход на је до за
Ан то ло ги је срп ске аван гар де.
Ана до лиј ске пе сме Раст ка Пе тро ви ћа.
Та у рус. Па му ка ле.
Раст ко је па стир, са би ра ста до се бе са ма:
Кључ но: би ти не спу тан.

Пу пољ, у цва ту, на би ло ком од сво јих је зи ка,
Чи м отво риш књи гу 
Ми ле на Па вло вићBa ril li, ко све же по ко ше но по ље,
За ми ри ше

Е, сад: Мом чи ло, или Ви на вер, Дра и нац? Ако ме не пи таш,
За сва ког Псал ми сту тог ка ли бра
И – и., до бит на је ком би на ци ја.

Пре ско чи фо ли ран те. Сви ле ном Мар ку 
У да ри ке ца 
То је де бе ло ко жац, пре жи ве ће и да му 
На па ко стиш

Цр њан ског у сва ком ви ду – од ко смо по ли те и
ни хи ли сте до љу ти тог и
Пре ког Ср бен де – са мо, по штуј за пе те!
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Цр њан ског – ту лир ску при чест –
Тре ба ло би да чи таш на глас

По ку шај са Пр вом књи гом Се о ба

По ку шај 
Са опи сом ли ка ко ји се ба ца на ко лац

А/ТЕ И СТА

Док про ла зим тик уз ка то лич ку књи жа ру La Pro cu re
Се тим се не дав не смр ти Хан са Кин га
Чи ју књи гу Бог и пат ња као мла дић чи тах у не ко ли ко на вра та
И ви ше нас је чи та ло то тан ко шти во у из да њу Krš ćan ske sa daš njo sti
Све док га не ко ни је украо из школ ске би бли о те ке
(Јер по сто ји бол и пат ња од ко јих мо жеш да пре сви снеш
И тад се гу би сва ки об зир)
Кинг је на пи сао и По сто ји ли Бог
Јан гов ско шти во ко је у ср це раз у ме ва ња ве ре по ста вља
По ве ре ње по ро да у ро ди те ља, че да у мај ку
Реч ју, сма тра да то нам уса ђе но је на ро ђе њу
„Да ли ве ру јеш у Бо га?”, пи та ме Дра ган, већ сре до ве чан, ко ле га 

из ре дак ци је ча со пи са „Ди ја лог”, са ста је мо се час на пр вом  
спра ту ка фа не

На углу Бу ле ва ра Сен Ми ше ла и Сен Жер ме на,
Час у ка фа ни, час у ње го вом ста ну из над
Пи сар ни це (L’Ec ri to i re), ка фа не на Тр гу Сор бо не, де ве де сет и 

пе та је
И чи та ву ме јед ну зи му про го ни с тим пи та њем
На сме јан, бри жан. Тан ке ми усне још го во ре
Ле по га ви дим, док ово за пи су јем
Од го ва рам, па се ис пра вљам
Док вр ши мо ко рек ци је чла на ка о аме рич ком ин тер вен ци о ни зму,
Рас пра вља мо о сле де ћим при ло зи ма ча со пи са
Ко ји кап је у мо ру пи са ни ја о кра ју на шем
(Ре дак ци ју чи не је дан ла бо рант, дво ји ца ар хи те ка та и је дан
Сту ден упо ред не књи жев но сти ко ји тек што се опро стио од 

не при род ног Кок те ла Ју жних мо ра и дог ма ти ке)
Глав ни је уред ник, сма трам да не да је до вољ но про сто ра ли те ра ту ри
„Има ли Бо га?”, пи та, па се чу ди то ме што од ме не,
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Ко ји ипак ни сам не ки ла ик у ства ри ма тим, не ма по у зда ног 
са го вор ни ка

„Не, ти ни си вер ник”, за кљу чу је, уз осмех, се тан, ко што ће ми
Сла во љуб, исте је се ни, у Бе о гра ду, ре ћи: „Ти си ми стик.”
И та ко, свр стан уз Си јо ра на,
Не вер ног То му, би вам, у ства ри тој, не по у здан, бес ко ри стан,
Јер те о ло ги ја ни је, при зна ће мо, пре ци зна ма те ма ти ка, ни код 

Па ска ла
Тек по што чу јем да отац му је на са мр ти, отац, за ко га је ве зан
(Оби ла зи га, по том и жи ви с њим,
На ко рак од шко ле, на Сла ви ји, у ко јој пре да јем)
Схва там то, што га про го ни, јер ње му отац уми ре
Отац, а до Бо га се не до пи ре вр шком од скал пе ла
Ни ти гле да јућ ка ко из да на у дан, иза ста кла, ги ну ку ни ћи

Или мо жда, ипак, мо же, и то нај бо љи је пут?

ПЕ СМА РО БЕР ТА АЛМ СТЕ ДА

За Де ја на Ог ња но ви ћа

Имам по тре бу
Да иза ђем на све тлост да на
Да сту пим на ас фалт
Пру жим свој ко рак у прав цу оба ле
И ста нем пред мо ре
Та мо је гра ни ца

Ка да гра ду окре неш ле ђа и по ло жиш
Очи на мо ре
Сто јиш на гра ни ци два све та
И во лео би да овом дру гом при па даш
Мо жда би

Сли вен у сво је При род не по кре те
Био ма ње за ди хан, умо ран
Мо жда би, рав но ду шан, по ло жио
Очи на коп но
И опет не стао уну тар ма тр(и)це 
Чи не ћи јед но са Це ли ном



230

СНЕГ

За ве ја ло је у Тек са су.
Мој дру гар из во ди свог си на
Да ви ди пр ви снег.
На сли ка ма се ма ли шан ва ља
По бе лој по ља ни
И, очи глед но, под ври ску је од ми ли не.

Отац, у ко мен та ру, ка же: Че до остр вља на
Ко је ни кад ни је ви де ло оке ан
От кри ва пр ви снег.

А ја се тих се
Кад ме као де чак
У раз ре ду, пи тао
Учи те љу, шта је то снег?
Од че га се пра ви? Ка ко на ста је?
Зар од во де?

Ми сне ва ли смо Ју жна мо ра и пла вет,
Они сна три ли су 
о бе ли ни.

Кад по гле даш, јед на и иста
При ча.
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ТРАГ 
(БР ЗО СЕ СВР ШИ ЛО)

Сва ка ка пи ја
Ту ђа је
И сва ки праг
Је туђ

А но ћас
У три са та ују тро
На пе ро ну шест
Тер ми на ла два

У мр клом мра ку

Отво ре на вра та
Ау то пре во зни ка Ла сте
За бе ла са ла се
(Ско ро па
Ко праг)

Од ве се ла гла са
Во за ча
За му ти ми се не што
У све сти

Сре ћом
Бе јах згру ван

Не до стат ком сна
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СЛА ВИ ЦА ГА РО ЊА

ПРИЧАОДЕВОЈЧИЦИСПОРОДИЧНЕ
ФОТОГРАФИЈЕ

Гле дам је, на тој фо то гра фи ји сре ће, у ми ни ја тур ном ра му.
Ме ђу ро ди те љи ма, мо ра да јој је у овом ста нуму зе ју пре пу

ном сли ка, књи га и фи гу ри ца из Ин ди је, та ма ла, цр но бе ла фо то
гра фи ја у скром ном др ве ном окви ру, ста вље на на по ча сно ме сто 
– на цр ној ко мо ди у спа ва ћој со би, да бу де ва зда пред очи ма – она 
по себ но зна чи ла.

За пра во, ниг де ви ше их ни сам ви де ла, ни на јед ној фо то гра
фи ји – за јед но. Чи ни се да је то био по след њи траг по ро дич не сре ће, 
ко је се са мо у за ме ци ма (на осно ву ове сли ке) се ћа ла, и стал но 
пот хра њи ва ла, ка да је све дру го из ми ца ло и не ста ја ло.

Она је из ме ђу ро ди те ља. На сме ше но, не го ва но и за шти ће но, 
пу нач ко де те: окру глог ли ца, са цр ном ко сом на раз де љак, у ску
поце ној бе лој ко шу љи са чип ка ном кра гом и там но пла вом (от куд 
ми то, кад је цр нобе ла фо то гра фи ја?) штри ка ном џем пе ру.

За гр ли ла је оба ро ди те ља (да ли је ме ђу њи ма већ по сто јао 
раз дор, или бар ње гов траг, не на слу ћу је се).

Она је у уз ра сту од де вет го ди на (ка да је свет пред њом про
стрт у спле ту нај ра зно вр сни јих бо ја), и из гле да као сва де ца у том 
уз ра сту – ни са чим из у зет ним се не ис ти че, за раз ли ку од ро ди те
ља: њих дво је су у оним, нај бо љим го ди на ма, на вр хун цу зре ло сти, 
као ре пре зен та тив ни при ме ри ле по те, сва ко у свом по лу. (Мо жда 
се исто вр сно сти ле по та су прот них по ло ва са мо на час и суд бин ски 
при ву ку, да би се по том за у век, у ко смич ком сми слу, раз и шли као 
не по мир љи ви ри ва ли).

Мај ка, рас ко шна црн ка, у бу бикопф фри зу ри – мо ди свог вре
ме на: на шмин ка на, са ду бо ким, там ним очи ма у ко ји ма се огле дала 
не ка пре те ра на озбиљ ност, ко зна, мо жда и тра гич ност вре ме на 
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ко је убр за но сти же. Об у че на, та ко ђе, у чип ка ну блу зу са истом 
та квом краг ном и ску по це ним ме да љон чи ћем око вра та – а ипак 
све скром но и у не ком уну тра шњем скла ду, ње не ти хе и тра гич не 
при ро де.

А он – у све тлом ли стер оде лу, са бе лом ко шу љом и леп тир
ма шном, пла ве, за ли за не ко се, а ла Ру долф Ва лен ти но у све тли јем 
из да њу, ли ца ко је би ра до по же ле ли та да шњи хо ли вуд ски лов ци на 
та лен те; пра вог, си гур ног у се бе, са ле жер но пре кр ште ним ру ка ма 
пре ко сто ли це, по гле да не где за гле да ног у да ле ко. 

Оче ва фа сци нант на ле по та је оста ла та ко за у век за бе ле же на, 
јер је де те у том уз ра сту ни је ни спо зна ва ло. Се ћа ње де те та на оца 
је би ло као се ћа ње на ро ди те ља, али ка сни је, уо кви ре но и том спо
зна јом, овај пор трет као по себ ну дра го це ност, из ра ђен и ура мљен, 
сву да је но си ла са со бом по све ту, а са да га и ов де, по ста вив ши на 
ре пре зен та тив но ме сто у спа ва ћој со би, стал но гле да. Фо то гра фија 
где су по след њи пут за јед но.

Отац је, очи глед но, био све стан свог из гле да – ка жу да је радо 
по зи ван и ви ђен у ви со ким дру штве них кру го ви ма (да укра си не ки 
бал, до бро твор не при ред бе или по зо ри шне пред ста ве у гра ду), а био 
је и пр ви во зач на тр ка ма за ра чун оних бо га тих ве ле по сед ни ка 
ко ји су пр ви ку по ва ли оне ску по це не олд тај ме ре.

Не ма сум ње да су же не лу до ва ле за њим.
И тај су срет ње них бу ду ћих ро ди те ља – мо гао би се ла ко до

ма шта ти.
На јед ном од ба ло ва, или још мо дер ни је, на јед ном од тих по

сле рат них жу ре ва, мо жда и у би о ско пу, чи ји је вла сник био мај чин 
зет, сре ли су се, или су се сре та ли ви ше пу та, за па да ју ћи јед но дру
гом за око, на о чи то шћу и по ја вом (две слич но сти се не по гре ши во 
пре по зна ју и бр зо на ђу), ње ни бу ду ћи мај ка и отац. Чи ја је би ла 
ини ци ја ти ва – по свој при ли ци, мај чи на. По ти чу ћи из чу ве не, ко
ле но вић ке по ро ди це, са ку ћом у са мом цен тру ва ро ши, не по сред но 
уз ку ћу још слав ни јих Дун ђер ских – уз то ле па, иа ко три го ди не 
ста ри ја од ње га, охра бри ла је тог мла ди ћа, до шлог од не куд из су
сед ног ве ли ког вој во ђан ског се ла (чи је је пре зи ме по нео, па ће и 
ћер ка то чуд но пре зи ме за у век но си ти као усуд, не ме ња ју ћи га) 
– тог ми ље ни ка же на под ста кла је да јој се и он при бли жи.

А кад га је већ јед ном уве ла у свој дом, у чу ве ни Злат ни са лон, 
са огле да лом ко је се про те за ло од зи да до зи да у по зла ће ном де бе
лом ра му, са уља ним пор тре ти ма пре да ка, чак са по чет ка 18. ве ка, 
од мах на кон Се о ба, спо соб них и ве штих тр го ва ца – са огром ним 
сте че ним бо гат ством, а по том и чу ве них, ве штих прав ни ка, др жав
них чи нов ни ка и књи жев ни ка, при сти глих чак до Пе штан ског сабо
ра – убр за ло је све то, да мла дић, леп као бог, али скром ног по ре кла 
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и обра зо ва ња, бр зо пре ло ми и од лу чи – ући ће у ову ку ћу, као зет 
јед не од нај бо га ти јих и нај у глед ни јих вој во ђан ских ку ћа.

И убр зо се ро ди ла она, де вој чи ца, ни на лик у по чет ку на своје 
пре ле пе ро ди те ље. Жи вот у том бо га том до му на ста вио се уве ћан 
за јед ног но вог чла на – ви де ће се, и по след њег из дан ка те не ка да 
број не и моћ не по ро ди це.

Ка ко се сна шао но во при до шли зет? По по то њим сли ка ма 
(ко нач но) сре ђен жи вот му је очи глед но при јао: глу мач ки за тег
ну то и сјај но ли це се ма ло опу сти ло, очи све тле, по ста ле ма ње фа
тал не. Да не би се део, да ли су му по сао у по ро дич ној фир ми, ма да 
је ње га нај ви ше ин те ре со вао би о скоп и мон ден ски жи вот. При
хва тио је, по што је и ње го ва мла да же на ра ди ла, за јед но са се стром 
у по ро дич ној фир ми и пре во ди ла сву ко ре спон ден ци ју са ен гле
ског, фран цу ског и не мач ког је зи ка. Имао је са да свој ау то (цр ни 
форд, па кард, тад рет кост за град, по ред ко јег се по но сно сли као), 
и да ље је ишао на тр ке, са да као углед ни гост и по сма трач, по зи
ван, до ду ше, са да ре ђе, на игран ке у ба шти ве ли ког хо те ла, где се 
по ја вљи вао са сво јом за љу бље ном же ном.

Ипак, стал но га је пра ти ла та јед на реч, са да мо жда и из ра
зи ти ја не го пре: до ђош.

Игра по пра ви ли ма углед не и бо га те ку ће, не зна се ко ли ко 
му је при ја ла, мо жда ни је био чо век пре тва ра ња, мо жда је и страст 
ме де ног ме се ца и чу до но вог по ло жа ја бр зо про шла и охла ди ла се, 
мо жда већ са ро ђе њем де те та. Јер мај ка се при ви ну ла са свом но
вом љу ба вљу што ма те рин ство до но си, сво ме че ду, а он, ње го ва 
ле по та, оста ли су са да не ка ко ус кра ће ни за љу бав. Иа ко отац, та 
уло га му је би ла, та ко ђе, ви ше при до да та у но вом ра по ре ду уло га 
и, очи глед но, ни је га мно го ве зи ва ла, ни ти ин те ре со ва ла.

Тек, мо гу ће је, већ на тој сли ци, ње гов по глед је по ма ло од су тан, 
иа ко мај чин, чврст и те ме љан, све још увек мо жда др жи на оку пу.

Ода брао је сам, и тек је са го ди на ма по чео при ме ћи ва ти пу стош, 
на кон сво је (бр зо пле те) од лу ке – све што је за ми шљао, до био је, али 
пра зни на је по сте пе но за вла да ла у ње му. Да ли је то по ка зи вао? 
Да ли је то про ниц љи ва же на већ при ме ћи ва ла?

И да ље се ле по обла чио, ују тру, у њи хо вој спа ва ћој со би, пред 
ве ли ким рас ко шним огле да лом. И она би, још сне на, у спа ва ћи ци 
уста ла да га за гр ли, ка да би га упит ног по гле да пред огле да лом у 
ко ме су се обо је огле да ли, ду же за др жа ла, бр зо би на пу штао, без 
ре чи, ту за јед нич ку со бу, и ку ћу. Че сто би био и на пу ту по не ко
ли ко да на.

Он да се де си ло то – мо жда баш убр зо по сле на стан ка ове фо
то гра фи је.

Или не што ра ни је?
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При ме тио ју је на не кој се дељ ци, ван ње го вог гра да, и ни је 
очи ски дао с ње. То је би ла она, схва тао је, све ви ше об у зет, оно за 
чим је це лог жи во та тра гао! Сад је схва тио да ју је ко нач но на шао. 
Же ну ка кву је дав но за ми шљао, но сио њен об лик у се би, обо жа вао 
пре упо зна ва ња, а са да ко нач но и угле дао. 

Жи во оте ло тво ре ње тог сна, схва тив ши да је све ово што је 
до сад жи вео би ла – лаж!

А она – и она је по сма тра ла ње га, не одва ја ју ћи очи од ње го
ве за гла ђе не пла ве ко се, еле гант не по ја ве, ма ни ра. И не са мо да 
му је од го во ри ла по вре ме ним по гле ди ма, већ је у том пре кра сном 
му шкар цу, уз дрх та ло ви де ла оте ло тво ре ње свих сво јих де во јач ких 
фан та зи ја.

Ка да је по чео плес, стао је пред њу и по кло нио се. Ни је сме
ла да ве ру је – и ла ко му се пре пу сти ла у рит му му зи ке. Плес је 
ка жу, ме та фо ра свих бу ду ћих го во ра те ла, ко ја та да, али и за у век, 
на ла зе свој ме ђу соб ни, са вр ше ни, ко смич ки склад – ако се на ђу. 
И обо је су се том скла ду пре пу сти ли, схва та ју ћи да ће од са да са мо 
у том ме ђу соб ном скла ду и мо ћи да жи ве. Пле са ли су це ло ве че 
(баш као Ана и Врон ски), и ма да су већ тад по че ла го вор ка ња (та он 
је оже њен!), на пу стио је тај град оша му ћен, не спо со бан да ви ше 
би ло шта ми сли, сем о њој. И код ње је би ло исто – упор но је ћу тала 
пред грд ња ма, у са ло ну сво јих ро ди те ља, ка да су се по зно вра ти ли 
ку ћи. (Та ти нам шко диш име ну, ти си де вој ка за уда ју, па пле шеш 
са оже ње ним чо ве ком, уз то при ча ју да је и да ље за вод ник...)

Да не би од мах ишао ку ћи, он је про ду жио во зом у Бе о град. 
Же лео је да бу де што не по зна ти ји и из гу бље ни ји у ве ћем гра ду, 
док се не сре ди и не по вра ти ба рем при бли жно у не ко сво је прет
ход но ста ње.

Оно што се до го ди ло, ње на сли ка у гла ви, до ди ри те ла те ве
че ри, ни ту му ни су да ли ми ра, али је ба рем у ка фа ни, за сто лом 
(не же ле ћи да по тра жи ни при ја те ље одав де), хо да ју ћи ули цом до 
хо те ла, и у хо тел ској со би, мо гао да на ми ру пре би ре сва ки су срет 
и тре ну так овог чу де сног до жи вља ја и ути ска. 

И ус пео је, мо жда, тог пу та да се при кри је и сре ди, пре до ла
ска ку ћи, зна ју ћи до бро да од сво је про ниц љи ве же не те шко шта 
мо же са кри ти. А тек од ње не се стре, па свих уку ћа на – а би ла их 
је пу на ку ћа.

И све то, та ку ћа, по че ло је од јед ном да га гу ши – до не под но
шљи во сти.

Ра дио је, из ми ша љо би ло шта, са мо да иза ђе – сва ког ју тра у 
цик зо ре из ла зио је то бож по слом, се дао у ко ла и ју рио по окол ним 
рав ни ца ма, по љи ма ван гра да, ба рем да на ми ру бу де са сво јим 
за но сом.
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Шта ти је? Бо јао се тог пи та ња же ни ног, ко је ће си гур но јед
ном до ћи, сво је ра се ја но сти, не за ин те ре со ва но сти за би ло шта у 
ку ћи.

А кад су се њих дво је, у пр вом стра сном за гр ља ју сре ли на 
ма лој же ле знич кој ста ни ци, и се ли за јед но у воз за тре ћи град, знао 
је да ће из гу би ти кон тро лу, ра зум већ је сте, али и да, ако тре ба, 
ни шта ви ше не ће кри ти.

На кон тог пр вог збли жа ва ња те ла, баш ка ко је го во рио њи хов 
плес на оној ве че ри, по сто ја ла је са мо јед на ми сао код обо је – када 
ће се по но во ви де ти – јер сва ки дан ра стан ка је по ста јао не под но
шљив, не мер љи ва пат ња за обо је, за ње га до фи зич ке не сми ре но
сти (ниг де да се скра си), код ње – бол на че жња, уто ље на број ним 
пи сми ма ко је ни је сме ла да му ша ље, већ их је од мах це па ла и 
ба ца ла. Ко ли ко је то тра ја ло – две го ди не – од те сли ке до по чет ка 
ра та? Ма ка ко кри ли сво је гне здо у ве ли ком, тре ћем гра ду, ва зда 
буд не очи па лан ке и је зик же на, бр зо је про зи рао су шти ну.

Ису ви ше је био упа дљив ри там ње го вих од су ство ва ња и ње
них од ла за ка код ро ђа ка у тре ћи град. Он је ужа гре но жи вео са мо 
за тај су срет, са во ље ним би ћем – све нео пре зни је, ни шта ви ше 
ни је по сто ја ло, сем ње – та ко мла де и све же, ко ја се рас цве та ва ла 
све ви ше под ње го вом ру ком, као ре мекде ло до стој но ње го ве ле
по те, ко је је сво јом љу ба вљу ство рио. Сму чи ло му се и то њи хо во 
скри ва ње. Же лео је да је по ка же сви ма – та то је Она. Ко нач но сам 
је на шао!

А ка да је јед но пи смо ипак сти гло, уме сто у ка фа ну (ме сто 
са стан ка) код же ле знич ке ста ни це, у ру ке зе та (крч мар му га је 
пре дао) – же на га је по зва ла и по ка за ла му га – без ре чи.

Све јој је од мах при знао. Ка ко дру гу во ли и же ли да се раз
ве де, од мах, да је тек ту про на шао сав сми сао свог жи во та, да се 
осе ћа бед но пред њом, јер зна ко ли ку му је љу бав пру жи ла и да 
га пу сти да оде.

Не, не дам ти раз вод, са мо је мир но ре кла. Би ће све по ста ром.
И до да ла:
– А да ли си ти си гу ран да ће ње ни то до зво ли ти?
И код де вој чи них је би ла дра ма – скан дал уну тар ку ће, прет

ње и при ди ке – име ко је је ука ља ла, те шке ре чи оца. (Шта си ти 
сад? Дро ља, ко ја иде са оже ње ним чо ве ком, ко ће те та кву?!) Ре чи, 
увре де, не пре мо сти ве, по сле ко јих ви ше не ма по врат ка.

Али ја же лим са мо ње га, не ћу ни ког дру гог, баш ме бри га 
што је оже њен!

То ни ка да не ћеш до че ка ти! Од нас мо жеш са мо да одеш без 
игде ичег, без на шег бла го сло ва, гр ме ли су ро ди те љи. Да ра ста виш 
му жа од же не и де те та, срам те би ло! Он у ову по ро ди цу ни кад неће 
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ући. Фић фи рић, ко ји је и у ту по ште ну ку ћу ушао на тај на чин. 
Од ре ћи ћу се и те бе и ни шта не ћеш до би ти ако одеш за ње га.

Ја за дру гог не ћу!
Он да на по ље из мо је ку ће!
Из ле те ла је из са ло на, ни је оста ла ни у со би.
Бр зо му је те ле гра фи са ла – мо жда се већ ту за че ла та коб на 

иде ја.
Од ко га је по те кла, оста ће тај на.
Са че ка ла га је на же ле знич кој ста ни ци – оној ис тој. Као Ана 

Ка ре њи на, са мо ов де су за јед но од лу чи ва ли.
До шао је и он, из бе зу мљен.
У ону ку ћу се ви ше не вра ћам, са мо је ре као.
Мо жда је ми слио прак тич ни је, а мо жда ствар но ни је имао 

нов ца, уште ђе ви не, ни за је дан је ди ни дан за јед нич ког жи во та. 
(Го ле ма шка по ро ди ца ипак му ни је по ве ра ва ла фи нан сиј ске транс
ак ци је, све је би ло под буд ним оком и кљу чем ста рог оца).

Она га је гле да ла за љу бље но, ма да кон сте ни ра но, из му че но, 
од упра во пре тр пље ног стре са. Упи ја ла га је очи ма и гу би ла се у 
ње го вом по гле ду, и не зна се ко је то пр ви из го во рио, ако је уоп ште 
из го во рио.

Он је по нео ма ли ре вол вер, ко ји је ина че од у век имао у фи о
ци пи са ћег сто ла у фир ми. И он је њу гле дао ду го, ду го, упи ја ју ће, 
као за на век опра шта ње јед но од дру гог, ко је же ле да по не су за у век, 
као по след њу сли ку у оку обо жа ва ног, во ље ног би ћа.

Да, у пра ву си, љу ба ви, као да су се уза јам но сло жи ли.
И са но вом сна гом по вео ју је у мра зно, зим ско по ље, где је 

по след њих ме се ци та ко че сто лу тао не на ла зе ћи ми ра ниг де. На
шли су се ван гра ди ћа, на оба ли ре ке, ле гли на тра ву, гр че ви то се 
гр ле ћи и љу бе ћи...Не ће мо јед но дру го ни кад из да ти, ни на пу сти
ти, зар не?

На шли су их у љу бав ном за гр ља ју, чи је ни мр тве ру ке ни су 
мо гли да раз дво је.

Скан дал, пу као на све стра не, це ла штам па Кра ље ви не, иа ко 
у сен ци ра та што се не у мит но над ви јао и пре тио, до не ла вест, 
по сле и де таљ не из ве шта је, из бро ја у број сли ке, све до ке, но ве 
чи ње ни це у на став ци ма и под бом ба стим на сло вом: „Тра ги чан 
крај вој во ђан ског Ро меа и Ју ли је”; „Вој во ђан ски Ма јер линг”.

На род је бру јао, пре при ча вао, уз бу ђе но до ми шља вао, до да
ју ћи све но ве и но ве де та ље при че.

Де вој чи ца је се де ла у свом Злат ном са ло ну и мар љи во пи са
ла сво је до ма ће за дат ке, о то ме не зна ју ћи ни шта. Са мо је ви де ла 
да та те не ма. Ма ма и тет ка су се по тру ди ле да ни шта у ку ћу не 
до пре спо ља, при та ји ле су пред њом и свој уне зве ре ни по глед, чак 
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ни ма ме ду го ни је би ло, а слу жав ка ма је за бра ње но, под прет њом 
от ка за, да ишта зуц ну и ко мен та ри шу у ку ћи. Тет ка ју је тад па
зи ла, и во ди ла код му жа у обли жњи би о скоп, да гле да ју фил мо ве, 
да је ра зо но ди, при ча ла о Ин ди ји, у ко ју јед ном пла ни ра да оде, 
да ће и њу та мо по ве сти.

Ка да се и ма ма по ја ви ла, на кон из ве сног вре ме на, при лич но 
омр ша ве ла и ис па ће ног ли ца, али не и у цр ни ни, са мо јој је крат
ко ре кла да се та та раз бо лео, да је ишла да га по се ти, да је оти шао 
на ду же и да се ско ро не ће вра ти ти.

На тој дру гој фо то гра фи ји – де вој чи ца се ди са ма, за ве ли ким 
пи са ћим сто лом од ма ха го ни ја, у глав ном са ло ну. Има 11 го ди на, 
окру гле гла ве, цр не ко се са раз дељ ком и ши шка ма, очи ју спу ште
них над до ма ћим за дат ком. Не зна се ко ју је сли као, са мо на по
ле ђи ни сли ке уред ним ру ко пи сом пи ше: фе бру ар 1941. го ди не.

* * *

Кроз ме сец и по да на, те ча је обу као уни фор му и не стао незна
но куд – да би се вра тио тек кроз че ти ри го ди не – али то је не ка 
дру га при ча.

Не ста ло је и те чи ног би о ско па, где су ме ма ма или тет ка че сто 
во ди ле. Био је за тво рен, у ње му су сад би ли не ки чуд ни вој ни ци, 
са пер јем на гла ви.

У про стра ној ку ћи мог пра де де Га ври ла, чи ји ме је пор трет 
сва ког да на до бро ду шно по сма трао, и ње го ве же не, мо је пра ба бе 
Ју ли ја не, у Злат ном са ло ну, оста ле смо да жи ви мо са мо нас три: 
ма ма, тет ка и ја, са по слу гом (ку ва ри ца Ер жи ка, гу вер нан та, фрау 
Ана). Ма ма ви ше ни је спо ми ња ла та ту, а ја ни сам ни пи та ла. Мало 
га се се ћам, и то увек је био у не кој жур би, као ус пут ула зе ћи у 
ку ћу и из ла зе ћи из ње.

Ма ма је пу но ра ди ла, до ла зи ла ку ћи умор на, ни је ви ше би ла 
ни она ко до те ра на, као кад је та та био ту, као да је ма ло и оста ри ла. 
Ре кла је да ра ди да нас пре хра ни, и, за и ста, хра не ви ше ни је би ло 
у из о би љу као не ка да. За то сам нај ви ше во ле ла да бу дем са тет ком. 
Она ми је пу но чи та ла, учи ла ме ен гле ски (ко ји је тад ма ло ко знао), 
чу ла сам да је раз го ва ра ла и са ве ли ким ин диј ским пе сни ком, који 
је био ту, код нас, при ча ла ми са за но сом ка ко пла ни ра да кад се 
све ово за вр ши оде у ту ње го ву ча роб ну и ми стич ну зе мљу Ин ди
ју, да ће и ме не во ди ти, кад за вр шим све шко ле. 

По не кад би смо, око под не, док не поч не по ли циј ски час, про
ше та ле до Штран да и она ми је он да при ча ла ка ко пи ше је дан ро
ман, а по што сам ма ла, кад по ра стем, да ће пр во ме ни да про чи там 
– да се ту спо ми ње и мој отац – сад сам ма ла и не бих раз у ме ла.
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Ни је има ла де це и ја сам јој би ла све, мно го ме је во ле ла. 
Би ло је мно го хлад но те зи ме, ни је ви ше би ло ни хра не, ма ма 

што до не се, рас по ре ђи ва ле су њих две за ко ли ко да на се шта сме 
по тро ши ти. Чи ни ми се да ја је ди но ни сам осе ћа ла ту оску ди цу 
– ме ни је Ер жи ка увек ку ва ла то плу чор бу са пар че том ме са, док 
су њих две је ле са мо чор бу са хле бом.

И те но ћи су се чу ли пуц њи (ма да то ни је би ла рет кост), али 
је тет ка, ко ја је спа ва ла са мном у со би (ма ма је ра но уста ја ла и 
во ди ла тр го вач ке књи ге у на шој фир ми), на гло уста ла, ослу шку
ју ћи и ви ре ћи кроз про зор на ули ци. При шла сам и ја: али ме је 
скло ни ла од при зо ра ко ји сам ипак кра ји шком ока спа зи ла: вој ни
ци са пер јем ис те ри ва ли су љу де, же не, де цу без раз ли ке, из ку ћа, 
и те ра ли их по сне гу. Мно ги су се спо ти ца ли, по лу о бу че ни, чу ли 
су се уз ви ци на ма ђар ском, по не ки пу цањ, ја ук... Ни смо спа ва ле 
до ју тра. Ма ма је утр ча ла у со бу. Тог ју тра ни је оти шла на по сао.

Ују тру је Ер жи ка ре кла да је не ка ра ци ја, хва та ју ко му ни сте, 
и да ни ко не из ла зи из ку ће. Ма ма и тет ка су се упит но по гле да де 
– да смо бар ма лу не где скло ни ле, ре кла је тет ка. Би ла је слич на 
ма ми, има ла гу сту, ко вр џа ву ко су и круп не пла ве мин ђу ше у уши
ма, ста ре ко зна ко ли ко, и од ко је чу кун ба бе, и исти та кав пр стен. 
Тај дан смо про ве ле у ку ћи, не ми чу ћи се, а кад је до шла ноћ, би
ле смо све за јед но у са ло ну, ни ко ни је мо гао да спа ва. Ма ма ме је 
ипак сме сти ла у ве ли ку зе ле ну фо те љу „бер же ра” и стал но ушу
шка ва ла, као у не кој слут њи, где сам ипак за спа ла.

Ују тру, тре ћег да на, ни је ни сва ну ло, а на на ша вра та ко ја су 
раз ва ли ли, на хру пи ли су вој ни ци са пер јем – уле те ли су пра во у 
при зе мље, од гур нув ши фрау Ану, хру пи ли у Злат ни са лон и ви
дев ши мог пра де ду Га вру на зи ду, ка ко их ис пи ти вач ки по сма тра, 
опа ли ли ме так у ње га, ви чу ћи: „Рац, Рац...” Ме так је про зви ждао 
из над мо је гла ве и за био се у зид ис под сли ке. (Ду го је тај траг 
по сто јао.)

Се де ла сам склуп ча на у ма сив ној, зе ле ној фо те љи „бер же ра” 
и гле да ла шта се до га ђа. Вој ник ме је гру бо ухва тио за ру ку и по
ву као са фо те ље, ви чу ћи: „Vor warts!”

До ле се Ер жи ка на ма ђар ском рас пра вља ла са вој ни ци ма, док 
су се ма ма и тет ка оти ма ле да се поп ну го ре до ме не.

Вој ник ме гру бо гур ну низ сте пе ни це ка њи ма, мај ка ме за грли 
и тад ви дех пр ви пут у ње ним очи ма страх – не ону чвр сти ну и 
ћу тљи ву си гур ност, ко јом ме је увек шти ти ла и оба ви ја ла. Ово је 
пре ва зи ла зи ло и њу.

Би ла сам из ме ђу њих две, др же ћи их обе за ру ке, кад су нас 
ис те ра ли из ку ће, на ули цу. Ис пред нас не пре глед на ко ло на љу ди, 
же на, де це, по лу о бу че ни, у си вом и ле де ном ја ну ар ском ју тру.
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Бо же, шта је ово, чи ни ло ми се да сам чу ла ма му ка ко је про
шап та ла, док је агил ни ја тет ка, на ма ђар ском ре кла вој ни ку:

– Пу сти те де те да оде по ка пут, да се бо ље об у че, ви ди те како 
је све смр зло.

И ис пу сти ше ме из ру ку и уђох по но во у на шу ку ћу. 
Ви ше их ни кад ни сам ви де ла.
По пех се у сво ју со бу, по ка пу тић. Кад сам се вра ти ла на ули

цу – све пра зно, ниг де ни ког – ко ло на већ оте ра на. Ер жи ка ме бр зо 
уву че у ку ћу.

 – Са криј се, де те, го ре у со бу, ако по но во до ђу, ја ћу ре ћи да 
си оти шла.

Ску пи ла сам се у ону исту зе ле ну „бер же ра” фо те љу из ко је 
сам ма ло пре она ко гру бо из ву че на, у ко јој је се део и ве ли ки ин диј
ски пе сник ка да је по се тио – за хва љу ју ћи тет ки – на шу ку ћу, али 
ни та фо те ља ви ше ни је би ла она иста.

Се ла сам и ре ши ла да че кам ов де ма му и тет ку и да се не по
ме рам, све док се не вра те.

Пао је и мрак, а оне ни су до ла зи ле. Ту сам и за спа ла, а Ер жи
ка ме је по кри ла ће бе том, јер је сву да би ло стра шно хлад но, ва тра 
у ка ми ну тог да на ни је ни на ло же на.

Про бу ди ла сам се ују тро, а ма ме и тет ке још ни је би ло.
Ер жи ка ми је до не ла до ру чак, а ја пр ви пут ни сам мо гла да 

је дем. Не што ми се твр до ску пи ло у гр лу. Од не куд је до шла и фрау 
Ана – про ву кла се кроз ба ште – и она и Ер жи ка су ду го не што 
за грц ну то го во ри ле.

Ме не су оби ла зи ле као бо ле сни ка.
Нај зад је до шао ујак по ме не, са уј ном. Уј на је би ла сва по се

де ла, ма да је би ла мла да же на, уне зве ре на, ни ка да је та кву ни сам 
ви де ла. Ни тра га од оне не го ва не да ме са се дељ ки и по се та, ка ко 
сам је зна ла. Ујак ми је са мо бла го ре као:

 Ма ла, ти ћеш са да са на ма, код нас, а ку ћу ће мо за кљу ча ти, 
по што се ма ма и тет ка не ће ду го вра ти ти. 

Опет не што слич но као са та том, по ми слих. И не што ме 
штрец ну.

Да по не сем и ову фо те љу, пи та ла сам. Ни сам тра жи ла играч
ке, књи ге, већ ту фо те љу. У њој сам ду го и је ди но мо гла да за спим. 
Пу сти ли су ме.

Уј на ми то ду го ни је ис при ча ла – би ла је у по след њој ко ло ни, 
љу ди су ви де ли шта је би ло са они ма ис пред њих, це па ли ма ра ми
це и гње чи ли на о ча ре у стра ху и па ни ци ко ји не зна ју за кон тро лу 
– а та мо, не да ле ко ис пред, удар ци ма у гла ву нај че шће, рет ко хи цем, 
љу де, же не, де цу, ба ца ли су у во ду, под лед. Пу ца ли су баш кад би 
на ста ло гу ше ње у очај нич кој бор би жр та ва да пру же би ло ка кав 
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от пор. Ни је си гур на из те да љи не, али ми сли да је ви де ла тет ку ка ко 
се сна жно опи ре, оти ма, не што го во ри на ма ђар ском, да је чу ју, 
раз у ме ју – а пре то га, стр гли су јој оне мин ђу ше са уши ју и крв је 
ли ла. Пре то га су већ ве ро ват но ба ци ли и ма му... Он да су, тик пред 
уј ни ном ко ло ном, ја ви ли да је сти гло на ре ђе ње не мач ке ко ман де 
да се пре ста не са тим ди вља штвом. Та ко је уј на пре жи ве ла – за 
сат вре ме на осе де ла, а опо ра ви ла се ни је ни кад. Ма ње од пе де сет 
ми ну та је де ли ло да и мо ја ма ма и тет ка бу ду жи ве.

* * *

Се дим у овој фо те љи и ова ко ста ра. Као да сам стал но и са 
ма мом и тет ком од оног да на. Но си ла сам и ту фо те љу сву да са 
со бом – као је ди но мо је по кућ ство. Чу ди ли су се у ави о ну, кад сам 
ле те ла за Дел хи.

 – Не зна те, ни је вре де ло да им об ја шња вам ко ли ко је мо ја 
тет ка же ле ла у Ин ди ју. Ево, ја и ова фо те ља би ће мо та мо – и ја ћу 
им на ен гле ском пре да ва ти о на шој књи жев но сти. Све оно, што је 
мо ја тет ка же ле ла, а гру бо пре ки ну та, су ро во, би зар но и ба нал но, 
у нај бо љим го ди на ма, и ни је ус пе ла да оства ри.

И ве ли ко Злат но огле да ло из Злат ног са ло на је ов де, и пра де да 
Га вра, и си ја сет Бу да до не тих из Ин ди је. И мно го, мно го књи га. 
И сви пор тре ти – мај ке пре уда је, тет ке, па те че ко ји се је ди ни 
вра тио, па ме усво јио, да ју ћи ми сво је пре зи ме и шко ло вао ме – све 
то из не то у зад њи час кад су до шли осло бо ди о ци и ку ћу на ци о на
ли зо ва ли.

Ни ка да ви ше ни сам ушла у њу – го во ри ста ра го спо ђа, ни на
лик на ону де вој чи цу од де вет го ди на, из ме ђу мај ке и оца, на овој 
по ро дич ној фо то гра фи ји на по ча сном ме сту, из ме ђу го ми ле ма лих 
и ве ли ких Бу да.

Она је сад ста ри ја и од свог оца, ко ји сто ји на по ча сном ме сту, 
леп као Ру долф Ва лен ти но у све тло ко сом из да њу, и мај ке, те шке од 
озбиљ но сти и суд би не ко ја јој се на овој сли ци мо жда већ и огле
да ла у очи ма. И тет ка, са круп ним, ра сним ко вр џа ма и бри ли јант
ским мин ђу ша ма у овал ном ра му. Ту је и чу кун де да Га ври ло и 
чу кун ба ка Ју ли ја на – и ме ђу њи ма она, де вој чи ца са фо то гра фи је, 
по след њи по то мак чу ве не по ро ди це, у ко јој сви они жи ве, и ко ји 
су жи ви док су ти пред ме ти и сли ке око ње.

По бу ди стич ком схва та њу све тло сти, док све тле, ду ше има ју 
уто чи ште. И за то је то ли ко упа ље них све ћи ца око ње, као у хра му 
– у том ста нуму зе ју, пре тр па ном књи га ма, она не пре ста но ожи
вља ва њи хо во при су ство ис под ура мље них фо то гра фи ја. 
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Све што је оста ло од Злат ног са ло на, ту је, са да са њом. Не 
кри је – по истом, бу ди стич ком схва та њу, ра ду је се су сре ту са њи ма. 
Про жи ве ла је до вољ но ду го свој век, го то во на док на див ши го ди не 
ма ме и тет ке за јед но. Има ће пу но да им при ча – ко ли ко је ус пе ла 
у жи во ту (без њих), а по себ но тет ки о Ин ди ји, ко ју је то ли ко че зну
ла да ви ди, ис при ча ће им све сво је ути ске и им пре си је о жи во ту 
ко ји ни су сти гле да до жи ве и њу да на ње ном пу ту пра те. Отац – ко 
зна, мо жда ће та мо по но во сре сти и свог ле пог оца, веч но мла дог, 
ма да ве ру је, да му мај ка, ни та мо ни је опро сти ла. Мо жда ће она 
ус пе ти да их по но во спо ји! Ево, ста ће из ме ђу њих по но во, баш као 
на овој сли чи ци из де тињ ства, по но во их обо је за гр ли ти, са истим 
по ве ре њем де те та, без ис ку ства, што их че ка – са да то ли ко ста ри ја 
од њих. А они, њих дво је, веч но мла ди и ле пи, за гр ли ће и они њу, 
за штит нич ки, ка ко су увек, са да и за у век. И она, сад ста ри цаде
вој чи ца, са фо то гра фи је се сме ши срећ но. 

Све тиљ ке из над Бу ди не гла ве ле лу ја ју као знак да је још јед на 
ду ша од ле те ла на не бо, у су срет ро ди те љи ма ко је је ко нач но про
на шла, и где су по но во за гр ље ни – она, ста ри ца, са дво је див них, 
мла дих ро ди те ља из ме ђу се бе.
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РА ДО ВАН ВЛА ХО ВИЋ

ДВЕПРИЧЕ*

ЗА КЛОП ЈЕ ЗА КЛОП

Про шло је ви ше од не де љу да на ка ко му де ца во зе жи то. Љуба 
је час из ла зио на со как, а час ула зио у авли ју и оби ла зио око ка ма
ре за гле да ју ћи је са свих стра на и чи ни ло се као да не што про ве
ра ва те ра ју ћи, ма ха њем ше ши ром, жи ви ну ко ја се код по ди не ку
пи ла. А он да би, опет, са ру ка ма на ле ђи ма, на вра тио до ма ле ку ће 
у дво ри шту где је Ма ри ја, на зи да ном шпо ре ту, ку ва ла, у лон цу 
од 12 ли та ра, пи ле ћи па при каш с кне дла ма и гра шком, а на сто лу 
јој је ки сло и на до ла зи ло те сто од ’леб ног бра шна од ког је тре ба
ло да раз ви је ги бан чи це. Љу ба је при ла зио шпо ре ту да ви ди да л’ 
је ва тра до бра и да л’ су ча пур је до вољ но су ве. Узи мао је по је дан 
ча пур у ру ку, за гле дао га, мр штио се, ба цао га на зе мљу крај оста
лих и од ла зио на со как. Ма ри ја га је гле да ла и чу ди ла се, али му 
ни је ни шта го во ри ла, већ је на ста вља ла да љу шти кра став це ста
вља ју ћи на че ло по не ки ве ћи окра јак ка ко би га ма ло рас хла ди ла. 
У куј ни ци је иза ње них ле ђа би ла ве ли ка пле те на од пру ћа ’ле ба ра, 
а крај ње са дру ге стра не је би ла ка тлан ка у чи јем ве ли ком ба гра
чу се ла га но гре ја ла во да да ра де ни ве че рас, кад до ђу из по ља, 
мо гу да се опе ру, а он да да сед ну да сви за јед но ве че ра ју. „Љу ба 
је мал ко нер во зан”, ми сли ла је у се би Ма ри ја, „не мож’ да до че ка 
да се на пра ви ве нац и да ки ту са жи том мет не за ико ну”. Она је 
жу ри ла да све око ку ва ња по стиг не, јер дру штво је ве ли ко, а сви 
ће ду до ћи глад ни. Ма ри ја је во ле ла да сво ју де цу на ’ра ни и стал но 
је го во ри ла: „Ако мо же ду да ра ди ду, мо же ду и да је ду”. Тре ба ло је 
да оста ви јед ну од сна ја да бу де шњо ме на ту око ве че ре, али, ето, 

* Oдломци из ро ма на у ру ко пи су Љу ба.
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Љу ба је ка з’о „да сви иду на по ље и да гра бу од вре ме на, јер ако се 
оки ша, про па шће усев, а це ле го ди не га че каш ко озе бо сун це”. 
Во ди ла је ра чу на, кад је ло жи ла ва тру, да не жа ри пу но, јер он да 
кроз оџак мо же да из ле ти по ко ја вар ни ца, па да се упа ли ка ма ра 
са пше ни цом. И да нас, на кон ви ше од по ла ве ка од ка ко се уда ла 
за Љу бу, уме ла је да слу ша као пр вог да на кад су је од оца и ма те ре 
до ве ли у ње го ву ку ћу. Ред се знао, ста ре ши на се слу ша без по го
во ра: од рас по ре да ди ће се и шта ко ји дан ра ди ти, до тог шта ће 
се кад и ко ји дан ку ва ти. Кад се жи ви у за јед ни ци, „не ко је мо ро 
о све му да во ди ра чу на и не ког су сви мо ра ли да слу шу, тај не ко 
се звао ста ре ши на”, а Љу ба је био пра ви ста ре ши на. Она је то зна
ла и ни је се то ме про ти ви ла, већ се тру ди ла и во ди ла ра чу на да 
бу де пр ва ко ја ће га у све му по слу ша ти, а та ко је и де цу на у чи ла.

Љу ба је на со ка ку, у крај ку ће, под ја бла ном, на бал ва ну, за вио 
и за па лио ци га ру. Ни је му при ја ла, а и не што га је гу шио овај нови 
ду ван. Био је јак и не ка ко пре сан. Гу шио га је, а он је ипак пу шио. 
Онај лањ ски су по пу ши ли, ту не ка ко пред вр шид бу, а ово је но ви, 
ово го ди шњи, био је сув, ал’ из гле да ни је до вољ но од сто јао да до
би је пра ви укус. Пре ко пу та је ви део да не ки чо век од ла зи од Дра
ге Бе шли ног др же ћи пре ко уста не ку кр пу. Тај је си гур но ва дио зуб. 
Дра га Бе шлин је био ње гов пр ви ком ши ја, бер бер по стру ци, а у 
оно вре ме на у чио је и да ва ди зу бе и имо је те кље ште сас ко јим 
се то ра ди ло. Дра га је са же ном Де сом имао два си на и ћер ку. 
Ћер ка му је учи ла шко лу, а ста ри ји син Јо ца је бер бер и бе ћар, же
нио се не ко ли ко пу та и то углав ном кад се опи је, а мла ђи Све то зар 
је био у ло го ру и је два је жи ву гла ву из ву као. Са дру ге стра не, пред 
ду ћа ном Или је Ра дој чи ног, ви део је да сто је не ке же не и не што раз
го ва ра ју. Из прав ца Дој чи ће вог бу на ра, Ми лин ка Гу за но ва је на 
обра ни цу но си ла два ша во ља во де за пи ће. Њен муж је био шнај
дер и упи ра ли са дру ге стра не со ка ка грунт у грунт. Зва ли су је 
мај сто ри ца, као што су све мај стор ске же не у се лу зва ли, а му жа 
Ђу ру су зва ли Мај стор Ђу ра и го во ри ло се да је он нај бо љи шнај
дер за гром би ка пу те у це лом се лу. По сле под не је би ло вре ло, а 
тмур но, и чи ни ло се да за час, ка ко то ле ти би ва, мо же да се из о кре
не, да за гр ми и да пљу сне. Со как је био на тре нут ке пра зан, а он да 
се из прав ца Иве Цу ци ног ку ће чу ло ри ка ње те ле та, јер они су увек 
др жа ли кра ву што иде сва ки дан у по ље, а и за раз ли ку од дру гих 
у ком ши лу ку, они су по ред Слав ка Бу ди ши ног има ли нај бо љу зе мљу 
на ста ро за ко ју се го во ри да је не ка да, у оно вре ме, при па да ла 
Чар но је ви ћи ма и та је зе мља нај бо ље од свих у ата ру ра ђа ла. Го во
ри ло се: „На о па ко да по са диш, оно ник не и ро ди”. Љу ба ни је пре
те ра но во ло да те ра ком ши лук, али се са свим ком ши ја ма до бро 
жи вио, а са Ивом је био ра ни је и у та лу са су ва чом, док Кон стан
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ди но ви ћи ни су по ди гли мли ну на па ру, и кад су сви по че ли да иду 
у но ви млин, они су он да су ва чу по ква ри ли, је ди но је ка ме ње 
оста ло од ње, а гра ђу су по де ли ли, и Бо но во цре по ће, док су оста
так др ва узе ли да за гра ђу ју свињ це и кор ла те за ов це. На цр кви је 
из би ло рав но че ти ри са та, а Љу ба по ди же ше шир и по че ша се по, 
на ну ла ри цу оши ша ној, гла ви. Це ло се ло је ми ри са ло по лет њој 
спа ри ни, а са ја бла на су се чу ле ку мри је. Љу ба је по гле дао у прав
цу Ри та ро вог ћо шка, а та мо је на па њу се део ’Лек сан дор Ри тар и 
гле дао на со ка чић ода кле су се чу ла ко ла. Ни је му се ишло до ’Лек
сан до ра да раз го ва ра са њим, још је да ред је ба цио по глед у прав цу 
Кон стан ди но ви ћа мли не и Ка ри не ка фа не, кад при ме ти са ’лад не 
стра не, са на кри вље ним ше ши ром, бра та Ми ли ћа ка ко се ге га из 
ка фа не. Са че као га је да стиг не до ку ће, ко ја је би ла од мах ту до 
ње го ве, а он да иза шао пред ње га:

– Јер се то та ко ра ди, ста ре ши на? – у ша ли ће Љу ба.
– Ја не мам за ко га да те чем и мо гу ка ко оћу – у ша ли ће Ми лић.
– Мо жеш ка ко ’оћеш, ал’ не мо жеш до кле оћеш. Ве се ла, Жар

ко и Дра гу тин су на рад њу, а ти у ка фа ну.
– Они иму му шко де те, па им тре ба ка пи тал. А ја сам ме ни 

ство рио за ме не да имам, а они не ка се за њи но ста ру. Ајд’ уз дра
вље! – и Ми лић отво ри вра та и уђе у авли ју. 

Љу ба је остао на ули ци чу де ћи се свом ро ђе ном бра ту ко ји, за 
раз ли ку од ње га, осим о се би, ни је ни о ком дру гом во дио ра чу на. 
Љу би на де ца су Ми ли ћа зва ли Чи ча, а Ми ли ћо ва де ца су Љу бу 
зва ла Чи ка. Љу ба је имао два си на и три ћер ке, а Ми лић је имао 
пет де во ја ка, а био је же њен са три же не и све три су би ле де вој ке 
кад се оже нио, а са две је имао ћер ке. Док је са тре ћом имао си на 
ко ји је још де те том умро и она ви ше ни је мо гла да ра ђа и мла да 
је умр ла. Љу ба се окре не и оде пре ма сво јој ку ћи, још ма ло је од
сто јао да ви ди Ра ду Бу ди ши ног ко ји је са во зом сно по ва жи та про
ла зио крај ње га дру мом, ја вио му се ди за њем ру ке пре ма обо ду 
ше ши ра, а он да је ушао у авли ју и пр во је об и шао ка ма ру са жи том 
са свих стра на, а ус пут је про ве рио да ли је ве ли ка ло тра до бро 
на сло ње на и да л’ до бро др жи кад ње го ви ра де ни до ђу и кад тре ба 
да на пра ву за клоп на ка ма ри, а он да је ла га но кроз авли ју оти шо 
у дру гу авли ју ди је се дио ње гов мла ђи син Јеф та, чи је жи то је би ло 
већ овр ше но и већ је би ло са де ну то у ка ма ру. Об и шао је и око Јеф
ти не ка ма ре, а он да, ус пут, на вра тио је у шта лу да ви ди шта ра ду 
ома ди, а он да је оти шао до свињ ца ди је би ла јед на фри шко опра
ше на кр ма ча сас пра си ци ма, а у дру гом су би ла че ти ри ра ње ни ка. 
Ус пут му је пе тао го ло ши јан кре нуо под но ге и Љу ба диг не ру ку 
на ње га и под вик не: „Иш, би тан го јед на, на јо се жи та па по бе снио!”, 
а око ка ма ре су би ле квоч ке са пи ли ћи ма ко је су ве се ло че пр ка ле, 
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кво ца ле и учи ле пи ли ће да кљу ца ју отр шке од пше ни це. Љу ба и’ 
је ма ло гле дао, а он да по пра ви ше шир на гла ви и про мр мља: „Јеј те 
ви, са мо јеј те, све ће вас Ол га у су пу!”

Љу ба је имао два си на и три кће ри. Си но ви су му би ли у за
јед ни ци са њи ме све до пред рат, кад је мла ђи Јеф та иза шао из 
ку ће и по де лио се, док је ста ри ји син му Ра да остао у ку ћу. Ћер ке 
су се по у да ва ле, јед на у Иђош, јед на у се ло, а јед на се уда ла у Ку
ма не. Кад су се де ли ли, Јеф ти су на шли ку ћу, ту од мах иза ћо шка, 
та ко да су Јеф ти ни и Ра ди ни грун то ви упи ра ли јед но у дру го и 
де ли ла и’ је де ра на ко јој су би ла вра та, та ко да се мо гло за по тре
бу про ла зи ти из авли је у авли ју. Бра ћа су за јед но ра ди ла све круп
ни је по сло ве, а има ли су за јед нич ку и ма ши ну ко са чи цу и ро љу 
за ва ља ње и сит ње ње зе мље. 

Љу ба се он да вра ти у дру го дво ри ште, оде до сла ме да ви ди 
ма то ру кр ма чу, ко ја је та мо би ла за тво ре на, а у зад њем де лу, че ло 
сла ме, био је ве зан пас, ко ји се звао Бун даш. У је дан мах, Љу ба је 
хтео да оде да про ве ри да ли има во де, а он да се пре до ми сли и оде 
до огри зи на где је јед на пир га ва ко ко шка сва ки дан сно си ла по 
јед но ја је, а он да су се и дру ге ко ко шке на мле чи ле да ту но се. Чуо 
је да ка ко ћу, па да ус пут, кад је ту, по ку пи и ја ја. Са дру ге стра не 
огри зи на, ви део је кроз дрот мај сто ри цу Ми лин ку ка ко пре вр ће 
ја сту ке и јор га не ко је је из не ла на сун це да се сун ча ју. Са дру ге 
стра не, у ба шти, Ма ра Ста на ће ва је не што око па ва ла и пле ви ла, 
а крај ње је, ма ло да ље, ћер ка Бо ја на, де вој чу рак од два на е стак 
го ди на, бра ла ри би зле. Љу ба је по ку пио ја ја и ста вио их у ше шир, 
па је кре нуо сит ним ко ра ци ма пре ма ку ћи во де ћи ра чу на да се 
не где не са пле те па да их по лу па. Иза ње га је, из прав ца ба шће, 
Бун даш ту жно про ви ри во. Ни је се за у ста вљао ни код дру гог свињ
ца, ни код обо ра са ши ље жа ди ма, ни код штал ских вра та, већ је 
ишао пра во у ма лу ку ћу, ода кле се ви јо рио, из два оџа ка, дим и 
ода кле су већ за ми ри са ли, по ме ша ни са ми ри сом па при ка ша, први 
ги бањ ци. Стао је на вра та, она ко као деч кић, са ше ши ром пу ним 
ја ја и кад га је ви де ла, Ма ри ја се осмех ну ла, јед на ко во де ћи ра чу
на да јој ги ба њак не за го ри, и упи та га:

– Је л’ има ја ја, де да?
– Ка ко не би би ло – од го во ри јој Љу ба сме ше ћи се – кад ће 

би ти ја ја ако не у жи то рад ње. Не го, де, држ’ овај ше шир.
– Не мо гу, за го ре ће ми ги бањ ци, имаш та мо ше пру на до лов, 

па и’ та мо мет ни – и док је Љу ба од ла гао јед но по јед но ја је, ка же 
му Ма ри ја:

– Би ла је Сми ља Јо ви на.
– И шта ’оће?
– Ни шта, већ са мо да ка же да ће мо сад за ра ти ти сас Ру си ма.



247

– От куд она зна?
– Јо ва је чуо од Ва се Шин те ра.
– О, ба грач му Шин те ров, от куд он то зна?
– Ка же, по сла ли су де пе шу из сре за у Ме сни од бор, а он је њин, 

па му све ка жу.
– Не ма, же но, од те при по вет ке ни шта. Јер ни смо ми пре не ку 

го ди ну те Ру се, ко род ро ђе ни, код нас у ку ћу при ми ли и ’ра ни ли 
и па зи ли? Јер нам ни су сву сла ни ну по је ли и сво ви но по пи ли? 
Јер ни су њи ни ко њи сву де те ли ну на шу по је ли, па ми го то во да 
ни смо има ли да из ра ни мо на шу сто ку? Не го, ма ни се ти тог чу ла – 
ка за ла, не го пе ци те ги бањ ке, сад ће ду сас во зо ви ма до ћи на ши. 
Ка ма ра се мо ра ве че рас по вр ши ти, јер ви диш ка ко се од ри та обла
чи. Сва ки час мо же да пљу сне.

– Ме то је Ра да по ња ву од о зго ре на – опет ће Ма ри ја.
– По ња ва је по ња ва, а за клоп је за клоп. Не го, пе ци те ги бањ ке, 

а ја идем да отво рим ка пи ју и да их че кам на со как.

КО ЈЕ ТЕ ЛЕ СИ СА, НЕ МО РА ДА ПА СЕ

Већ се по ла ко спу шћа ло ве че, кад је за клоп на ка ма ру на пра ’љен 
и кад је ка ма ра, као за из ло жбу, по вр ше на та ко да мо же да из др жи 
и нај ве ћи пљу сак, а да не по ки сне. Пре ко вр ха су ста ви ли ве ли ку 
ку дељ ну по ња ву за сва ки слу чај, а пре ко њих на врп це су ве за ли 
ци гље и пре ба ци ли пре ко да, ако ду не ве тар, не од не се по ња ву. Му
шкар ци су за вр ша ва ли по сло ве око ка ма ре, а же не су спре ма ле, 
за јед но са Ма ри јом, та њи ре, хлеб и све оста ло за ве че ру. Љу ба је 
све вре ме ишао око ка ма ре и за гле дао ка ко сто ји, док је тра ја ло 
по вр ши ва ње. Ра да је имао два си на, Дра гу и Љу бу, а Јеф та је имао 
исто два си на, Жар ка и Жи ву. Је ди но Дра га је био све же, те зи ме, 
чим се вра тио из вој ске, оже њен из Па вло ве ку ће. Љу ба је го во рио 
Ра ди кад се Дра га вра тио из вој ске: „Не мој, Ра до, да му да јеш шест 
не де ља, а да је нео же њен!” Ра да га је по слу шао и оти шао је код 
удо ве Зор ке Па вло ве и ис про сио за Дра гу ње ну нај мла ђу ћер ку 
Та си ку. Дру ги Ра дин син се звао Љу ба, по де ди Љу би, и ишао је 
у Тр го вач ку ака де ми ју и био је спре ман за чи нов ни ка, док је Дра га, 
од де тињ ства, спре ман да оста не у ку ћи и да бу де па ор. Јеф ти на 
де ца су би ла мла ђа од Ра ди не, оба дво је су ишли у шко лу, ту у се лу. 
Јеф та је био оже њен из Фар ки ће ве ку ће из Ме ле на ца, а Ра да из Се
ку ли ћа ку ће из Ку ма на. Јеф ти на се же на зва ла Ол га, а Ра ди на Ми
ле на. Оби чај је био да но ва мла да, ако има мла ђе де ве ро ве, сва ком 
од њих да по не ко по себ но име. Та ко је Та си ка Љу бу зва ла Ба ка, 
Жар ка је зва ла Ба ја, а Жи ву, као нај мла ђег, зва ла је Зла та. Већ је 
би ло ско ро ве че, кад су сви за вр ши ли по сло ве и кад су опра ли ру ке 
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и уми ли се, сто ку на ми ри ли и кад су се ли за ве ли ки, под ду дом, 
астал крај ма ле ку ће да ве че ра ју. Па при каш је био са мла дим пи
ле ћим ме сом и са кне дла ма, а Ма ри ја је уме ла да на пра ви ги бан
чи це на ли сто ве. Љу ба је из ва дио две ол бе ви на, што се чу ва ло, 
да окре пи ра де не кад се жи то ко си. По ро ди ца је би ла на оку пу и 
сви су не ка ко би ли срећ ни и за до вољ ни. Љу ба је се део у про че љу 
и на ли вао је сви ма ви на, а Ра да је се ко ле бац и де лио ко ма ђе ре дом. 
Јеф та и Дра га су се де ли је дан до дру гог и пу ши ли.

– И ка ко је би ло? – упи та Љу ба кад су сви по ма ло на пи ли ви на.
– По ква ри ла се ве за чи ца на ма ши ну – ре че Ра да.
– И шта сте он да ра ди ли?
– Ни шта. Жар ко опра вио.
У то се уба ци Ми ле на:
– Ти, Ра до, је си од сва ког ство ра, ал’ те је Жар ко да нас над

ма шио. 
И Ми ле на са ус хи ће њем ис при ча ка ко је Жар ко, са мо са кље

шти ма и че ки ћем, на пра вио да ве за чи ца ра ди.
– Ма ни, Ми ле на, не мој га фа ли ти – уба ци се Јеф та у же љи 

ума њи зна чај Жар ко ве мај сто ри је.
– Ми ле на је у пра ву – уба ци се Ол га – да се Жар ко ни је се тио 

шта тре ба да ура ди, пи та ње је да л’ би да нас за вр ши ли ко сид бу.
– О, Жа раћ мој, па кад је та ко, мо жеш и ти по пи ти јед ну ча шу 

ви на, ко пра ви мај стор – и Љу ба му на спе.
– Не мој, Чи ко – уба ци се Јеф та – млад је он још за ча шу.
– А ни је млад да опра ви ма ши ну ко са чи цу, ’ај де са мо, пи ле моје.
– А кол ’ко је би ло кр сти на?
– Бли зу осам де сет – ре че Ра да.
– А ко је де но во зо ве? – упи та Љу ба.
– Ба та и Чи ча – уба ци се Љу бо мир.
– Осам де сет кр сти на тре ба и са де ну ти – на ста ви да ље Љу ба 

– ни ко из на шег ком ши лу ка ни је до но та ке во зо ве сас жи том. Гле до 
сам да нас кад је про шо Ра да Бу ди шин, ње гов воз је био упо ла ма њи.

– Си гур но ње го ва Ма ра ни је мо гла да му на ба ца – уба ци се 
Ми ле на – а да ви диш ти, Чи ко, кад су Та са и Жар ко по че ли да се 
так ми чи ду ко ји ће ви ше да ба ци, а Жар ко све ви че „Ај де, сна ји це!”, 
а Та са се бо га ми не да.

– Ја сам ра но без оца оста ла, па сам код мо је ма те ре сва шта 
од те шки’ по сло ва на у чи ла да ра дим. Бра ћа су би ла у вој ску, а ми 
смо де вој ке све мо ра ле да ра ди мо и ни шта нам ни је би ло те шко.

– Знао је Ра да ди ће ићи да про си де вој ку – уба ци се Јеф та.
– А шта су ра ди ли Жи ва и Љу би ша?
– Ми смо гра би ли и ву кли смо сно по ве у кр сти не – пре ко за

ло га ја ги бан чи це ће Љу би ша.
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– Кад овр ше мо жи то и кад до ђе Све ти Или ја, до би ће те но ва ца 
да ку пи те кре то ша.

– Је л’ си био, Чи ко, да нас код Ра дуј ко ви’ да ви диш кад мо же 
њин треш да до ђе? – упи та Јеф та.

– Ја сам био код Ра дуј ко ви’ да нас – на јед ном се по ја ви Ми лић. 
Био је до бро рас по ло жен и она ко са на кри вље ним ше ши ром и са 
за ви ја чом у усти ма, пре је ли чио на не ког бе ћа ра се о ског, не го на 
чо ве ка у озбиљ ним го ди на ма.

– Ра дуј ков треш се по ква рио и по чо је ју трос код Бран ди ћо ви 
да ме ша пле ву и жи то, та ко да га опра љу и не ће би ти го тов мо жда 
до су тра зај тро.

– А от куд ти то све знаш? – брец ну се Љу ба на бра та.
– Ми лић све зна шта се у се ло ра ди.
– Ај де, Чи чо, да ве че раш, ако ни си јео – уба ци се Ми ле на и 

уста не од сто ла да до не се још је дан та њир.
– Ко је те ле си са, не мо ра да па се – јет ко ће Љу ба на бра та.
– Да ве че рам не ћу, а ви но ’оћу – и Ми лић се де на јед ну клу

пи цу по ред, узе ча шу и по ла ко от пи је.
– Је л’ сте чу ли шта још има но во? – упи та.
– Не ка, да сад ве че ра мо, па ћеш по сле ди ва ни ти шта има ново 

– за у ста ви га у при чи Љу ба, а и сам ни је мо гао да по ве ру је у оно 
што је Ма ри ја чу ла од Сми ље да ће се за ра ти ти са Ру си ма. Да не 
ква ри за до вољ ство што су ње го ва де ца све на вре ме и ка ко тре ба 
ура ди ла, Љу ба све окре не на ша лу и та ко је би ло до кра ја ве че ре, 
а кад су мом ци оти шли, же не су узе ле да ра спре ма ју сто и да перу 
су до ве, а за сто лом су оста ли са мо Љу ба, Јеф та, Ра да, Дра га, и Ми
лић им се при кљу чи. Љу ба у ме ђу вре ме ну из ва ди још јед ну ол бу 
ви на. 

– Ајд сад ка жи шта си у се ло чуо.
– Овај наш се окре но про тив Ру са – Ми лић ни је во лео Бро за 

и ни ка да му ни име ни је по ми њао, већ је го во рио стал но овај наш. 
– И Ру си су кре ну ли и за ко ји дан ће ду би ти на ма џар ску и ру мун
ску гра ни цу. 

– Ди си то чуо, Чи чо? – упи та га Ра да.
– Чи та ли су љу ди у но ви не, а ја сам чуо од Јо ле та Иса ко вог. 

А ка жу да је би ло и на ра дио и мли на ри су слу ша ли у мли ну на 
ра дио. Сви са мо о том при по ве ду и ка жу да ће би ти мо би ли за ци ја 
по но во.

– Не ће то би ти баш све та ко – ус про ти ви се Јеф та – до го во ри
ће ду се.

– Не ма до го во ра, јер је ба ћу шка ка зо њет, а ја вал да знам ко 
је ба ћу шка, три го ди не сам та мо ро бо во – ка же Ми лић.

– Ти ро бо во – јет ко ће Љу ба.
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– Ни сам ро бо во, ал’ по зна јем оне што је су и шњи ма сам по пио 
ви ше ви на не го не ко во де.

Ра да и Јеф та су се по гле да ли, Љу ба је ућу тао, а Дра га, ка ко је 
као мла ђи вод ник зи мус от пу штен из вој ске, на јед ном се оку ра жи:

– Не ће то би ти та ко, Чи чо, јер има мо и ми вој ску, па ако тре ба, 
и бра ни ће мо се.

И та ко су се де ли још не ко вре ме, ис пу ши ли су још по не ко
ли ко за ви ја ча, а он да Љу ба уста не и пре ки не сва ки раз го вор. 

– Вре ме је да се иде у кр пе, су тра тре ба ра но уста ти. Кад се 
жи то ра ди, он да се не се ди до ја ци је.

– Ај, Ми ли ћу, че ка ће ду те Жар ко и Ве се ла. 
– Ви ме ни не ве ру је те, а ви ди ће те ка ко ће стра шно да бу де. 

Жи ви би ли па ви де ли, ко осва не су тра. 
– Ћу ти, Ми ли ћу, и ма ни се ти тво ји’ при по ве да ка, иди да 

спа ваш. Не мој ква ри ти ова ко ле по ве че. 
И Ми лић оде, а Јеф та оде кроз авли ју у сво ју ку ћу, Ра да са Ми

ле ном оде у ве ли ку ку ћу, а Дра га са Та сом оде да лег не у со би цу 
по ред ма ле ку ће.

Љу ба је ле ти во лео да спа ва у кон ку, док је Ма ри ја спа ва ла у 
стра жњој со би за јед но са уну ком Љу би шом.

Кад су се сви раз и шли, а би ло је већ бли зу де сет уве че, Љу ба 
је још јед ном про ше тао око ка ма ре и по дво ри шту да ви ди да ли 
је све у ре ду, а он да је сео на свој ста ри кре вет, што је за шкри пао 
јет ко и бол но, као да је слу тио не ку не сре ћу. Из ва дио је ча ра пу са 
ду ва ном, за вио је још јед ну, ски нуо гуњ и ше шир, и она ко об у чен 
је ле гао, са ци га ром у јед ној ру ци, док је дру гу ста вио под гла ву. 
Ноћ је би ла бла га, јул ска, лет ња, же лео је да се сми ри и да, кад 
ис пу ши, за спи, али сан му се ни ка ко ни је на вла чио на очи.
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ДРА ГИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ

ЛАМЕНТНАДБРАТОВИМГРОБОМ

ЛА МЕНТ НАД БРА ТО ВИМ ГРО БОМ

Ево ти ча ша
Од му ра но ста кла
Иа ко си ви ше во лео
Пи во из фла ше
Же те лац пред за дру гом
У јул ски су тон
Узми и ча ши цу за ра ки ју
Ту ма лу фи гу ру ста кле ну ме на же ри ју
Не тво јом во љом ме ђу пр сте
Сти гло пре ко оче вих пр сти ју
Из ме ђу два ру жић ња ка
Мо ра ста ти ча ша од тан ког ста кла
Ви со ке дам ске но ге
Иа ко руб ивич ња ка
Ве ли чи не је ду бо ке чи зме
Нај ма њег сто па ла
Чинчин го во рио си
Пре пр вог гу тља ја
Из ме ђу пе не са тра гом
По со ли це на бр ко ви ма
Са лу те са а лу у тее!
Од го во ри ле би ра ши ре не ру ке
Ра до сне као да ве ју па суљ
И пу не мај чи не гру ди
У бе ле џа ко ве ме се чи не се ћа ња...
Пре ко Су ма тре То ска не
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Сун ча не Про ван се
Пу не опој не ла ван де
Све док у тре ну ис под
Спу ште них ша лу ка три тре па ви ца
Не уда ри чун тво јих зе ни ца
Из под зем не во де
Две пла ве шап ке на хо ри зон ту зе мље
Као снег са Га ли ци је Хи пер бо ре је
Са чи јег се из ми шље ног вр ха
Ви ди Срем
Чинчин ка жем и сад
Док ди жем ча шу
За отаџ би ну – зе мљу
Ко ја све ви ше узи ма сна гу
А не ви но про су то низ крв
Али то ни је ви но 
То је сок мла де тре шње
То су тво је очи пла ве као мо је
Очи мо је кће ри
Очи По бед ни ка
Над за ла ском сун ца
Док ко ша ва над Бе о гра дом
Бри ше по ра зе бро ји у Пи ро ви по бе де
Ти ме ђу тим сто јиш
Пи то мац Вој не шко ле
Тек при сти го из про вин ци је
Леп као лаж сам Бог!
Са мо не ка ко збу њен без бр ко ва
Про зрач но не жан
У пре ве ли кој офи цир ској уни фор ми
Оби чан ро дов вој ске или гар ди ста
У бе лим сви ле ним ру ка ви ца ма
Нем да на кра ју даш од го вор
На са мо три му шка пи та ња
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ЕПИ ФА НИ ЈА

За што ни ко ни је оста вио
Сви ле ну ма ра му
Од две бар јед ну ча ра пу
Ек сер на лик на при ту ље ну гу се ни цу
О зид ока чен ка пут кри но ли ну
Жа рач за ва тру ма ши це
Та њир тац ну са ко јег су пр сти ла ки
Узи ма ли прах ше ћер ва ни ли цу
Си то са че сти цом бра шна
Про се ја ним вре те на стом ми ши цом
А не пра зан обруч
Од там ног др ве та
Из ко јег сва ког тре на
Си па и ве је све ве ћа пра зни на
За што ни ко ни је са крио
Цр ну ла ко ва ну тор би цу
Са шна лом од сре бра
Ка кве су но си ле же не са се ла
Кад кре ну код ле ка ра
У но вом ком би не зо ну
Кар мин цр ве ни
Срам у углу уса на
Ко лоњ ску во ду бо је ши шар ке
Под па зу хом
Рас цве та ли крин са ро сом
Уве ре ње о це пље њу
У до ба ва ри о ле ве ре
Да те ни ко ни је за гр лио
И по сле да си оста ла чед на
И ску ти тво ји чед ни а го ли
И кад си му ро ди ла де цу
Да све то пи ше на па пи ру
Да сад имам тај па пир
И гр лим га
Као да на за ми шље ном про план ку
Гр лим се ну
Или бар пре ки ну ту гу ми цу од те гле
Да је у ру ци др жим
Док си отва ра ла це ло фан ски да ла плес
У ви со ки реп по ди за ла ко су
По кло пац од ма ле кар тон ске ку ти је
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Над ко ју си се на ги ња ла
Гле да ју ћи у но ве чи зме за ду бо ки снег
Ко ме се и мо на си на бр ду ве се ле
За што ни ко ни је са зи дао цр кву успо ме на
Са да ле ким да ном отва ра ња
Му зеј у ко ме се ку пу је кар та
За че ка ње цео жи вот
Лак ше би би ло че ка ти то ју тро
Да се отво ре те две ри
Не го ли по бле дом се ћа њу
Не ја сном тре пе ре њу све ће
Гра ди ти сва ко га тре на
У мрач ном те лу са ли ком тво јим
Све ча ни ико но стас

ВЕ ЈА ВИ ЦА

Во ле ла бих да при чам с то бом
Јед но став но као да отва рам за мр злу че сму
Из ко је ду го ни је те кла во да
Је си ли ви део ка ко је све по ску пе ло
У зад ње вре ме у мо ду до ла зе
Че тр де се те на лик на ме не
У су пер мар ке ти ма не ма бра шна
Као да се вра ћа ју де ве де се те
Ви диш ли ка ко у се кун ди не ста ју чи та ви гра до ви
Бер га мо... Ми ла но... пре тва ра ју ћи у авет
Ле пу успо ме ну са пу то ва ња
Њу јорк је јед на ко пуст
Као сне жна па ди на под Гр ме чом
Ниг де се не игра ју пред ста ве
А чи тав свет је под бе лим ма ска ма
Во ле ла бих да на мо ја пи та ња 
Имаш од го вор не под но шљи во ме да ви
Ом ча ти ши не – оре ол око тво јих ле пих уста
Во ле ла бих да при чам с то бом
Иза ђем из тог цр ног ту не ла
Во за без кон дук те ра
Ко ли ко ко шта кар та до остр ва
Ко је је тек про на ђе но
Где не ма љу ди ко ји би нас пре ки да ли
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У раз го во ру це па ли во ка ле на по ла
Ки да ли опи сне при де ве ипак
Страх ме је да па ку јем ко фер
За остр во чи ју би ле по ту про бу ди ла реч
До тог остр ва во дио би ме инат
По ста ла бих глу во не ма а ти
Иду ћи истим пу тем уз сен ку мо јих уста
По стао би глу во нем
Во ле ла бих да при чам с то бом
Нео ба ве зно да ћа ска мо
Као пре ко те ле фо на сто ји мо на се ма фо ру
На цр ве ном све тлу упо зо ре ња
При слу чај ном су сре ту ко ји сам
Чи тав жи вот са суд би ном до го ва ра ла
Али гле! Кад скло пим око ја сно ви дим
Да све тло бо је жу тог фе ње ра
Да је на ду да удах не мо ва здух у плу ћа
Кре не мо јед но дру гом у за гр љај
Ја сно ви дим да ко ра ча мо као про ла зни це
За у ста вље не за у век на сли ци Са ве Шу ма но ви ћа
Мо је око су стиг не ве ја ви ца
И мој ко рак успо ри ми зе ра
Сва ко ко ра ча са сво јим те ре том
И не до дир нув ши че ло ни руб ма ра ме
И твом и мом ко ра ку као да нај те же па да
Сне га пр ва ла ка па ху ља
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ТУ ЖНА САМ

Као на по ли тан ска пе сма
Цвај го во пи смо Не по зна те же не
За лу та ло јаг ње по бе гло из то ра
Са пе штер ске ви со рав ни
Ста ри ца на ка ме ну Ве ле би та
У зе ни ци не пли ва ча
Де чак док из ла зи из та ла са
Кћер кад вик нем: Не иди у во ду вир је!
Ри ба на вр ху уди це док је ри бар
Усни не при не се по љу би
Оба ла Па ци фи ка
Ае ро дром ска пи ста у ма гли
Ме ло ди ја успа ван ке у ко јој
Умор на ма ти пре не го ли че до за спи
Ки ша над Бре стом сед мог да на Бар ба ра
Са ма на ки ши Да бо ра Ар ма у Шорп шта је ру
Без ки шо бра на
Чо век без но ге у кра ков ском трам ва ју
Ми грант до ње га што псу је на пољ ском
По ме ша ним са пе ном пи ва и вод ке
Леп тир у су тон град ис под гра да
Око мо је кће ри
Леп ше од без да на у оку де вој ке из Бр на
Јед ном сам око па ва ла ба шту
Кром пир у але ји хум на зе мљи
Из ме ђу цр ног и бе лог лу ка
Ва ди ла трав ку ми ло ва ла пе ру шку
Као пр кос ви ри ла је из зе мље
Про шао си крај ме не са гну те
Сен ка тво ја не до дир ну ше та да
Ни руб мо је ха љи не
Ни сјај све тло сти са ашо ва
Што па да ла је не ви но пред мо ју но гу
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НА СВЕ ЋЕ ПА СТИ ПР ВИ СНЕГ

На бри гу што сад на ри бу ли чи
Не пла ће не ра чу не у Вал дорф Асто ри ји
Из најм ље не нео кре че не со бе
Пле сан иза по ро дич не фо то гра фи је
Опла ту од ци гле тво је из да је
Зад њи ко рак ко ји од ми че
Од сто ма ка облог као ба лон
Сто ма ка у ко ме је де те
Ба ло на у ко ме је хе ли јум
Док хе ли јум ме ња бо ју во ка ла
Ре чи оста ни у од ла зи за у век збо гом!
Мо ли тву у крик
У истом тре ну без ва зду шни про стор
Ме ња агре гат но ста ње пло до ве во де
По сте љи ца оста је за у век у ма те ри ци
Тру не пањ у шу ми
И на тај пањ у шу ми па шће пр ви снег
И све ће би ти мир но бо жић но ју тро
Док по ло жај ник не уђе у со бу
Све ће под се ћа ти на да ле ку бри гу – ле пу ри бу
Ску пи ка пут на чи ви лу ку
Од рет ког хр та муф за ру ку
Све што ме сад чи ни не ве се лом
Због че га су ми сме ја ли це
Упа ле у обра зе са Рта До бре На де
Уву кле се у ту ге Ча роб ни брег
Је лу и смре ку оде ну ле у игли ча сту ха љи ну
Чи зме у сја ју има ли на у цр ну сен ку у Ге не рал шта бу
Бол нич ку са мо ћу не де љом
То рањ у Фи рен ци
За ка сне ли брод из Ђе но ве
На су кан на је дро мла до сти
Или на сли ке због ко јих су ми сме ја ли це 
Кат кад сле та ле на обра зе:
Дав но кад угле дах већ из у мр лу вр сту
Дво гла вог су па у пе ни ко ри та Ув ца
Про чи тах на и зуст пар пе са ма 
И јед ну на пи сах те шких окре том
Соп стве ног згло ба пр ста
Од ве слах пре ко реч не из ма гли це
На дру ги је зик дру гу оба лу
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Са чи јег сит ног пе ска
Ју трос је вра тио та лас
Ча мац бо цу и по ру ку:
Све ле по те ко ји ма по све ту хо диш
Пред зра ком за ви чај ног сун ца
Па шће у за бо рав али тај пад не ће бо ле ти
Све ће би ти ла ко и све ће се ла ко обри са ти
Са бо ре већ обри са на су за ра до сни ца
Све што је сна три ло из ме ђу ока и тре па ви ца
Из над че ла где леб де ла је ду ша
Бе ла гу ска све тло сти
И ти мај ка би ћеш опет кћер
А кћер тво ја мах ну ће то пло мај чин ски
Ка ко се мај ка увек на да
Да ће јој се кћер вра ти ти
О и пре ко тог ду го че ка ног по врат ка
Па шће снег ако бу де још ко ре на усни зе мље
Ако бу де уса на де чи јих ко је би
Пре не го ли па ху ља на зе мљу пад не
У ле ту је ле ра до сно бе ле гру две
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ПА ЉО БО ХУШ

ЧОВЕКИЗСВЕНЕМИРА

ТРИ ЗА ПО ВЕ СТИ

За по вест пр ва, њу ћеш при уми ра њу раз у ме ти.
По жу ри да жи виш, да не за ка сниш ни мре ти,
у смрт да сту пиш, у му клу јед на кост!
Јед на ког је чи на сва ка тво ја кост
као ко сти ве ли ко до стој ни ка де бе лих к’о по сто ла
ако гром ко си жи вео, а ти и умри без бо ла.

Дру га ва жна, но та се не ис пла ћа:
Све да ко шу ље не маш, а ни це лих га ћа
и жи виш са мо на су вој ле бле би ји,
пре би ваш у свињ цу или у ће ли ји
по дло сти гну сне од сла ни ни це
не је ди,
не мај те кри ви це!

Тре ћу са зна дох мо рен ту гом вре лом:
Чо ве ка не си луј чак ни до брим де лом
Про ро ци су због тог од ла зи ли у гро бо ве!
Ни про сјак не би у злат не око ве,
ако би ти про сјак дра же му је, 
прост је свак’ ко об ма не про кла му је.

Амен!
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ГОСТ

Ни сам био гост ра до ви ђен, но за др жа ван сам до ста,
а за не за хвал ног и др ског су ме др жа ли као го ста.
У ку ћу до ма ћи на при мљен, чу ва ла ме ње го ва пу шка,
плач и шкри па ње зу ба – да ли би ми увек оду шка.

Гост у ку ћу, или кост у гр ло?
Од го збе мр ске, ето то ми је пре о ста ло.

ИПАК

Др жим се жи во та као да је са ми ло сни све док,
та ко ве се ли жи вот чи ни ми се ни ко ни је имао
– вра ћао се хром у ме не вр ло рет ко
и оби та вао ме је док сам ја дре мао.

А че сто су ме бу ди ли и по ми ја ма кро пи ли,
и то осве же ње ме је ску по ко шта ло.
Ње га би к’о бед ни ка на пи ли
пре не го што се у сан 
у бла то стро по штао. 

DAN CE MA CA BRE

Пе сни цом ми је око обри сао онај што ме уда рио
и об ра до вао ме је цр ве ним па ра гра фом,
сад сâм се пред смрт та ко ђе опа ме тио
згње чен омра же ним шра фом. 

Смрт и ка да се ше га чи, озбиљ но ми сли,
на по сте љу ме ку ба ца ока уми ве на.
Као и ми – тај уми ре та ко што ви си
уже том уз диг нут, а сто па ла нео бу ве на.
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ЛЕТ ЊИ ВЕЗ

Из ме ђу пру ћа ја сми на
ве зе сун це по зе мљи по зла ће но цве ће;
обе ше на на та ра би пе ле на
по пут за ста ви ви јо ри,
на лик бе лом кри лу леп ша
ка бу дућ но сти.

По сле ју тра дан је при ле гао у ви но град,
вре лим да хом дах ће
као ко сац, као орач,
и као љу бав ник.
За је дан зрео лет њи дан,
вре ди пла ти ти цар ском кру ном
без ка ја ња.

Вра ти те се, вре ла ле та мно га,
ви шња ма ис под ли шћа да кр ва ри те 
као ка пљи ца ма кр ви,
вра ти те се упа ље не 
по жа ри ма зре лих жи та
и кај си ја.

При љу бље не уз из во ре, жед не
– вра ти те се,
као ро де за ми шље не по ви ше во да
– вра ти те се,
пу но пу та на лик ве чер њем ки ко ту де во јач ком
– вра ти те се!

Жу тим бр ко ви ма кла сја об ра сло ле то
во лим као у де тињ ству,
ду ка те лет њих ма сла ча ка при ште део сам их 
за ста ре да не.
Не, не ис пла ти се ме ња ти трав на то ле то
за из ан ђао ас фалт.

Иза бра ла и пре ве ла са сло вач ког
Зден ка Ва лент Бе лић
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ЂУ АН МАР ГА РИТ

ШЕСТПЕСАМА

ДО СТО ЈАН СТВО

Ако без на ђе
има моћ ло гич ке из ве сно сти,
а за вист сат ни цу 
тај ну као по крет вој ске,
уна пред смо из гу бље ни.

Гу ши ме ка стиљ ски, ма да га ни кад мр зео ни сам.
Ни крив ни је због сна ге сво је
и још ма ње због не мо ћи мо је.

Пре ђа шњи је зик, ство рен за ми сли,
до го во ре, сно ве,
ко јим се ви ше не слу жи ни ко – под свест је
гу бит ка и по хле пе
којa пе ва нај леп ше пе сме.

Да на шњи је зик ули це, из му че но је
ко пи ле, бр шљен што се хва та
за ру ше ви не исто ри је.
Је зик на ко јем пи шем.

Је зик је то ство рен за ми сли,
до го во ре. За сно ве.
И ста ре пе сме
да спа се.
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СЛО БО ДА

Она је раз лог жи во та,
ре кох успа ва ним сту ден ти ма.
Раз лог је ста рих, из ни јан си рај мо са да
и скеп су и на ду ње ну.
Сло бо да је нео бич но пу то ва ње.
Аре не за бор бу с би ко ви ма, сто ли це
на пе ску на пр вим из бо ри ма.
Опа сност ко ја од ра ног ју тра
мо три нас из ме троа,
ча со пи си на кра ју пу то ва ња.
Сло бо да је во ди ти љу бав у пар ку.
Освит зо ре на дан ге не рал ног штрај ка.
Умре ти сло бод но. Ра то ви ле ка ра.
Ре чи Ре пу бли ка и Гра ђан ски.
Краљ ко ји во зом од ла зи у ег зил.
Сло бо да је књи жа ра.
Ићи без лич не кар те.
За бра ње не пе сме.
Об лик љу ба ви, сло бо да.

ИДЕН ТИ ТЕТ

На кра ју, шта с ре чи ма?
Да бих знао ко сам, мо гу са мо да тра гам
по де тињ ству и са да по ста ро сти:
упра во ту је ноћ хлад на и ја сна
као прин цип ло ги ке. Оста так жи во та мог
збр ка је све га
што ни ка да раз у мео ни сам:
за мор них сек су ал них сум њи
и бес ко ри сних про плам са ја
па ме ти. Са жи ве ти се тре ба
са ту гом и сре ћом, 
су сет ка ма не у мо љи вим.
Бли жи се ко нач на исти на, нај стро жа и про ста.
По пут во зо ва у де тињ ству
што ме овлаш до та ко ше, док се играх на пе ро ну. 
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СТРУК ТУ РА

Ка да бе јах мла дић
по ди гох то рањ од гво жђа.
Пре не ки ме сец га сру ши ше.
Док гле дам ка ко је за вр шио,
жи вот је бе сми слен.
Али сми сао му да је опро штај.
Сва ки пут све ви ше ми слим о опро шта ју.
Жи вим у ње го вој се ни.
Опро шта ју за гво зде ни то рањ.
И опро шта ју за оне ко ји га сру ши ше.

ЖЕ ЛЕ ЋЕ ДА УМРЕШ

Слу шаш мир но мо ре у су то ну,
по ла ви о лон че ло, по ла ор гу ље.
Смр ка ва се. Као и сви стар ци, 
крај свој иш че ку јеш.
За то вре ме, иду ћи пла жом,
мо ре је сви ла што се од мо та ва.
Слу шаш та ла се, до ла зе и го во ре:
они ко ји те во ле, же ле ће да умреш.
И, ако их во лиш, жу де ћеш да умреш.
Не у мо љи ва ло ги ка љу ба ви.
Не у мо љи ва ло ги ка смр ти.
Олак ша ва ју ће са зна ње да су та ко бли зу.



265

СИГ НАЛ СЕ ГУ БИ

Но ћу, на ма лом ае ро дро му,
по сма траш ави он ко ји по ле ће.
Све су му сит ни ја све тла.
Без има ло са жа ље ња за оно што си би ла,
са жа ље ње је ио на ко крат ко жи во,
вре ме на не ма да се од ње га би ло шта са гра ди,
и осе ћаш, убе ди ли су те још да жи виш, 
иа ко без на да ња, још не ко ли ко го ди на
нај срећ ни јих у твом жи во ту.
Има и дру ге по е зи је, увек ју је би ло,
као што има и дру ге му зи ке. Му зи ке глу вог Бе то ве на.
Ка да сиг нал се гу би. 

Пре вео са шпан ског
Пре драг Ша по ња
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Е С Е Ј И

РА ДИ ВО ЈЕ МИ КИЋ

ПЕСНИЧКОКРЕТАЊЕКРОЗВРЕМЕ*

Књи га И то би, за сад, би ло све је за ми шље на као ре ка пи ту
ла ци ја пе снич ког ства ра ла штва Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва. Оту
да ни је ни ма ло нео бич но ни то што је пе сник у под на слов књи ге 
ста вио два нео бич но ва жна оба ве ште ња: јед но ко је упу ћу је на 
вре мен ски ра спон ње го ве ства ра лач ке ак тив но сти (1971–2021) и 
дру го (пе сме, по е ме, ска ске, со нет ни ве нац), ко је ука зу је на мор
фо ло шки аспект ње го вог пе сни штва, на чи ње ни цу да се слу жио 
раз ли чи тим књи жев ним об ли ци ма, од ко јих, при ме ра ра ди, је дан 
под ра зу ме ва вр ло ви со ко вер си фи ка тор ско уме ће, а дру ги омо гу
ћа ва кре та ње ка при ча њу при ча, ка по ве зи ва њу лир ског и еп ског 
про се деа. А кад се то ме до да и чи ње ни ца да је Ан дреј Је лић Ма
ри о ков соп стве но пе снич ко де ло пред чи та о ца из вео та ко што је 
у пр ви план по ста вио хро но ло ги ју, раз вр ста ва ју ћи, по вре ме ну на
стан ка, пе сме у де це ни је, а не у збир ке или, ка ко се то вр ло че сто 
ра ди, у те мат ске це ли не, по ста је нам ја сни ја же ља да се у овој књи
зи да и сли ка ге не зе соп стве ног пе снич ког де ла, јед на ко као што 
се, раз два ја њем пе са ма ко је су на пи са не у утвр ђе ним, а по не кад 
и у вр ло зах тев ним пе снич ким об ли ци ма (нпр. со нет ни ве нац), и 
увек уз ко ри шће ње раз ли чи тих рит мич ко ме ло диј скоин то на тив
них мо гућ но сти, од пе са ма у тзв. сло бод ном сти ху, чи та о цу ну ди 
мо гућ ност да овог пе сни ка ви ди као не ко га ко из бе га ва крај но сти 
по е тич ких опре де ље ња, ина че, та ко че стих код нај ве ћег бро ја на
ших са вре ме ни ка, и об лик за сво је пе ва ње увек на сто ји да по ве же 
са оним што би се мо гло озна чи ти као по што ва ње не ке уну тар ње 
ло ги ке и из ње про ис те кле ди сци пли не ко јој се под ре ђу је чак и 

* Оглед је на пи сан као пред го вор за књи гу са бра них пе са ма И то би, за 
сад, би ло све Ан дре ја Је ли ћа Ма ри ко ва.
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пе сник ко ји не скри ва да су му бли ска ис ку ства и аван гар де и свих 
оних ви до ва пе снич ког ства ра ла штва у ко ји ма је, кад је реч о чи
сто пе снич ком из ра зу, о сред стви ма и по ступ ци ма по мо ћу ко јих 
се пе сма уте ме љу је у је зи ку, мо гу ће ви де ти ан ти тра ди ци о на ли зам 
као основ ну од ли ку.

А бли скост ис ку стви ма књи жев не аван гар де ви дљи ва је у 
та квим од ли ка ма по е зи је Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва, као што су 
на чин за сни ва ња тач ке гле ди шта са ко је се об ли ку је лир ски го вор 
и основ на те мат ска ком по нен та у ве ли ком бро ју пе са ма, у ко ји ма 
је, по пра ви лу, реч о на сто ја њу да се лир ски су бјект по ја ви као 
не ко ко до во ди у пи та ње ус по ста вље ни по ре дак ства ри и по ја ва у 
све ту, али и у са мом књи жев ном ства ра ла штву (та кво по зи ци о
ни ра ње лир ског су бјек та сре шће мо нај пре у до ба пу ног про цва та 
аван гар де, из ме ђу оста лог, у по е зи ји Ра да Дра ин ца, али и ка сни је, 
у по е зи ји на ших са вре ме ни ка Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и Ран ка Јо
во ви ћа, да оста не мо са мо код пе сни ка ко ји су Ан дре ју Је ли ћу Ма
ри о ко ву по е тич ки вр ло бли ски и ко је је он у сво је пе сме, уз Ја ко ва 
Гро ба ро ва, по ред оста лог, уво дио и као по вод за осве тља ва ње још 
у ро ман ти зму за о штре но при ка за ног су ко ба из ме ђу по је дин ца 
ко ји по ја ча но осе ћа вред но сно пра жње ње све та и свих оних ко ји 
том пра жње њу, на раз ли чи те на чи не, до при но се). Та ко ће чи та лац 
у пр вој пе сми у књи зи И то би, за сад, би ло све, у пе сми „Мо ја 
лек ти ра”, као основ ну од ли ку сли ке све та сре сти на че ло ам би ва
лент но сти, не раз ре ши ве про ти ву реч но сти, пре тво ре но у са му 
осно ву пе снич ког го во ра: „Мо ји учи те љи су ту ма чи ли / Чу ве не 
те о ре ме / А ме не је про га ња ла ми сао / О соп стве ној си ћу шно сти”. 
Пре но се ћи по том ово на че ло и у дру ге сфе ре („Ја твр дим / Да се 
пше ни ца не спо зна је / На ча со ви ма бо та ни ке / Не го за си ро тињ
ским сто лом / У до ба су шна”), из но се ћи и тврд њу да је са ко ре 
др ве та ко је ра сте „на Пе штер ској ви со рав ни” „на у чио ви ше / Него 
из гла со ви тих уџ бе ни ка”, лир ски су бјект не са мо што ко ри сти 
јед ну по ле мич ки за сно ва ну тач ку гле ди шта не го отва ра и про стор 
за апо те о зу све га што је ау тен тич но и еле мен тар но у тој ау тен
тич но сти, јед на ко као што на тај на чин при пре ма под ло гу и за 
ма лу рас пра ву о ду хов ној си ту а ци ји на шег вре ме на, вре ме на у 
ко ме се до бар део ис ку ства при ма не из жи во та већ из кул ту ре 
(„То др во је ушло / У мо ју лек ти ру / Од мах по сле / Шек спи ра и 
До сто јев ског”). Оно што чи та о цу пе сме „Мо ја лек ти ра” ни ка ко 
не ће про ма ћи сва ка ко је и на сто ја ње да се ус по ста ви ди на ми чан 
од нос из ме ђу при ро де и кул ту ре, тач ни је да се ис так не њи хо ва 
пре пле те ност („Мо ја лек ти ра / Не мо же да се сме сти / Ни у јед ну 
би бли о те ку све та”). Од би ја ју ћи да свет при ро де и свет кул ту ре 
из јед на чи, али их, због по треб не дра ма тич но сти сли ке све та, увек 
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по ста вља ју ћи у ри вал ски од нос, лир ски су бјект у пе сми Ан дре ја 
Је ли ћа Ма ри о ко ва пра ви ма ли ин вен тар оних об ли ка ле по те ко ји 
су, у ау тен тич ном об ли ку, мо гу ћи са мо у све ту при ро де (а у том 
све ту су од по себ ног зна ча ја „ждреп ци бе сни”, „тре шње у цва ту”, 
„ме ду зе и ве сла чи”, „зи да ри ви ло ви ти ко ји се у не бо пе њу”), ко ји 
су до те ме ре по ве за ни са са мом пред ста вом жи во та, да он мо ра 
да уз вик не: „Мо ја лек ти ра хо да! Ди ше! Во ду пи је!”

И по што се, са мно го раз ло га, аван гар да по ве зу је са по је ди
ним цр та ма ро ман ти чар ске по е ти ке (а јед на од тих по е тич ких 
ми то ло ге ма би би ла и она ве за на и за иде а ли за ци ју же не и ње не 
ле по те – ина че, до бро по зна та као те мат ски кор пус по де сан да се 
ре а ли зу је пред ста ва по зна та као иде ал на дра га), ло гич но је што 
се и у по е зи ји Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва ја вља ју хи брид не ка рак
те ри сти ке. А ту је и по тре ба да се та, вр ло че сто и у де мон ски 
об лик пре ве де на ле по та, пре тво ри у не што што ће да ти нов им пулс 
са мој дра ма тич но сти све та и жи во та, док би се дру га по е тич ка 
ми то ло ге ма огле да ла у не кој вр сти апо те о зе аван ту ри стич ких 
скло но сти лир ског су бјек та, увек спрем ног да пре ко ра чи гра ни це 
ко је дру ги љу ди спрем но при хва та ју. Ан дреј Је лић Ма ри о ков оту
да у сво ју пе сму уно си и је дан об лик лир ске про во ка ци је („Мо ја 
лек ти ра / Мо жда баш у овом тре ну, / Пред уди вље ним ма тро зи ма 
/ Ха љи ну ски да!”) и сли ку хи пер бо ли зо ва них ис ку ше ња са ко ји
ма се лир ски су бјект, за раз ли ку од дру гих љу ди, ре дов но су о ча ва 
(„На не појм љи вој жи ци, / Ра за пе тој / Пре ко про сто ра и до ба, / Мој 
жи вот се лу дим / Ши фра ма ре ша ва”). Кад је реч о тим по е тич ким 
укр шта ји ма, о стал ном ак ти ви ра њу по е тич ких прет по став ки аван
гард не књи жев но сти, уз под ра зу ме ва ње, ви де ли смо, и не ких ро
ман ти чар ских лир ских ми то ло ге ма, тре ба има ти у ви ду и јед ну 
ва жну по је ди ност ко ја пе снич ки свет Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва 
по ве зу је са пе снич ким све том Ра да Дра ин ца, a то је по тре ба да се 
на нов на чин кон ци пи ра пред ста ва о жи вот ној по зор ни ци. Ни је 
Дра и нац тек та ко и са мо ре да ра ди у сво је пе сме укљу чи вао, уз 
за ви чај ну То пли цу и европ ске ве ле град ске ам би јен те, и та кве то
по ни ме, као што су остр во Са моа и Ме ла не зиј ски ар хи пе лаг, по
што у то ме тре ба ви де ти не што уи сти ну ва жно: Дра и нац хо ће да 
и не по сред но по ка же ка ко је чи тав свет по зор ни ца на ко јој се 
од и гра ва жи вот на дра ма ње го вог лир ског су бјек та као ти пич не 
фи гу ре мо дер ног до ба, до ба кре та ња и ег зи стен ци јал не ди на ми ке. 
Оту да и ни је ни ка кво из не на ђе ње кад и у пе сми Ан дре ја Је ли ћа 
Ма ри о ко ва срет не мо сти хо ве: „Ја мо гу да умрем / Но ћас на Пи га
лу! / Ал’ ћу зо ром, опет, / Пе ва ти у Мо скви”. А у тим сти хо ви ма 
не са мо што је чи тав свет ег зи стен ци јал на по зор ни ца већ је и 
са ма ег зи стен ци ја уве де на у је дан крај ње ам би ва лен тан об лик 
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стал ног кре та ња из ме ђу по сто ја ња и не по сто ја ња, из ме ђу три јум фа 
и по ра за.

А до ко је ме ре је при су ство еле ме на та аван гард не по е ти ке у 
по е зи ји Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва уи сти ну зна чај но по ка зу ју пе
сме у ко ји ма се по ја вљу ју и не ке од не за о би ла зних лир ских те ма, 
као што је те ма љу ба ви. При ме ра ра ди, у пе сми „Kat har sis” ова 
те ма је уве де на у ти пи чан ам би јент мо дер ног вре ме на, вре ме на у 
ко ме је све по ме ре но и из у кр шта но, и за то љу бав ни ци при па да ју 
раз ли чи тим на ро ди ма и жи ве на раз ли чи тим де ло ви ма зе мљи не 
ку гле (на Бал ка ну и у Скан ди на ви ји), сре ћу ћи се у не кој тре ћој 
зе мљи: „Швед ска је опет се вер но одав де! [...] У Швед ској жи ви 
Ин ге / Мо ја је ди на пред ста ва / О тој зе мљи”. Гра де ћи сво ју пред
ста ву о Швед ској не као о ствар ној зе мљи већ као о не че му што 
је озна че но као „опа ска ро ман тич на”, лир ски су бјект ће, у скла ду 
са ти пич ном ро ман ти чар ском иде а ли за ци јом, Швед ску из сво је 
ви зи је пред ста ви ти као „от кри ће / Ма ђи о ни ча ра и ме се ча ра”, мо
ти ви шу ћи и на тај на чин удео еле ме на та фан та сти ке у пе сми (а то 
зна чи да ова пе сма, по чев од на сло ва, под ра зу ме ва и ва жну уло гу 
чи та вог ни за ме та по е тич ких еле ме на та, од ко јих јед ни има ју кул
тур ноисто риј ско, а дру ги уже по е тич ко под руч је де ло ва ња). И 
са ма љу бав („За мо лио сам је / Да ми об ли же плу ћа и ср це!”) и 
ме ло драм ска ком по нен та у осве тља ва њу ње ног деј ства („А он да, 
по ноћ, / Фај ронт, / Пред на ма Ар пад / На ко ле на па да”) во де ка 
укљу чи ва њу и ко смо по лит ске ди мен зи је (као код, ви ше пу та по
ме ну тог, Дра ин ца, ина че и ва жне Ма ри о ко вље ве те ме у пе сма ма 
„Че ти ри Је ли са ве те” и „Дра ин че ви да ни”). А та ди мен зи ја је, у ти
пич но аван гар ди стич ком ма ни ру, пра ће на сво је вр сном про стор но – 
вре мен ско –со ци јал ном ка ко фо ни јом („Про ра дио је вул кан! / Фу
џи ја ма! Фу џи ја ма! Фу џи ја ма! / Ла ку ноћ, Евро по, / Ла ку ноћ, Јо жеф 
Ати ла / Ма ђар ску тре се кла у стро фо би ја”), али и јед ном сли ком 
де ком по зи ци је по зна тог све та, де ком по зи ци је ко ју иза зи ва пи јан
ством „пре у ре ђе на” пер цеп ци ја лир ског су бјек та („Тр го ви. Тр го ви, 
Тр го ви. / Ули це ви се у ри та ма / Низ му са ва ок на ка фа на”). Чи ни 
се да пе сму „Kat har sis”, из над све га, од ли ку ју по ме ра ња у рав ни 
по е ти ке, по ме ра ња ко ја и омо гу ћа ва ју да она не бу де са мо љу бав
на пе сма већ да у об ли ко ва ње сли ке све та у њој бу де укљу чен и 
низ еле ме на та ко ји омо гу ћа ва ју да се, вр ло ја сно, ви ди хо ри зонт 
мо дер них вре ме на као из у зет но ва жна ком по нен та у рав ни са ме 
ег зи стен ци је лир ског су бјек та.

Због по тре бе да се тој ком по нен ти да ши ре зна че ње не што 
вр ло слич но сре ће мо и у пе сми „Со ба XX в.”. Већ увод ни сти хо ви 
(„У на шој со би / Ла га но до зре ва леш”) по ка зу ју да то не ће би ти 
са мо де скрип тив на пе сма, не ће би ти уо би ча је но об ли ко ва ње сли ке 
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јед ног вре ме на, по што до ча ра ва ју не ки за чуд ни ам би јент, не што 
што упу ћу је на то да је ку ћа, нај ве ћим де лом, из гу би ла уло гу за штит
ног про сто ра (уло гу ко ју од вај ка да има у на шој фол клор номи то
ло шкој тра ди ци ји) и по ста ла не ка де мон ска по зор ни ца, као у пе
сма ма Но ви це Та ди ћа. И та и та ква по зор ни ца је из ме ни ла и са му 
при ро ду од но са из ме ђу љу бав ни каста на ра („По мам но се про жди
ре мо / По ћо шко ви ма”), али је ути ца ла и на ег зи стен ци јал ну по
зи ци ју лир ских ју на ка („И све ја сни је осе ћам, / Да леш ле же ме ђу 
нас”). Та ко се и у овој пе сми, кроз по ме ра ње по е тич ке пер спек ти
ве, отва ра мо гућ ност за јед ну вр сту се ман тич ке ам би ва лент но сти, 
по што, у јед на кој ме ри, мо же би ти реч и о јед ној са свим гру бој 
сли ци про ла зно сти (вре ме сва ко људ ско би ће, по сте пе но, пре тва ра 
у леш) и о јед ној, у нео бич ну фор му пре ве де ној, љу ба ви (љу бав као 
не што што је, као код ве ли ких ро ман ти ча ра, у са мој осно ви, и ле по 
и уз ви ше но и де мон ско, стра шно). А та ко се, ко ју год мо гућ ност 
да узме мо у об зир, до ла зи у при ли ку да се при ка же ба рем не што 
и од из ме ње ног ду хов ног хо ри зон та на шег вре ме на и жи во та у том 
вре ме ну. Има и дру гих и дру га чи јих пе са ма у ко ји ма Ан дреј Је лић 
Ма ри о ков на сто ји да при ка же обри се јед ног но вог ег зи стен ци јал
ног хо ри зон та. Та кве су, из ме ђу оста лих, и пе сме „Не ма ми оца из 
све та да се вра ти” и „Со фи ја пу ту је у свет”. Тре ба од мах ре ћи да 
је и у овим пе сма ма чи тав свет пре тво рен у ег зи стен ци јал ну по зор
ни цу Ма ри о ко вље вих лир ских ју на ка, са мо што са да ви ше ни је 
реч о чо ве ку кул ту ре, пе сни ку, ко ји ин тен зи тет сво је ег зи стен ци
јал не дра ме је ди но и мо же да ве же за та ко за ми шље ну по зор ни цу, 
већ је, у тим пе сма ма, да ле ко ви ше, реч о мо дер ном до бу у ко ме је 
ве ли ки број љу ди при ну ђен да жи ви из ван оног све та ко ји им је, 
по све му, нај бли жи и да оде у ве ли ки „свет”. У пе сми „Не ма ми 
оца да се из све та вра ти” су сре ће мо се са суд би ном чо ве ка ко ји је 
у Не мач ку, по пут ве ли ког бро ја су на род ни ка, оти шао да ра ди, и 
ко га син, на ае ро дро му, жељ но иш че ку је. На при ро ду си но вље вог 
рас по ло же ња, то је ван сва ке сум ње, ути че све оно што об ли ку је 
хо ри зонт мо дер ног до ба, а нај пре свест о раз ли чи тим опа сно сти
ма и вр ло ве ли ким ри зи ци ма по пут ни ке („Ва зду шни пи ра ти / Не 
ми ру ју!”). Из све сти о раз ли чи тим опа сно сти ма је не по сред но про
ис те кло и са свим по себ но ду шев но ста ње и ње му при ме рен по ре
дак у све ту: „Дрх ту ри там на жле зда. / Пуц ке та ју, / У прах се оси
па ју ства ри”. Укљу чу ју ћи у пе сму низ по је ди но сти ко је во де и ка 
спе ци фич ној со ци јал нопси хо ло шкој мо ти ва ци ји (лир ски су бјект 
ко ји се, по сте пе но, пре о бра жа ва у при по ве да ча ће ре ћи да оче ку је 
„Умор ног мог оца, / С про лећ ним да ро ви ма / Ку пље ним као слу чај
но / И на бр зи ну”), Ан дреј Је лић Ма ри о ков, у ства ри, за по чи ње да 
уво ди у пе снич ко гра ди во про зне еле мен те, по што при ча о оче вом 
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по врат ку из Не мач ке, по ред оста лог, тра жи и ону вр сту кон кре ти
за ци је ко ја је мо гу ћа у при по вед ном, а те шко је оства ри ва у чи сто 
лир ском тек сту (а то су, нај ве ћим де лом, раз ли чи те по је ди но сти 
о со ци јал ној стра ни људ ске ег зи стен ци је, о ста ту су чо ве ка у ту ђем 
све ту). А свест о то ме на мет ну ла је јед ну хи брид ну књи жев ну фор
му, на мет ну ла је по тре бу да се спа ја ју ком по нен те два књи жев на 
ни за: пе снич ког и про зног. За др жа ва ју ћи и чак да ју ћи из у зет но 
ва жну ком по зи ци о ну уло гу та ко ти пич ним свој стви ма лир ског 
го во ра, као што је по на вља ње (сти хо ви „Не ма ми оца, / Из све та 
да се вра ти” у са мој пе сми се по на вља ју пет пу та, по ста ју не ка 
вр ста ре фре на, а да та им је и нај ва жни ја па ра тек сту ал на уло га, 
уло га на сло ва), Ан дреј Је лић Ма ри о ков је по ка зао да у свим ду жим 
лир ским тво ре ви на ма ре френ има из у зет но ва жну уло гу (он инте
гри ше све сми са о ноте мат ске еле мен те, и та ко по ста је не ка вр ста 
са др жин ског су бјек та чи та вог тек ста), јед на ко као што чи ни ви
дљи ви јим и кон траст из ме ђу лир ског и еп ског у пе сми.

Кад је реч о пе сми „Со фи ја пу ту је у свет”, у њој је у сре ди ште 
по ста вљен мо тив ко ји је вр ло чест у бај ка ма – од ла зак у свет као 
из вор ве ли ких опа сно сти, на ро чи то за де те. Док, јед ном ре чи, отац 
до ла зи из све та, ћер ка од ла зи у свет, на пу шта за штит ни про стор 
и, у оче вој ви зи ји, из ла же се по тен ци јал ним, а вр ло ве ли ким опа
сно сти ма. При ка зу ју ћи сво ју ћер ку као „ждре бе јо гу на сто”, ука
зу ју ћи на то ка ко „Ше пе ља ју, / У ва гон за ми чу / Но жи це ла ко ми
сле не”, лир ски су бјект у ка зи ва ње о пу то ва њу сво је кће ри у свет 
уво ди ви со ко ли ри зо ва не по је ди но сти ко је ста вља на су прот окол
но сти да то пу то ва ње за по чи ње на „су мрач ним пе ро ни ма” и то у 
ча су док „ки сне пре сто ни ца”. А све то је би ло нео п ход но да би се 
ука за ло на ду шев но ста ње лир ског су бјек та ко ји је и ов де да ле ко 
ви ше при по ве дач, од но сно не ко ко по себ ну па жњу по кла ња вре мен
скопро стор ном аспек ту сли ке све та, ма да не оста вља по стра ни 
ни мо гућ ност да опи ше соп стве но ду шев но ста ње. Са жи ма ју ћи 
прет ход не ква ли фи ка ци је из гле да и рас по ло же ња сво је кће ри у 
оце ну да је она, ви ше од све га, „пла ва чи гра”, он ће ре ћи да се де
вој чи ца по на ша та ко „као да све пу те ве до мо је ту ге зна” и као да 
„увис је по шла / Са ла ко кри лом сви том”. По ве зи ва ње ћер ки ног пу
то ва ња на се вер Евро пе са са крал ним еле мен ти ма (оту да је и до
шла по тре ба да се у сим бо лич ко по ље пе сме при зо ве „ла ко кри ла 
сви та”, скуп ан ђе о ских би ћа, о ко ји ма је та ко су ге стив но го во рио 
баш нај ве ћи ли ри чар не мач ке књи жев но сти, Р. М. Рил ке) има врло 
сло же ну функ ци ју – оно тре ба да по ка же ка ко дра ма тич ност по
ло жа ја лир ског су бјек та и до ла зи, са свим си гур но, оту да што он 
до бро зна да у све ту кроз ко ји се кре ће ње го ва ћер ка чо век ни је у 
при ли ци да срет не ту „ла ко кри лу сви ту”. А ту су и ве ли ке кул тур не 
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раз ли ке („Вра та њи хо ва / Има ју ква ку / Са мо са уну тра шње стра не”) 
као до дат ни раз лог за зеб њу и стра хо ва ње код оно га ко, за раз ли
ку од сво је кће ри ко ја „Са ра стан ци ма [...] још ни шта не ма”, ја ко 
до бро зна шта је ра ста ја ње, шта је гу би так, шта је, ко нач но, „ту га”. 
И то нам по ка зу је ко ли ко је сли ка све та у пе сми „Со фи ја пу ту је 
у свет” дра ма ти зо ва на, за сно ва на на по тре би да се до ча ра јед на 
те гоб на жи вот на си ту а ци ја. 

А ко ли ко и сам тип сли ке све та и ин то на ци ја лир ског го во ра 
мо гу да бу ду раз ли чи ти у пе сма ма по све ће ним бли ским и дра гим 
би ћи ма, по ка зу је пе сма „Је сен у вр ту мо је мај ке”. И за ову пе сму 
се мо же ре ћи да је вр ло сло же на, да је те мат ска ком по нен та у њој 
раз ви ја на на не ко ли ко рав ни. Због то га се и мо же на гла си ти да у 
овој пе сми по сто је две се ман тич ке ди мен зи је, јед на ко ја је, у по
чет ку, за сно ва на на ми ме тич ки кон ци пи ра ној тач ки гле ди шта, а 
ка сни је се пре ла зи на сли ков но гра ди во („Ме ђу хор тен зи је, / Да
ли је / Ге ор ги не, / Ушу ња ва се ок то бар ска је за”), и дру га, ко ја је, 
са свим је то очи глед но, за сно ва на на алу зив носим бо лич ким еле
мен ти ма, на ус по ста вља њу па ра ле ли зма из ме ђу све та при ро де и 
све та људ ских би ћа, на по тре би да се пре до че не по је ди но сти под
вгр ну ту ма че њу („Је сен ула зи у врт мо је мај ке / Као што је, одав но, 
/ Ло пов ским ко ра ком / Ушла у њен жи вот”). Са ма де скрип ци ја не 
са мо што је ли ри зо ва на већ су у њу укљу че ни еле мен ти ко ји чи не 
по себ но ви дљи вом вре мен ску ди мен зи ју , по што је сен „шу мо ри 
/ У зла ћа ним вр хо ви ма тре ша ња”, по што она „У ка ди фи ца ма раз
ду ва ва / По след ње же ра ви це ле та”. Про ме на о ко јој је реч је та ко 
ва жна да иза зи ва и јед ну вр сту „пре у ре ђе ња” би ћа са мог лир ског 
су бјек та. А то пре у ре ђе ње ње го ве пер цеп ци је се ма те ри ја ли зу је 
у мо гућ но сти да не што поч не да гле да на нов на чин, да не што, дру
гим ре чи ма, на гло от кри је: „Из за ча ра ног зам ка / На јед ном осло
бо ђен / Ви дим ста ри цу”. А да би до дат но осна жио тај но ви по глед 
на мај куста ри цу, лир ски су бјект/при по ве дач ће опис ре а ли зо ва ти 
кроз по сту пак по дво стру ча ва ња, пре но ше ња свој ста ва са јед не 
ства ри на дру гу: „Сит ним ко ра ци ма / Од ми че бе тон ском ста зом, 
/ Из ме ђу ру жа / У опро штај ном цве та њу”, пре пу шта ју ћи чи та о цу 
да „опро штај но цве та ње” из при ро де пре не се у свет мај кеста ри це 
и ве же је за ње но жи вот но до ба. Укљу чу ју ћи у сли ку мај чи не ста
ро сти и по је ди но сти ко је су, сва ка ко, до дат но до при не ле том ста
ре њу („Го ди не стран ство ва ња / Го ди не ра ста на ка”), лир ски су бјект 
ће осе ти ти по тре бу да ука же и на про блем кул ту ре у ко јој је та
бу и зи ра но све оно што спа да у сфе ру осе ћа ња (а ту кул ту ру, из над 
све га, ка рак те ри ше „Ту па ви на пор бр ђа ни на / Да при кри је / Сва ку 
сен ти мен тал ност”). И по што је нај ду бља се ман тич ка ра ван у пе сми 
за сно ва на на при ка зи ва њу оно га што се озна ча ва као про ла зност 
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људ ског жи во та, ло гич но је што је баш та те ма под ло га за вр ло ефект
не кон тра сте: „А про шли су зум бу ли / Про шли ту ли па ни / Нар
ци си бе ли, / Пла ви јор го ва ни / Где гро зди ло се / Де во јач ко ср да шце 
/ Бес цвет сто ји / Не по треб ни жбун”. Укљу чу ју ћи и јед ну лек се му 
та ко че сту, баш због сво јих мор фо ло шких ка рак те ри сти ка, код на
ших ро ман ти ча ра („ср да шце”) и јед ну ко ва ни цу („бес цвет”) ко ја 
као да је пре у зе та из не ке пе сме Бран ка Миљ ко ви ћа (он, до ду ше, 
ко ри сти об лик не цвет), Ан дреј Је лић Ма ри о ков по ка зу је да по ја ча
на бри га за сам је зич ки из раз до ла зи из по тре бе да пе снич ки је зик 
бу де ми ну ци о зно кон стру и сан (та ми ну ци о зност је ви дљи ва и у 
из бо ру ре чи „тор жан стве но” за опис ис пра ћа ја ре гру та у вој ску). Вра
ћа ју ћи се, пред крај пе сме, опет „ту па вом на по ру бр ђа ни на / Да 
при кри је / Сва ку сен ти мен тал ност”, лир ски су бјект се, све стан не
из ми ре них ду го ва пре ма оста ре лој мај ци, пи та: „Шта ли сам то, / 
То ли ко пу та, / Од ла гао да јој ка жем?” Отва ра ње етич ких пи та ња 
је би ло не из бе жно и за то што се, све стан оно га што мо ра да усле
ди, лир ски су бјект пи та ка ко ће из гле да ти ства ри у ње го вом све ту 
„Ка да је не бу де би ло ви ше, / По ред ба штен ских ле ја, / Да се за гле
да у си ње да љи не”. А то пи та ње нам по ка зу је да се са све том не 
опра шта са мо оста ре ла мај ка не го и да ће њен од ла зак из ме ни ти 
и си но вљев по ло жај у све ту и жи во ту.

Пе сме у ко ји ма се као лир ски ју на ци по ја вљу ју отац, мај ка и 
ћер ка по ка зу ју у ко јој ме ри је за град њу лир ског го во ра у пе сма ма 
Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва ва жна тач ка гле ди шта са ко је се опис 
об ли ку је (а та тач ка гле ди шта увек има ду бо ко ег зи стен ци јал но 
уте ме ље ње), ко ли ко је, дру гим ре чи ма, ва жна уло га лир ског су бјек
та и ње го во ду шев но ста ње, по што баш од то га за ви си ви ђе ње све та 
и људ ске суд би не у са свим кон крет ном тре нут ку. А по зи ци ја лир
ског су бјек та је при ка зи ва на на раз ли чи те на чи не. При ме ра ра ди, 
у пе сми „Из но ва опе ва ти све” лир ски су бјект нам се об ја вљу је из 
хо ри зон та ко ји је бли зак књи жев но сти аван гар де, по што је у пр ви 
план по ста вље но по е тич ко ста но ви ште, од но сно по тре ба да се 
не што ка же о то ме ка ко је по е зи ја ис пу ња ва ла сво ју уло гу. Ап со
лу ти зу ју ћи, по пут не ког ро ман ти ча ра, по зи ци ју, али и моћ лир ског 
су бјек та („Са мо те би је оста вље но / Да до пе ваш пе сму”), Ан дреј 
Је лић Ма ри о ков је у пр ви план по ста вио ра зно ли кост жи вот них 
са др жа ја ко ји мо гу би ти опе ва ни (а пр во што тре ба да при ву че па
жњу је тре ну так кад „над сла до ле дом сјак те / Ру ме ни је зи ци гим
на зист ки ња”, тре ну так три јум фа мла до сти и ле по те, да би по том 
у пе сни ков ви до круг тре ба ло да уђе и тре ну так кад „пре ко ко лу
бар ских мо сто ва / Ве се ло зво не ко тлар ске чер ге / И увек исте ла
ста ви це / Стре ло ви то по ле ћу у не бе са”), а по том је, ме ња ју ћи пред мет 
опи са, пре шао на по е тич ку те ма ти ку: „Јер са мо ти усу ди ћеш се / 
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У по бу ње не ка тре не да си ђеш”. Пре пли ћу ћи стал но еле мен те два 
ни за – књи жев ног и би о граф ског (за хва љу ју ћи то ме, у исту ра ван 
су по ста вље ни „по бу ње ни ка тре ни” и „оче ва те шка би ци кла Ти
гар”), лир ски су бјект, у ства ри, на сто ји да по ка же шта је ду бљи 
раз лог за про грам ски по клич: „из но ва опе ва ти све”. Све тре ба 
из но ва опе ва ти да би се у пе ва ње уве ла но ва тач ка у вре ме ну, нова 
ис ку стве на пер спек ти ва по де сна да из ра зи оно што „из за у мља 
би је”, што до ла зи из оних сфе ра ко је умет ност тек тре ба да осво
ји. Уво де ћи у свој ви до круг и јед ну књи жев ну фи гу ру ко ја је сим
бол баш аван гард них прег ну ћа, по тре бе да се је зик књи жев но сти 
су штин ски про ме ни („кра љев ски пут ни че Хлеб њи ко ве”), лир ски 
су бјект у пе сми „Из но ва опе ва ти све” као да до дат но мо ти ви ше 
сво ју по тре бу да сла ви „зо ре не у кро ти ве”, да ис пи су је апо те о зу 
оно ме што се мо же до го ди ти „У там ни ца ма и кон ту ма ци ма / Реч
ни ка и лек си ко на”, у оним сфе ра ма у ко ји ма мо гу да се ар ти ку ли шу 
оне мо гућ но сти књи жев ног из ра за ко је су нај по де сни је да се „из
но ва” опе ва све.

Оп се си ја оним што је Бра ни слав Пе тро вић на звао „моћ го
во ра” и пре тво рио у јед ну од сво јих сре ди шњих те ма има ва жно 
ме сто и у по е зи ји Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва. То нај бо ље по ка зу је 
пе сма „Го во рим го во рим”. Ова пе сма за по чи ње тра же њем мо гућ
но сти да се по сто ји у са свим ау тен тич ном об ли ку, кроз су прот ста
вља ње, кроз од ба ци ва ње, кроз стал ну не га ци ју: „На у чи ме, ва тро, 
/ Да се стреп ње ре шим! / Да про ва лим ди вље, / Ко во де пла нин ске. 
/ На го во ри ср це / Да зби ља по гре ши!/ До ста ми је сми сла, / До ста 
злат не ни ске”. На сто је ћи да вер бал ну ак тив ност, то је ди но сред
ство ко јим рас по ла же дру га чи је од оста лих љу ди, пре тво ри у не
што што има бо жан ску при ро ду („Мо гу да ка жем: / По те ци те, во де! 
/ Ру ку да пру жим: Ено, тре шња цва ти!”), лир ски су бјект, у ства ри, 
же ли да у не ку вр сту ег зи стен ци јал не ди на ми ке укљу чи и је зик 
и оно што он, као тво рач ка суп стан ца, мо же да сим бо ли зу је. И у 
овој пе сми је лир ски су бјект ви ђен из на ро чи те пер спек ти ве („Од 
про ро ка са мљи, / Ево, хо дим све том”), ма да је за раз у ме ва ње по
зи ци је лир ског су бјек та, уз уса мље ност, од ве ли ког зна ча ја и оно 
што он пре ба цу је бо гу Пе ру ну: „Не бе ско ко пи ле, / Уме сто му ња ма 
/ Ору жаш ме се том”. Ако је ло гич но да онај ко же ли да ме ња ток 
ства ри у све ту при жељ ку је да му Пе рун, као бо жан ски атри бут, 
по да ри му ње, ни ма ло ни је оче ки ва на по ја ва се те, од но сно но ви 
до каз ам би ва лент но сти пе сни ко ве по зи ци је, оли чен у јед ној ти пич
но људ ској сла бо сти. И кад бу де ре као да: „Ду го сам пе вао / Над 
по гре бом оп штим” и кад бу де до дао: „Ал’ на век од ви кох / Стра хом 
да те дво рим”, лир ски су бјект, у ства ри, при пре ма под ло гу за за
вр шни тон у пе сми, тон пр ко са: „Ни шта ми не мо жеш / Го во рим! 
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/ Го во рим!”. Та ко се, из јед не вр ло нео бич не пер спек ти ве, при ка
зу је по зи ци ја пе сни ка – он је не ко ко се су прот ста вља во љи бо го ва 
и на сто ји да све чи ни на сво ју ру ку, што се не мо же по сма тра ти 
дру га чи је не го као при зи ва ње ро ман ти чар ске пред ста ве о пе сни ку 
и ње го вој уло зи у све ту, али и про бле ма ти зо ва ње те пред ста ве у 
дру га чи јем ци ви ли за циј ском кон тек сту.

Ме ђу пе сма ма ко је се мо гу по сма тра ти и као апо ло ги ја пе сни
ко вог би ћа, по ста вље на у спе ци фи чан, а по основ ним ка рак те ри
сти ка ма, по е тич коисто риј ски кон текст, по себ но ме сто за у зи ма 
ду жа пе сма „Аз”. По ме ра ју ћи, баш у скла ду са на гла ше ном кул
тур ноисто риј ском ди мен зи јом пе сме, са му је зич ку пер спек ти ву 
у про шлост, узи ма ју ћи за на слов пр во сло во ста ре азбу ке ко јим се, 
у исто вре ме, озна ча ва и пр во ли це јед ни не, ко јим се, у овом слу
ча ју, са мо и ме ну је и сам го вор ник, Ан дреј Је лић Ма ри ков ову пе сму 
гра ди слу же ћи се не ким по ступ ци ма ко ји су ши ро ко при ме њи ва ни 
у мо дер ној про зи (а ме ђу њи ма је и на бра ја ње ко је, због екс тен зив
но сти, у ства ри, пре ра ста у ка та лог: „Ни сла вуј, / Тво рац шум ске 
ча ро ли је / Ни га вран, / Све док кр ва вих мег да на / Ни со ко, / Ти ца 
над ти ца ма, / Ни га леб, / Ни ћук, / Ни ла ста ви ца...”), јед на ко као 
што се, у ни зу стро фо и да, слу жи исто вет ним ком по зи ци о ним 
мо де лом („Аз, / Бо жи ја ку ћа Але фо ва,/ Пред Ал фи ним хра мом...; 
„Аз, / Ста бло, / Ко рен и кро шња”...; „Аз, / Хо до ча сник без све ти ли
шта, / До го рео жи жак / У олуј ној по мр чи ни ...”), пре тва ра ју ћи баш 
на тај на чин гра ђе ну це ли ну и у по ен ту пе сме: „Аз, / Са по ма за ни
ци ма у ро ду / И са ва ма јед нак / Аз Ма ри о ков”. Опи су ју ћи свој ства 
оног „аз”, лир ски су бјект се кре ће од сфе ре оно га што му је бли ско 
(сло вен ски свет и ње го ва кул ту ра), ка сфе ри оно га што му је и про
стор но и вре мен ски вр ло да ле ко, али има сна гу кул тур ноисто риј
ског сим бо ла („Аз, / Бо жи ја ку ћа Але фо ва, / Пред Ал фи ним хра мом”) 
и се бе ви ди као не ког ко је „вар ва рин уди вљен” и ко, пред свим 
оним што му се ука зу је као ве ли чи на на еле мен тар не об ли ке све
де ног по сто ја ња, мо же да пе ва са мо „по хва лу и ра до ва ње”, што 
зна чи да се у овој пе сми ак ти ви ра опо зи ци ја на ко јој су по је ди ни 
ви до ви аван гар де упор но ин си сти ра ли: (ви со ка) кул ту ра – вар вар
ство, пр во бит ни свет.

А по што је го вор но ли це, у исто вре ме, и „аз” и „бо жи ја ку ћа 
Алефо ва”, по што има и са свим лич на и ва жна кул тур ноисто риј
ска свој ства, ло гич но је што, у про це су са мо гло ри фи ка ци је, по ста
вља ре то рич ко пи та ње: „И од мо га жи во та / Шта ли ћеш / Рас ко
шни је по ка за ти?”. Име ну ју ћи оно га ко ме се у по ле мич ком жа ру 
обра ћа као „по ту ље на кли јен те ло исто ри је”, го вор ни су бјект као 
да мо ти ви ше још јед ну ди мен зи ју сво је тач ке гле ди шта: од ба ци
ва ње исто риј ског мо мен та и из тог мо мен та из ве де ног ис ку ства, 
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што је, у спе ци фи чан об лик, пре ве де на по ле мич ка ин то на ци ја тач
ке гле ди шта са ко је се об ли ку је лир ски опис. Због то га је и мо гу ћа 
ово ли ка ка ко фо ни ја, ово ли ки по ре ме ћај у по рет ку ства ри у све ту: 
„Ја сам лу та ју ћа пла не та, / Од ко је стре пи ово са зве жђе! / Ме ту за
лем, у два де сет сед мој, / Пред са мо у би ством”. По тре ба да се из јед
на че два ула ска, ула зак „у Лу вр”, са „ула сци ма у по сла сти чар ни це”, 
ука зу је на на сто ја ње да се, на је дан па ра док са лан на чин, из јед на
че сви об ли ци по сто ја ња, да се, дру гим ре чи ма, пре вред ну је је дан 
по ре дак (а то је те жња сме ште на у са мо ср це аван гард них про гра ма 
и ма ни фе ста, због че га је аван гар да и озна ча ва на као по крет „пре
вред но ва ња свих вред но сти”). Али док се под сме ва „по ту ље ној 
кли јен те ли исто ри је”, док го во ри о свом „од сту па њу од Гри ни ча” 
и сво јој скло но сти „ре во лу ци ја ма и фан та зи ји”, го вор но ли це себе 
ви ди и као не што што мо же би ти „Ста бло, / Ко рен и кро шња / За 
све до чан ство / Твор цу по По то пу / ко ји ни јед на ти ца / Не ће пре
тра ја ти”. Де таљ ни ин вен тар пти ца ко је ће у „По то пу” не ста ти 
(на ве де но је укуп но 26 вр ста) за у ста вља се код, за ми то ло ги ју зна
чај не, пти це Фе никс („Ти ца о ти ца ма”), и та ко се осна жу је она 
ди мен зи ја ко ја је по ста вље на на кул тур ноисто риј ску под ло гу, 
по што она тре ба да спо ји два ва жна сим бо лич ка ни за: ан тич ку 
ми то ло ги ју и хри шћан ство.

А то је знак јед ног вр ло ва жног об ли ка кул тур ноисто риј ског 
кре та ња. Лир ски су бјект ко ји је, у ти пич но аван гар ди стич ком ма
ни ру, од ба ци вао све, од но сно на ла гао да тре ба „из но ва опе ва ти све”, 
од но сно све пре вред но ва ти, у пе сми „Аз” већ при хва та је дан вр ло 
ва жан тра ди циј ски аспект: при ста је на ону сим бо ли ку ко ја је, до
ла зе ћи из ан тич ке кул ту ре, ла ко мо гла да се ин те гри ше у хри шћан
ски по глед на свет. За хва љу ју ћи то ме је не ко ко је, у аван гар ди стич
ком ма ни ру, од ба ци вао све, ко је се бе ви део као „хо до ча сни ка без 
све ти ли шта”, као оно га ко се об рео „у олуј ној по мр чи ни”, ко је 
по ср тао „до ка пи ја ла за ре та”, по стао не ко ко се нај пре по ја вио као 
„пр вот на му ња Пе ру но ва”, а по том и не ко ко га „уз бу ђу ју” „че ти ри 
ја ха ча апо ка лип се” . А кад се то ме до да и да је он „чу вао у ср цу 
зве зду је ди ни цу, / Је ди но сушт ну са Оцем / Исто вет ну / И на пра
гу тре ћег ми ле ни ју ма / По Пи сму”, и да је, због све га то га, по стао 
не ко ко је „са по ма за ни ци ма у ро ду”, по ста ју нам ја сни ји обри си 
уну тар ње ево лу ци је, по ме ра ња у са мој кул тур ноисто риј ској и 
вред но сној оси тач ке гле ди шта са ко је се огла ша ва лир ски су бјект 
у по е зи ји Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва. А у тој кул тур ноисто риј ској 
сфе ри по ме ра ња у тач ки гле ди шта су мо ра ла, из ме ђу дру гих тра
ди циј ских упо ри шта, да об у хва те и на шу епи ку. И то је, са свим 
си гур но, раз лог што у пе сми „Ра до дај ни ца ужич кој ра ки ји” сре
ће мо пе снич ки је зик ко ји је из ну тра гу сто пре мре жен еп ским еле



277

мен ти ма: „Оо ој, ра ки јо, чи ста фан та зи јо, / По се стри мо, гу јо при
сој ки њо, / Пи ли смо те из се че них ча ша / Док је би ло гор ских 
ори ја ша”. Гра де ћи кон траст из ме ђу два вре ме на (јед ног у ко ме је 
би ло „гор ских ори ја ша” и оног у ко ме та квих фи гу ра ви ше не ма, 
али је ту мо гућ ност да се осо бе ни об лик под ви га по ве же са „Апи
со вом за кле твом са кр ста”, том но вом фор мом еп ског под ви га), 
лир ски су бјект кроз по хва лу ра ки ји („Че сто ли ме, др зно ван ко 
пев на / У про кле та ти са во ди ли јев на”) го во ри о оно ме о че му је 
по не кад све до чио и еп ски пе вач; ме ња њу вре ме на, ме ња њу при ли
ка у све ту, све оп штем опа да њу. Ако „по се стри ма” и „ви ла при сој ки
ња”, укљу че не као ли ко ви у је зик са вре ме ног пе сни ка, на го ве шта вају 
кре та ње пе снич ке има ги на ци је кроз кул тур ноисто риј ску сфе ру, 
ако, дру гим ре чи ма, ука зу ју на је дан по се бан об лик ево ка ци је, он да 
то кре та ње, у јед на кој ме ри, по све до чу ју и од ре ђе ни то по ни ми, а 
ме ђу то по ни ми ма у пе сма ма Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва ће мо сре
сти и Са мо дре жу, Гра ча ни цу, Де ча не, Ми ле ше ву, јед на ко као што ће 
се и по глед овог пе сни ка, као и по глед Ми ла на Ра ки ћа, за у ста ви ти 
на Си мо ни ди ним ис ко па ним очи ма и њи хо вој бол ној сим бо ли ци. 
Вр ло че сто је сим бо лич ко по ље у по је ди ним пе сма ма ком по зит но: 
обра зу ју га сло је ви на ста ли у раз ли чи тим вре ме ни ма. При ме ра 
ра ди, у пе сму „Сме де ре во не бу отво ре но” укљу чен је опис јед не 
да на шње до бро по зна те књи жев не ма ни фе ста ци је („Сме де рев ска 
је сен / Отва ра ми вра та / Би ће ића, пи ћа / А мо жда и ке ша”), јед на
ко као што су ту и дру ги зна ко ви на шег вре ме на (од дав ни на до бро 
по зна та не сло га, стал на со ци јал на на пе тост, ко ја се, у ме ђу вре ме
ну, пре ру ши ла у по е тич ке спо ро ве и не тр пе љи во сти: „На о штри
ли кле шта / Џе ла ти – ба ра бе, / Ма ши не за ра сап, / Чу па ње је зи ка! 
Ги ба ју ће ба бе / Уз срп ске та ра бе, / Пре у че не ћу пе; / Пост мо дер на 
кли ка”) и сим бо ли чи ји је основ ни се ман тич ки слој на стао у да ле
кој про шло сти („За ви си, за ви си!? / Ис ку ство за ке ра. / Не пи та се 
де спот / Ни гор да Ири на”). Ово укр шта ње исто риј скосим блич ких 
ко до ва у пе сми под ло га је за епи лог у ко ме се из лаз из ко шма ра 
соп стве ног вре ме на тра жи у оно ме што је у исто риј ском ис ку ству 
по твр ђе но, пре тво ре но у сим бо лич ку осно ву са мог по сто ја ња осло
бо ђе ног свих не ва жних об ли ка спо ља шне дра ма ти за ци је: „А град 
Сме де ре во, / Не бу отво ре но! / На смеј се ду нав ски, / Од ува до ува! / 
Бо си ок ми ри ше, / Ра спи ко се, же но, / Кон дир тво га ви на / Од смр ти 
ме чу ва”.

Кре ћу ћи се у ни зу пе са ма од по хва ле „Мо рав ском кне зу Рас
ти сла ву” ко ји је „Уме сто оде жда пур пур них, / Уме сто ка ме ња 
све тло зар ног” „Из Ви зан ти је за тра жио учи те ља”, пре ко „Де спо ту 
Сте фа ну Љуб ве сло во”, до тре нут ка у ко ме „Ла је пу ште но бе сно 
псе то / Са про кле тих Про кле ти ја” и то та ко што „за ур ла ва / На оџак 
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об ур ва не ку ће, / На ино ке и па сти ре”, Ан дреј Је лић Ма ри о ков нам 
се ука зу је као пе сник ко ме је ро до љу би ва те ма ти ка не са мо бли ска 
већ је уве де на и у онај об лик ко ји сре ће мо у пе сми „Гроб но ме сто 
за Да рин ку Је врић”, об лик ра све тља ва ња ду бо ко ам би ва лент них 
кре та ња у са мом сре ди шту јед не кул ту ре, исто вре ме но из ло же не 
и ра зор ном деј ству соп стве ног ни хи ли зма и све сти да се мо ра са
чу ва ти све оно на шта „ла је про кле то псе то / Са про кле тих Про
кле ти ја”, ма да ро до љу би ва те ма ти ка мо же, као у по е ми „Ср би ја, 
се стра мо ја”, да бу де уве де на у спе ци фи чан об лик по дво стру ча
ва ња сим бо лич ке осно ве. Је дан крак те сим бо ли ке иде ка све ту 
на ше епи ке (и то по гла ви то оне са те мом Бо ја на Ко со ву), а дру ги 
за хва та уста нич ка и по зни ја вре ме на и њи хо ве ак те ре, све до Га ври
ла Прин ци па. Та ко се у овој по е ми об ли ку је је дан лир ски пу то пис 
кроз исто ри ју, кроз оне тре нут ке у ко ји ма се за чи ња ло не што од 
оне сим бо ли ке без ко је пе снич ка има ги на ци ја, јед но став но, не 
мо же. Има пе са ма Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва у ко ји ма нам, пре 
но што обра ти мо па жњу на те ма ти ку, у очи нај пре пад ну њи хо ва 
мор фо ло шка свој ства, а у та кве, ван сва ке сум ње, спа да и пе сма 
„Нек ра сте шу ма, Го спо де”. Она би, по основ ним мор фо ло шким 
ка рак те ри сти ка ма, мо ра ла да се по сма тра као мо ли тва („књи жев
на вр ста ко ја се го во ри” – Ђ. Три фу но вић) и то тзв. спо ља шња мо
ли тва (ка да се „из ра жа ва од ре ђе ним ре чи ма”), с тим што се, уме
сто на бра ја ња гре хо ва за ко је се тра жи опро штај, у пе сми Ан дре ја 
Је ли ћа Ма ри о ко ва сре ће мо са јед ном дру гом вр стом на бра ја ња, 
на бра ја ња об ли ка жи во та чи ји три јумф се при жељ ку је и тра жи: 
„Нек ра сте шу ма, Го спо де / Из кри ла цр не мај чи це, / Нек ра сте 
шу ма, Го спо де, / Из ове пу сте гра ди не, / Нек ра сте шу ма, Го спо де, 
/ Из лој зја, ба шче, та ра бе, / Из пи ска тру бе, сви ра ле, / Нек ра сте 
шу ма, Го спо де!” Кроз на бра ја ња ко ја пре ра ста ју у је дан раз гра на
ти ка та лог и оно га што при па да све ту при ро де („Нек ра сте шу ма, 
Го спо де / Из тан ке вуч је пр ти не, / Нек бу ја па прат, аф ту ша / Из 
сваке на ше пре чи це”) и оно га што је чо ве ко ва тво ре ви на („Нек ра
сте шу ма, Го спо де, / Из пра га ку ће на хе ре, / Бу на ра, то ра, ка пи је, 
/ Нек ра сте шу ма, Го спо де!”), сти же се и до на ци о нал не исто ри је 
(„Из наћ ви, жба на, цре пу ље, / Ко лев ке, брон зе, бу кли је, / Нек ра
сту ви ти бад ња ци / Не гда њих Ср ба ро ђа ци”) и до ва жних кул тур но
исто риј ских сим бо ла („На ри бо лов це ле пен ске / Вин чан ске бр зе 
пи са ре / Још са мо јед ном, Го спо де / При пу сти ли сне по кро ве”), од 
ко јих не ки и не при па да ју кор пу су на ци о нал не кул ту ре („Нек ра сте 
зо ва, остру га / Тр њи не, ди вље да ту ле, / Нек ра сту гор ке ку кри це 
/ Из гор де Тра јанта бу ле”). Об ли ку ју ћи раз гра на ти низ ра зно род
них еле ме на та, укр шта ју ћи стал но у сли ков ном гра ди ву при ро ду 
и кул ту ру, лир ски су бјект на нео че ки ван на чин гра ди по ен ту: „Нек 
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ра сте шу ма, Го спо де! / Од Рт ња, Це ра, Је ли це, / Да из ње брат ми 
за пе ва / Ка да ме се стра ле лек не”. А у по ен ти се пре ла зи на јед ну 
са свим но ву ра ван, до бро по зна ту из на ше усме не ли ри ке, ра ван 
ми то ло шки ин то ни ра не об ра де по ро дич них ве за и од но са. Оно 
што ни ка ко не мо же да про мак не чи та о цу сва ка ко је хим нич ни 
тон у пе сми „Нек ра сте шу ма, Го спо де”, тон ко ји омо гу ћа ва да се 
жан ров ске од ли ке мо ли тве пре о бра те у по хва лу свим об ли ци ма 
по сто ја ња и да се та ко је дан из у зет но ва жан те мат ски смер у по
е зи ји Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва, кроз сит на уну тар жан ров ска 
по ме ра ња, и сам пре ве де у но ву сфе ру – сла вље ње по сто ја ња у 
кул тур ноисто риј ском ам би јен ту ко ји се мо же по сма тра ти као оно 
што лир ски су бјект нај при сни је при хва та и у про сто ру ко ји он 
из јед на ча ва са пој мом до мо ви не. Због то га ми се и чи ни да је пе сма 
„Нек ра сте шу ма, Го спо де” нај бо ља пе сма са ро до љу би вом те ма
ти ком у опу су Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о ко ва.

Не ма сум ње да лир ске при по ве сти из књи ге На ша ствар 
има ју из у зет но ва жно ме сто у пе снич кој де лат но сти Ан дре ја Је ли
ћа Ма ри о ко ва. Ма да се тзв. при по вет ка у сти ху у срп ској књи жев
но сти, пра ће на озбиљ ним рас пра ва ма, ја вља још у 19. ве ку (она је 
та да, до ду ше, би ла жан ров ска озна ка за по е му као књи жев ну вр сту), 
хи брид ни књи жев ни об ли ци су и ина че не што без че га пре вас ход
но не ма мо дер не књи жев но сти и пе сни ци су, на раз ли чи те на чи не, 
до ла зи ли до њих. Нај бо љи при мер за та кве об ли ке су ди ја ле кат ске 
по е ме Ма ти је Баћ ко ви ћа, ти спе ци фич ни об ли ци укр шта ња лир
ског и еп ског на осо бе ној је зич кој под ло зи. А кад је те ма ти ка у 
пи та њу, Ма ти ја Бећ ко вић нај че шће при ка зу је кре та ње из ме ђу два 
си сте ма вред но сти, оног ко ји је у епи ци до био пот пу но ова пло ће
ње и оног ко ји на ста је у мо дер ним вре ме ни ма кад по ста је вр ло 
ви дљи во упра во на пу шта ње еп ски за сно ва не сли ке све та (а два 
су прот ста вље на све та и њи хо ва етич ка на че ла Бећ ко вић је, у гро
теск ноху мор ном то ну, узео за те му у по е ми „Дви је пје сме”). Ан дреј 
Је лић Ма ри о ков у сво је при по вет ке у сти ху укљу чу је ра зно род ну 
те ма ти ку (обе све ћи ва ње слав ске све ча но сти, ку ва ње па су ља, спра
вља ње ду ванчва ра ка, то пље ње ма сти, спо ро ве око ме ђа, скри ва ње 
оруж ја), али је те ма ти ка са мо под ло га за раз ви ја ње при по вед не 
дра ма ти ке у чи јем ће се сре ди шту на ћи пре вас ход но ва жни ет но
пси хо ло шки мо мен ти и тре ну ци кул тур ноисто риј ског „пре ла за”, 
раз град ње до тле ста бил них па три јар хал них обра за ца жи во та. А 
то зна чи да је те ма увек чвр сто по ве за на са тач ком гле ди шта ко ју 
при по ве дач ко ри сти. При ме ра ра ди, у нај бо љој Ма ри о ко вље вој 
лир ској при по ве сти, у „Сла ви у Гу ји ћи ма”, у опи су од ла ска „у Гој
ну Го ру”, „код се стре на сла ву”, че сто сре ће мо по сту пак хи пер бо
ли за ци је, на ро чи то у опи су из гле да/те ле сних од ли ка ју на ка: „Ми тар 
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као бр до, / Нас тро ји ца / Три де бе ла бре га”: „Кад уље го смо у оџа
кли ју / Ре ко би, смра чи се!”: „Мо го си мр ца оку па ти / У оно во де 
/ Што се са нас оце ди ла”. Хи пер бо ли за ци ја има сре ди шње ме сто 
и у опи су нео бич них го сти ју на слав ској све ча но сти, али и у опи су 
са ме ку ће Гу ји ћа: „А у њи ну авли ју / По ре зник не би ушо / Ни са 
де сет жан да ра”: „Код њих се де ца ступ цем уљу ђу ју!”. По ред хи пер
бо ли за ци је, ту су и, на под ло зи ко ју баш она об ли ку је ре а ли зо ва
на, вр ло ефект на по ре ђе ња: „Ви дим, / По ди же му се де сна обр ва, 
/ Оно бо жи је га вра но во кри ло”, јед на ко као што се мо же го во ри ти 
и о опи си ма ко ји су из у зет но пла стич ни: „Зет се ока ме ни / Окре чи 
обра зе!”

Из гра див ши у ни зу пе са ма јед ну сли ку на ци о нал не про шло
сти у чи јем су се сре ди шту на шли нај ва жни ји сим бо ли ста вље ни 
на ап со лут ни вред но сни пи је де стал, Ан дреј Је лић Ма ри о ков је у 
пе снич кој при по ве сти „Сла ва у Гу ји ћи ма” по ка зао ка ко све то може 
да се пре о кре не, да до би је гро теск ноко мич ну ин те пре та ци ју. Ако 
се и у на шој епи ци и у дру гим тра го ви ма бли же и да ље про шло
сти, сла ва, кр сно име и обе ле жа ва ње тог име на, увек по ста вља ју 
у ра ван са кра ли зо ва них жи вот них са др жа ја, у пе снич кој при по
ве сти „Сла ва у Гу ји ћи ма” ни је та ко. Отац и три обе сна си на, поне
се ни пи ћем („А ћев ну ли по при лич но”), не са мо што ће на ру ши ти 
уо би ча је ну слав ску ат мос фе ру („Кре ну ру чак. / Све ред но”) већ ће 
све учи ни ти да ства ри до би ју пот пу но не же љен ток: „Ђи пи Ми тар. 
/ Сру чи се тр пе за! / Бог да про сти, / Уга си се све ћа!”. Слав ска све
ча ност се за вр ша ва не са мо ту чом у ко јој уче ству ју при ја те љи већ 
и ап со лут ном блас фе ми јом: „Из Ми тра ва тра си па! / Чу јем, у мра
ку / Опсо ва Све тог Алим пи ја”. И кад по бег ну из ку ће чи ју су 
сла ву обе све ти ли, отац и си но ви ће се, у не до стат ку не ке про тив
нич ке стра не, ту ћи из ме ђу се бе. И у опис те ту че су укљу че ни еле
мен ти ги ган ти за ци је/хи пер бо ли за ци је: „Пу че ша мар! / Као дра
га чев ски бу бањ / Гру ну пе сни ца / У не чи је пр си”. И као што се у 
епи ци, при ме ра ра ди, у пе сми „Же нид ба кра ља Ву ка ши на”, сре
ће мо са тзв. ла жном мо ти ва ци јом Ви до са ви не бри ге за жи вот вој
во де Мом чи ла, и у пе снич кој при по ве сти Ан дре ја Је ли ћа Ма ри о
ко ва ва жну уло гу има ла жна мо ти ва ци ја ко јом се, као из го во ром 
за пот пу ну де струк ци ју слав ског об ре да, слу жи отац. На и ме, се
стра ко ја до бро зна на рав сво је бра ће, а по го то ву на рав свог оца, 
ви де ћи ко ли ко они пи ју, сну жди ла се, а то отац ко ри сти да је пи та: 
„Ти ко да си ми не што кар ли, ће ри!?” При кри ва ју ћи пра ви раз лог 
сво је сну жде но сти, она ће од го во ри ти: „Ни сам, ве ли, оц ко, / На ко 
сам смо ре на”. А тај од го вор је оно што оцу тре ба: „Је сам ли ја теби 
дао ћер или ро ба!?”, вик ну ће он на зе та. Та ко је у лир ску при по вест 
укљу че на ла жна мо ти ва ци ја као под ло га за јед ну ма лу ет ноп си
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хо ло шку сту ди ју, за при ка зи ва ње ау то де струк тив но сти ко ја има 
ве о ма ва жно ме сто и у пси хо ло шком скло пу оца и у пси хо ло шком 
скло пу ње го вих си но ва.

Ако у пе снич ким при по вет ка ма „Ка ко се ку ва срп ски па суљ” 
и „Кр сти ћи то пе маст” сре ће мо јед ну гро теск ноху мор ну сли ку 
при пре ма ња хра не и, исто та ко, ху мор но ин то ни ра ну сли ку на ра
ви љу ди из јед ног под не бља, он да на „Мо леб ни ве нац”, по све ћен 
„Пре све тој вла ди чи ци Бо го ро ди ци и пред њом мо ли тве ни ку на шем 
Све том Ни ко ла ју Жич ком” тре ба гле да ти из јед не са свим дру га
чи је пер спек ти ве. Опре де љу ју ћи се за из у зет но зах тев ни пе снич
ки об лик, као што је со нет ни ве нац, Ан дреј Је лић Ма ри о ков се 
од лу чио и за нео бич ну те ма ти ку, по што се, дуж це лог со нет ног 
вен ца, упо ре до раз ви ја ју две рав ни. На јед ној рав ни до ми нант ну 
по зи ци ју има ју ва жне по је ди но сти из срп ске исто ри је, од сред њег 
ве ка (од вре ме на у ко ме „Кроз обла ке је зди ша рен ждре бац бе сан 
/ На ње му Кра ње вић кр ва вих очи ју”) до тре ну та ка ко је је обе ле жи
ла „пе то кра кажа ба” и „кар не вал ска ру ља из тмо лих пред гра ђа”. 
Обра ћа ју ћи се час Бо го ро ди ци као за штит ни ци свог на ро да и ње
го вих ду хов них сим бо ла („Вла ди чи це бла га, мог ро да за кло не, / 
Утег ну то ог њем, с гла вом у обла ку, / При ми сво је слу шче, пи сак 
фру ле бо не, / Спу сти же жен по кров на Жи чу у мра ку”), а час вла
ди ки Ни ко ла ју („Ла ко бре ме Хри ста док још ћу те пе тли, / У бде
ни је ду ше на се ли Вла ди ко / Бес це ње пре да ња за че лом нек све тли/ 
Све ћи цом на дежд ном с Ла за ре вим ли ком”), лир ски су бјект и на
сто ји да мо ти ви ше то стал но по ме ра ње те мат ске пер спек ти ве, ту 
же љу да се, у исто вре ме, опи су је и је дан бол ни тре ну так из нај но
ви је на ци о нал не про шло сти („Го ри Срп ска Цар ска Ла вра Хи лан
дар ска! / Го ри век за ве ком, Де вич и Ље ви шка! / По над тво га до ма 
ор лу ши на бар ска / Грак ће са бар ја ка бе сло ве сног ви шка”) и да се 
ука зу је на ду бљи сми сао ода но сти ве ри пре да ка („Ја сног чи сла 
зве здо не се ње на гро бом, / Од де сни ца на ших укло ни ду шма не, / 
Да ми не мо све том у ми ру са со бом, / Под кр сто вим твр дљем ве ре 
иза бра не”). Оно што чи та лац „Мо леб ног вен ца” ни ка ко не мо же 
да ми мо и ђе је основ на од ли ка тач ке гле ди шта ко јом се слу жи лир
ски су бјект: а та тач ка гле ди шта је за сно ва на на оно ме што се на
ла зи у са мом те ме љу све сти ко ја, при ме ра ра ди, про жи ма и на шу 
епи ку: „Кра гу ја злог до ба где не се же око, / По ка жи нам ка ко да се 
уз не се мо, / Да на Га зи ме стан прет ку хри сто ли ком, / С хво стан ских 
чо ко та пу тир при не се мо”. Упра во свест о зна ча ју од но са пре ма на
сле ђу, свест о уло зи под ви га пре да ка у об ли ко ва њу ег зи стен ци јал
ног хо ри зон та у ко ме су се об ре ли по том ци има ва жно ме сто у об ли
ко ва њу ова квих то но ва: „Ко да су тра сви ће дан Стра шно га Су да, 
/ Отво ре на ра но, ру жо над те ско бом”. А та по тре ба да се, ма кар од 
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ре чи, са чи ни „ру жа над те ско бом” по ка зу је да Ан дреј Је лић Ма
ри о ков у зре лој фа зи свог пе снич ког де ло ва ња, оста вља ју ћи по 
стра ни по ле мич ку пер спек ти ву ко јом се слу жио на по чет ку свог 
пе снич ког де ло ва ња, ис хо ди ште, и пе снич ко и ег зи стен ци јал но, 
тра жи у про сто ру ко ји об ли ку ју сре ди шњи са др жа ји и сим бо ли 
на ци о нал не кул ту ре и на ци о нал не исто ри је, та ко ште дро при зи ва
ни, при ме ра ра ди, и у по е му „Ср би ја, се стра мо ја” и у „Мо леб ни 
ве нац”. И то је, са свим си гур но, она ево лу тив на тач ка ка ко јој се 
он све вре ме кре тао.

Проф. др Ра ди во је Ми кић
Фи ло ло шки фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Срп ска књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
ra di vo je mi kic @gmail.co m
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ДУ ШАН ПА ЈИН

ОСВРТНАДЕЛОИВЕАНДРИЋА
(СТО ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СЛЕ ПР ВЕ ПЕ СМЕ, ШЕ ЗДЕ СЕТ 

ГО ДИ НА ПО СЛЕ НО БЕ ЛО ВЕ НА ГРА ДЕ)

СА ЖЕ ТАК: О Ан дри ће вом де лу је код нас и у све ту мно го 
пу та пи са но, од вре ме на кад је до био Но бе ло ву на гра ду, 1961. Овде 
смо се по ду хва ти ли да ба ци мо све тло на ње го во де ло из не ких но
вих пер спек ти ва, ко је дру ти ау то ри ни су има ли у ви ду. Ан дрић је 
у пу ној зре ло сти про шао кроз две те шке епи зо де 20. ве ка (Пр ви и 
Дру ги св. рат), али је сво ју књи жев ну ви зу ру отва рао и пре ма иза
зо ви ма из ра ни јих ве ко ва. Све за јед но, то је за ње га би ло иза зов 
ка ко да оп ста не и по ка же да, упр кос све му, чо ве ков жи вот има 
сми сла, а и умет ност и књи жев ност, као пот по ра чо ве ку да оста не 
чо век и у нај те жим окол но сти ма, а и да оста не отво рен за оне при
ви ле го ва не тре нут ке и по зи тив на ис ку ства у жи во ту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: оп ста ти, би ти чо век, са чу ва ти у се би људ ске 
вред но сти

У за пи су (4. 11. 1938), у свом тек сту „Бе ле шке за пи сца”, Ан
дрић ка же: 

Ми слим да не ма пи сца у ко ме се ни кад ни је ја ви ла ми сао: 
ка ко ћу из гле да ти у очи ма чи та о ца по сле сто го ди на? Она се ја вља ла 
и у ме ни, али ни кад се то пи та ње ни је од но си ло на су шти ну, не го 
увек на спо ља шњи об лик, је зик, стил, пра во пис. Јер, што се ти че 
оно га што сам пи сао, ја сам без стра ха и бри ге; у то ме има гре шних 
и не у ме сних ства ри, али не ма по гре шних и не ис кре них. Али кад 
су у пи та њу те спо ља шње ства ри, и код ме не су се по не кад ја вља ле 
сум ње и бо ја зни. [...] И ви дим над тим мо јим ре чи ма наг ну то ли це 
чи та о ца из 2038. го ди не, са под сме шљи вим, али не злоб ним из ра зом. 
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Та да бих хтео бр зо да збри шем или по ву чем оно што сам пи сао, 
али ви де ћи да то ни је мо гућ но, на ги њем се и ја и сме јем се за јед но 
са тим бу ду ћим чи та о цем, ти хо и бе за зле но, сме јем се сво ме тек сту, 
али у исто вре ме и оно ме што је пи са но сто го ди на пре ње га и што 
ће би ти пи са но сто го ди на по сле ње га, сме јем се сва ком пи сму и 
сва кој на пи са ној ре чи и из ра зу, и сва ком чи та о цу, и сва ком су ду и, 
нај по сле, сва ком сме ху и осмеј ку и др же ћи ру ку брат ски на ра ме
ну тог бу ду ћег чи та о ца при мам про ла зност об ли ка као део људ ске 
бор бе и суд би не.1 

1) За ни мљи во је да се слич не преокупациje ве за не за бу дућ
ност мо гу на ћи код Вол та Вит ме на (око 1860), као и код Ра бин дра натa 
Та го ра (око 1910). Ан дрић је ина че пи сао о Вит ме ну (Walt Whit man, 
1819–1892), по во дом 100го ди шњи це ње го вог ро ђе ња2, али не по
ми ње пе сму „Пре ла зак бру клин ском ске лом”, у ко јој Вит мен о 
то ме го во ри.

У пе сми „Пре ла зак бру клин ском ске лом” (на пи са на око 1860 
– ина че је Бру клин ски мост по диг нут 1883, по сле че га се ви ше 
ни је ко ри сти ла ске ла), Волт Вит мен го во ри о вре ме ну сто го ди на 
по сле ње га, али не у кон тек сту при је ма ње го вог ства ра ла штва, 
не го о дру ги ма ко ји ће ужи ва ти у при зо ру у ко ме он сад ужи ва.

Ди во те на ни за не као би се ри на нај ма њим ства ри ма ко је ви дим 
и чу јем, кад ко ра чам по ули ци или пре ла зим пре ко ре ке, [...]

За пе де сет го ди на, дру ги ће их ви де ти при ли ком пре ла ска, а 
сун цу је оста ло по ла са та,

За сто ти ну го ди на, или за ко ли ко би ло сто ти на го ди на, дру
ги ће их ви де ти,

Ужи ва ће у су то ну, на до ла же њу стру ја пли ме и у по вла че њу 
стру ја осе ке ка мо ру. [...]

Ја сам са ва ма, ви љу ди и же не јед ну ге не ра ци ју ка сни је, или 
чак мно го ге не ра ци ја ка сни је,

Упра во она ко ка ко се ви осе ћа те док гле да те ре ку и не бо, тако 
сам се и ја осе ћао...3

У сво јој збир ци Гра ди нар (Ба што ван, око 1910) Та го ре го во ри 
о же љи да чи та о цу (ко ји ће га чи та ти сто го ди на ка сни је) пре не се 
при зор ко ји га ра ду је:

1 Иво Ан дрић, „О при чи и при ча њу”, Са бра на дје ла Иве Ан дри ћа, 12. том, 
Са ра је во, Свје тлост, 1981, 62.

2 Иво Ан дрић, „Волт Вит мен, 1819–1919”, Књи жев ни југ, За греб, 1919, књ. 
4. св. 2–3, 49–55. 

3 Волт Вит мен, Вла ти тра ве, Бе о град, БИГЗ, 1974.
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Ко си ти, чи та о че, ко ји чи таш ове пе сме сто го ди на по сле ме не?
Не мо гу да ти по ша љем ни је дан је ди ни цвет из овог про лећ ног 

оби ља,
ни је дан злат ни пра мен ових обла ка. 
Хај де, ши ром отво ри вра та и по гле дај сву ту ле по ту! 
Из рас цве та ле ба ште на бе ри ми ри сна се ћа ња 
на иш че зле цве то ве од пре сто ти ну го ди на. 
У ра до сти свог ср ца до жи ве ћеш ову сил ну ра дост ко ја је, 
пе ва ју ћи јед ног про лећ ног ју тра, 
по сла ла свој ве се ли глас на сто го ди шње пу то ва ње 

(Ба што ван, пе сма 85).

2) Ина че, сво је пр во де ло, пе сму „У су мрак”, Ан дрић је об ја
вио пре сто де сет го ди на – у Бо сан ској ви ли (бр. 26, септ. 1911, стр. 
276), кад је имао 18 го ди на (у осмом раз ре ду гим на зи је): 

У су мрак пје ва ју дје вој ке. Њи ни су гла со ви ме ки и дах ну свје
жи ном цви је ћа и љу ба ви. Њи на је пје сма бла га, као кад бе хар опа да. 
Она има не што од мо јих љу ба ви: дав но, то пло и ли је по. Она под сје
ћа на са рај ске су мра ке, кад ја бла но ви сја ју у цр ве ну зла ту, као вит ке 
по но сне же не. 

Као ру ме не ла ти це за си па ју ме гла со ви. Пје ва ју дје вој ке. Пје
ва ју ли је по. То ли чи на по здрав од ста рих при ја те ља, на спо мен 
оно га што про жи вих у љу ба ви и за но су. Оне пје ва ју, у су тон, као 
сре ћа мо ја да ми руп цем ма ше.

Ал и ср це је мо је там но је зе ро, ко га ни шта не ди же и у ком се 
ни ко не огле да.4

3) Са да, по сле сто де сет го ди на, ско ро да не ма ви ше не ма та
квих при зо ра – у су тон тут њи озву че ње из ка фи ћа, а мла ди ћи и 
де вој ке (ако ни су та мо), хо да ју дру где са слу ша ли ца ма у уши ма. 

Оно што је пре по зна тљи во је сте исве сна се та ау то ра ко ји се 
се ћа не ке пре ђа шње љу ба ви и осе ћа ту гу, де лом због то га, а де лом 
ону „ту гу кра ја” (ов де ве за ну за ево ка ци ју пре ђа шњих осе ћа ња и 
крај да на, тј. су тон), о ко јој ће оста ви ти тра га и у јед ном дру гом 
за пи су, у Зна ко ви ма по ред пу та.

У мом ра ном де тињ ству јед на од нај ве ћих и нај леп ших сен
за ци ја би ла је пр ва цир ку ска пред ста ва на ко ју су ме од ве ли. Са мо 
и ту је био је дан тре ну так стра ха и пла ча. Кад су по сле пр ве сце не, 
акро ба ци ја и ша ла, по че ли да са ви ја ју ћи лим и при пре ма ју ме сто 

4 Бо сан ска ви ла, бр. 18, Срп ско про свјет нокул тур но дру штво „Про свје та”, 
Са ра је во, 2011, 276.
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за иду ћу сце ну, де те је уда ри ло у плач. Мо ли ло је ста ри је да не до
зво ле да се смо та ле пи ве ли ки ћи лим ко ји му је из гле дао про стран 
и ша рен као рај ска ли ва да и да се не пре ки да див на игра акро ба та 
и клов на.5 

У овим ње го вим за пи си ма пре по зна јем је дан део вла сти те 
би о гра фи је, из де тињ ства и мла до сти. Пам тим да ми се ту га кра
ја ја вља ла кад би се не што ле по „за вр ши ло” – не ка про сла ва, или 
чак би о скоп ска пред ста ва, или утак ми ца. На и ме, кад би смо кре ну
ли ку ћи, ја бих се ра жа ло стио, јер се „то” за вр ши ло – јер је го то во. 
Не што ка сни је, у пу бер тет ским го ди на ма, та ту га се про ши ри ла 
и на крај да на и ле та – об у зи ма ла ме је у су тон, а и с је се ни, кад 
бих по сма трао оно што сам на зи вао „крај ле та”. 

О се ти ве за ној за су тон Ан дрић го во ри на по чет ку на ве де ног 
од лом ка из Зна ко ва по ред пу та: 

Над Бе о гра дом сун це си ја као да ни кад не ће за ћи. Али кад 
ста не да за ла зи, у ове је се ње да не, га си се као же рав ка у во ди. Из
гле да ми као да не за ла зи сун це са мо не го и зе мља с њим. По то не 
за јед но са сун цем и мо дра гор ска ко са у да љи ни, а за тим поч не да 
се гу би и срем ска рав ни ца, да се са ви ја као на сли ка но плат но. Са
ви ја ју ћи лим. Свр ше на пред ста ва.

 Тре нут на илу зи ја ко ја про ђе не оста вља ју ћи тра га, као не ра
зу мљи ва је за уз кич му. 

СМИ САО УМЕТ НО СТИ У РА ТУ И МИ РУ

Иво Ан дрић (1892–1975) при па да оној ге не ра ци ји у Ср би ји и 
Евро пи ко ја је има ла не сре ћу да за свог ве ка про ђе и про жи ви два 
свет ска ра та (а и два бал кан ска, 1912–1913 – са мо је био по ште ђен 
да ви ди и тре ћи, 1991–1999, то ком ко га је рас ко ма да на ње го ва до
мо ви на). 

Ако се чи та Ан дри ће ва би о гра фи ја, ви ди мо да је он у вре ме 
оба ра та (1914–1918. и 1941–1945) на пи сао је дан број сво јих де ла 
(на рав но, пи сао је и у вре ме ни ма пре, из ме ђу и по сле ра то ва). На
и ме, он је то ком три го ди не (од ле та 1914, до ле та 1917) др жан у 
раз ли чи тим ау строугар ским ап са на ма и то ком тих го ди на (од 
сво је 22. до 25. г.) пи сао је Еx Пон то (об ја вљен по сле ра та‚ 1918). 
Та ко ђе, из ме ђу 1941–1944, жи вео је у оку пи ра ном Бе о гра ду и тих 
го ди на је на пи сао три ро ма на – Трав нич ку хро ни ку, На Дри ни ћу
при ју и Го спо ђи цу. 

5 Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Де ре та, Бе о град, 2006, 337.
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1) Ње го во де ло, по ред ро ма на (у ко ји ма се пре пли ћу исто риј ско 
и ин ди ви ду ал но и по ко ји ма је Ан дрић нај ви ше по знат), об у хва та 
и све дру ге књи жев не жан ро ве (по е зи ју, при по вет ке, але го риј ске 
при че, пу то пи се, као и за пи се ко ји са др же ње го ву фи ло зо фи ју 
жи во та и чо ве ка, тј. ње го ве ми сли о исто ри ји и раз ли чи тим окол
но сти ма вла сти тог жи во та и жи во та дру гих љу ди, као и есе ји и 
освр те на ли ко ве и де ла по је ди них умет ни ка и дру гих јав них лич
но сти). Све за јед но, то је об ја вље но 1981, у 18 то мо ва Са бра них 
де ла, удру же них из да ва ча из та да шњих ре пу бли ка Ју го сла ви је.

У вре ме ни ма огром них ра за ра ња, ње гов од го вор на окол но
сти и сво је вр стан чин одр жа ња и оп стан ка, би ло је ства ра ла штво. 
Ан дрић то ова ко из ра жа ва: 

Зар се у про шло сти, као и у са да шњо сти, не су о ча ва мо са слич
ним по ја ва ма и истим про бле ми ма? Би ти чо век, ро ђен без свог зна ња 
и без сво је во ље, ба чен у оке ан по сто ја ња. Мо ра ти пли ва ти. По сто
ја ти. Но си ти иден ти тет. Из др жа ти ат мос фер ски при ти сак све га око 
се бе, све су да ре, не пред ви дљи ве и не пред ви ђе не по ступ ке сво је и 
ту ђе, ко ји по нај че шће ни су по ме ри на ших сна га. А по врх све га, 
тре ба још из др жа ти сво ју ми сао о све му то ме. Украт ко: би ти чо век 
(„О при чи и при ча њу” – го вор при ли ком до би ја ња Но бе ло ве на гра
де, 1961).6 

У овом од лом ку се од ра жа ва и ње гов космпо ли ти зам, осе ћа
ње да по сто је ис ку ства за јед нич ка љу ди ма из раз ли чи тих вре ме на 
и под не бља, ко ја на ла зе свој из раз у умет но сти. 

Ина че, на пла ке ти Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, 1961, 
пи ше да се Ан дри ћу на гра да до де љу је „за еп ску сна гу ко јом је опи
сао те ме и при ка зао људ ске суд би не то ком исто ри је сво је зе мље”. 

У већ на ве де ном го во ру при ли ком до би ја ња Но бе ло ве на гра
де, Ан дрић ука зу је да је сми сао умет но сти (при по ве да ња) да: 

[...] за ва ра крв ни ка да од ло жи не ми нов ност тра гич ног уде са 
ко ји нам пре ти, и про ду жи илу зи ју жи во та и тра ја ња. Или мо жда 
при по ве дач сво јим де лом тре ба да по мог не чо ве ку да се на ђе и 
сна ђе? Мо жда је ње гов по зив да го во ри у име свих оних ко ји ни су 
уме ли или, обо ре ни пре вре ме на од жи во такрв ни ка, ни су сти гли 
да се из ра зе? Или то при по ве дач мо жда при ча сам се би сво ју при чу, 
као де те ко је пе ва у мра ку да би за ва ра ло свој страх? Или је циљ тог 
при ча ња да нам осве тли, бар ма ло, там не пу те ве на ко је нас че сто 

6 Иво Ан дрић, „О при чи и при ча њу”, Са бра на дје ла Иве Ан дри ћа, том 12, 
Са ра је во, Свје тлост, 1981, 68–71.
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жи вот ба ца, и да нам о том жи во ту, ко ји жи ви мо, али ко ји не ви
ди мо и не раз у ме мо увек, ка же не што ви ше не го што ми, у сво јој 
сла бо сти, мо же мо да са зна мо и схва ти мо; та ко да че сто тек из ре чи 
до брог при по ве да ча са зна мо шта смо учи ни ли, а шта про пу сти ли, 
шта би тре ба ло чи ни ти, а шта не.

Да кле, ви ди мо да је за ње га књи жев но де ло би ло пи та ње оп
стан ка у све ту та кав ка кав је, а да је ту по др шку кроз сво је де ло 
же лео да по де ли са дру ги ма, тј. сво јим чи та о ци ма. 

2) Ако су не ки ау то ри (по себ но по сле Дру гог св. ра та) из ра
жа ва ли скеп ти чан став – да по е зи ја и умет ност ви ше ни су мо гу ћи 
по сле та квих исто риј ских до га ђа ја и ис ку ста ва као што су би ли 
концло го ри – Ан дрић (пре и по сле Дру гог св. ра та) – слич но као 
Ан дре Мал ро (око 1950. г.) – сма тра да је де ло упра во про тест и 
от пор про тив та квих скло но сти и чо ве ко ве суд би не уоп ште. 

Та ко Мал ро (An dre Mal ra ux, 1901–1976) ка же: 

Сва ко ре мекде ло пред ста вља про чи шће ње све та, а њи хо ва 
за јед нич ка по ру ка го во ри да су ти по је ди нач ни умет ни ци по бе ди ли 
сво ју под ре ђе ност, да де ла по сто је и про сти ру се као та ла си ћи на 
оке а ну вре ме на, ра за сти ру ћи веч ну по бе ду умет но сти над људ ском 
суд би ном. Сва умет ност је ре волт про тив људ ске суд би не.7 

На је дан на чин, тај от пор про тив људ ске суд би не ви ди мо и 
у Аски ном пле су пред ву ком (ко ји пред ста вља пре те ћу смрт – у 
при чи „Аска и вук”), или (у ро ма ну На Дри ни ћу при ја) у Ћор ка но
вом пле су на огра ди мо ста, у Фа ти ном ско ку са мо ста, а и у Фе ду
но вом вој нич ком са мо у би ству. А на дру ги, ви ди мо га у Ан дри ће вим 
де ли ма – то је ње го ва игра по огра ди мо ста.

3) Иа ко је Ан дри ће во де ло про же то исто ри јом, из ње го вих 
за пи са у де лу Зна ко ви по ред пу та, ви ди мо да је он знао и за оне 
„при ви ле го ва не тре нут ке” (овај из раз ко ри сти ина че Мар сел Пруст, 
ка да до жи вља ва на ди ла же ње уо би ча је них вре мен скопро стор них 
огра ни че ња ег зи стен ци је), у ко ји ма чо век за не ко вре ме ис ко рачу
је из исто ри је и ак ту ел ног вре ме на у не ку чу де сну над вре ме ност. 
Та ко Ан дрић ка же:

На ма хо ве имам пу ну илу зи ју да ми је у стра хо ви тој ло мља
ви и про ла зно сти све га око ме не да то пет ми ну та жи во та на бе лом 
хле бу, да сло бод но и мир но, ди шем и ми слим. И ја ко ри стим ра до
сно и сна жно то вре ме мир но ћом биљ ке и не по ми шљам ни кад је 

7 An dre Mal ra ux, The Vo i ces of Si len ce, Prin ce ton Univ. Press, 1978, 639.
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по че ло ни кад ће за вр ши ти. А мо ја ми сао про те же тих пет ми ну та у 
бес ко нач ност, из над свих по кре та, су ко ба и бу ра и ја жи вим све тлим, 
ду бо ким жи во том ми сли и не мо гу ни јед ном је ди ном од тих тре
ну та ка да до гле дам до кра ја, јер је ве ћи од све та и ду бљи од сре ће.8 

На при ме ри ма из две ју при по вет ки („Је ле на же на ко је не ма” 
и „Бај рон у Син три”), а и на при ме ру Фе ду на (у ро ма ну На Дри ни 
ћу при ја), ви ди мо да је Ан дрић био све стан и раз ли чи тих аспе ка та 
љу ба ви – од бла го сло ва до про клет ства. 

С дру ге стра не, он нам го во ри (у Зна ко ви ма по ред пу та) да 
је по вре ме но имао и ону по ви ше ну свест о смр ти, о ко јој го во ре 
под ви жни ци раз ли чи тих тра ди ци ја (од бу ди зма до хри шћан ства). 

Смрт је као гром. Знаш да по сто ји, чи тао си о њој, че сто и раз
ми шљао... А кад се де си ова ко да уда ри у тво јој нај бли жој бли зи ни... 
он да тек ви диш да не знаш и да ни кад ни си пра во знао шта је то смрт.

4) Ако по сма тра мо Ан дри ће ву про зу, по е зи ју и ре флек сив ну 
про зу (или фи ло зо фи ју жи во та) за јед но, он да би смо мо гли ре ћи 
да у њи ма јед ну од нај ва жни јих вред но сти и ди мен зи ја пред ста вља 
осве шће ње (или по ви ше но осе ћа ње „све сно сти”), ве за но за те мељ
не чи ње ни це жи во та, као што су по сто ја ње и смрт, или осе ћа ња 
(љу бав, мр жња, ра дост и пат ња). На и ме, у људ ском ис ку ству као 
да по сто је две све сти о ис тој ства ри: обич на и по ви ше на, или по
ја ча на свест, о вла сти том по сто ја њу и (бу ду ћој) смр ти, о љу ба ви 
и дру гим ве ли ким и ва жним осе ћа њи ма (кад је чо век по ја ча но 
„об у зет” не ким осе ћа њем, пси хо ло ги ја то на зи ва афек том). Кад је 
реч о са мом осе ћа њу по сто ја ња, Ан дрић то опи су је на не ким ме
сти ма у сво јим ро ма ни ма, а и у Зна ко ви ма по ред пу та. 

До ђе тре ну так кад осе тим сна жно и нео бич но... све о бу хват ну 
чи ње ни цу по сто ја ња, го лу, див ну и стра шну. По сто ји свет и ја у 
ње му. [...] гу бим се у тра же њу ње ног из ра за... са мо је дан је ди ни знак, 
јед но сло во, је дан звук ко ји ће ја сно и по у зда но мо ћи ка за ти: По сто
ји мо. У та квим тре ну ци ма де си ми се да за ста нем на сред про мет ног 
тр га... ме ђу ре ком ау то мо би ла... док ме њи хо ви шо фе ри за чу ђе но
љу ти то гле да ју.9 

Не ки од тих тре ну та ка спа да ју у она на ди ла же ња, вр хун ске 
тре нут ке, ко ји оправ да ва ју или на ди ла зе пат њу жи во та и не у мит
ност смр ти. 

8 Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Београд, Рад, 1980, 14.
9 Исто, 131.
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Има тре ну та ка кад су за ме не во да и ва тра јед но исто. То су 
она не у хва тљи ва и не за др жи ва маг но ве ња кад смо но ше ни на ма 
ина че не по зна тим сна га ма, кад наш по глед не за др жа ва ју ова про
ла зна при ви ђе ња ко ја на зи ва мо све том око се бе. Та да пот пу но не
ста не овог муч ног све та са ње го вим су прот но сти ма и ја ви дим ја сно 
и са вр ше но осе ћам је дин ство свих еле ме на та ко ји кру же ва си о ном. 
Ни шта не ма име на, ли ка, прав ца ни оправ да ња. По сво јој су шти ни 
и свом ко нач ном деј ству, све је јед но у овом ми ли о ни том де ли ћу 
се кун да ко ји се зо ве веч ност. (Исто, стр. 76)

Не што пре то га Ан дрић ка же:

Бу ди те ра до сни кад год вам се за то пру жа мо гућ ност и кад 
год за то на ла зи те сна ге у се би, јер тре ну ци чи сте ра до сти вре де и 
зна че ви ше не го чи та ви да ни и ме се ци на шег жи во та про ве де ни у 
мут ној игри на ших сит них и круп них стра сти и прох те ва.10

Све у све му, лик и де ло Ан дри ћа – по умет нич ком и људ ском 
оп се гу – бли ски су мно гим дру гим ве ли ка ни ма књи жев но сти. Пре 
све га, по то ме што он ар ти ку ли ше кроз сво је ли ко ве и си ту а ци је 
чу де сну па но ра му људ ских ис ку ста ва и си ту а ци ја, у це лој ска ли 
– од исто риј скоет нич ке усло вље но сти до ин ди ви ду ал не – од ло
кал не до гло бал не. Јер у ње го вим ли ко ви ма и њи хо вим си ту а ци ја
ма, на ла зи мо јед ну об у хват ну па но ра му људ ско сти, а и си ту а ци ја 
и по ри ва ко је на зи ва мо не људ ским – као на би ја ње на ко лац11 – а 
и мно ге дру ге не људ ске си ту а ци је и по ступ ке.

СР БИН –ХР ВА Т–ЈУ ГО СЛО ВЕН –КО СМО ПО ЛИ ТА

У не ким по во ди ма се по ста вља ло као пре суд но пи та ње – чији 
је пи сац Ан дрић, тј. ко ја на ци ја, др жа ва или ре ги он, мо гу и тре ба 
да га сво ја та ју као „свог Но бе лов ца”. 

Не ки ука зу ју да је Ан дрић био је дан од оних ко ји су би ли 
Ју го сло ве ни и пре на стан ка Ју го сла ви је, а то је остао до кра ја жи
во та. У ње го вој би о гра фи ји на сај ту Ан дри ће ве за ду жби не12 пи ше:

Као гим на зи ја лац, Ан дрић је ва тре ни по бор ник ин те грал ног 
ју го сло вен ства, при пад ник је на пред ног на ци о на ли стич ког по кре та 
„Мла да Бо сна” и стра стве ни је бо рац за осло бо ђе ње ју жно сло вен
ских на ро да од Ау стро у гар ске мо нар хи је.

10 Исто, 42.
11 Иво Ан дрић, На Дри ни ћу при ја, Бе о град, Ло гос Арт, 2006, 43–46.
12 https://www.ivo an dric.org .rs/би о гра фи ја
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Не ки ма мо же би ти не за ми сли во да су Ју го сло ве ни по сто ја ли 
и пре и по сле по сто ја ња Ју го сла ви је као др жа ве – иа ко им мо жда 
ни је не за ми сли во да су Је вре ји по сто ја ли и по сле по сто ја ња је вреј
ске др жа ве у ста рој ери, тј. по сто ја ли су и у ме ђу вре ме ну, све до 
ства ра ња но ве др жа ве, Изра е ла, 1948. 

Мо жда би се за Ан дри ћа мо гло ре ћи да је био и је дан од оних 
ко смо по ли та, о ко ји ма го во ре још у ан ти ци, по је ди ни ки не ски и 
грч ки ми сли о ци, а ко ји су при па да ли оној ве ли кој „По ро ди ци чо
ве ка”, ко јој је Едвард Штај хен по све тио свет ску смо тру фо то гра
фи је, 1955 (пред ста вље ну и у „Цви је ти Зу зо рић”, у Бе о гра ду, 1957). 

Ако ов де ко ри сти мо тер мин „ко смо по ли та” у по зи тив ном 
зна че њу („свет ски чо век”), тре ба на по ме ну ти и то да је јед на од 
„оп ту жби” ко ја се у на шим при ли ка ма (тј. то ком 20. ве ка, пре и 
по сле на стан ка Ју го сла ви је) по на вља ла (у умет нич кој кри ти ци и 
есте ти ци), би ла да се за не ког ка же да је из гу био ве зе са сво јом 
со ци јал ном и кул тур ном сре ди ном, да се „од на ро дио”, да не разу
ме пси ху свог на ро да (или Бал ка на), да се по вео за стра ном мо дом, 
из гу био ве зу са род ним тлом и ба цио се у ко смо по ли ти зам, ка ко 
се го во ри ло из ме ђу Пр вог и Дру гог св. ра та, или у гло ба ли зам, 
ка ко се сад по не кад го во ри (ина че, ко смо по ли ти зам и гло ба ли зам, 
упо тре бље не као не га тив не од ред ни це се раз ли ку ју, ко ли ко се 
раз ли ку је и кон текст уну тар ко га су по ни кле). 

Исти на, Ан дри ће ви ро ма ни су упра во би ли по све ће ни „род
ном тлу” (тј. има ју то као пред ло жак), па се ова за мер ка (да је из гу
био ве зе са сре ди ном) на ње га не би од но си ла. Али ми мо то га, 
по сто ја ла је и по сто ји јед на сло же на – не кад и про тив реч на – но
мен кла ту ра за мер ки, у ко ју би се Ан дрић мо гао „упе тља ти” од 
стра не оних ко ји ма је ста ло до ових ка те го ри за ци ја. 

Кад је реч о Ан дри ћу, као до дат ни за плет, не ки ис ти чу и то 
да је Ан дрић био члан јед не од ма сон ских ло жа на тлу Кра ље ви не 
СХС, у вре ме ну 1925–1926. За јед не је то пре по ру ка, а за дру ге по
ку да. По на ма, то је не у трал на чи ње ни ца (ако је чи ње ни ца) у кон
тек сту про це не ње го вог де ла от при ли ке, као кад би не ко уста но вио 
да је био члан те ни ског клу ба или осни вач стре ли чар ског клу ба 
у Бе о гра ду.

Све у све му, на ма се чи ни нај бли жим схва та ње Ан дри ћа као 
Ју го сло ве на и ко смо по ли те, не са мо због ње го вог ју го сло вен ства 
из гим на зиј ских да на не го и по об у хва ту и при је му ње го вог де ла, 
ко је је на ди шло гра ни це сло вен ства и Бал ка на, као што је – ре ци мо 
– де ло Ра бин дра на та Та го ра на ди шло гра ни це бен гал ске и ин диј
ске тра ди ци је. 

О Ан дри ћу и вред но сти ње го вих де ла пи са ли су и мно ги стра
ни ау то ри, а јед на од бо љих књи га је из пе ра ин диј ске ау тор ке, 
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Ва ни те Сингх Му кер ђи (Va ni ta Singh Mu ke ji), ко ја је по све ће на 
ње го вом де лу и би о гра фи ји.13 

ПО НА ВЉА ЊЕ

Ме ђу број ним ау то ри ма ко ји су пи са ли о Ан дри ће вом ро ма ну 
На Дри ни ћу при ја, Пе тар Џа џић (1957) по себ но ис ти че по на вља ње 
(ци клич ност) са ко јим нас су о ча ва тај ро ман. 

1. По на вља ње ри ту ал них су да ра мо ста са про ме на ма, ко ји 
оста је „увек исти”.

2. По на вља ње ег зи стен ци јал них си ту а ци ја ли ко ва и њи хо вих 
по сту па ка (или ко лект. ак ци ја).

3. По на вља ње дру штве ноисто риј ских окол но сти. Не кад и 
фор ми исте вр сте ка зне – од се че не гла ве, по ста вље не на вид но 
ме сто на мо сту.

4. По на вља ње при род них сти хи ја (про лећ них и је се њих по
пла ва).

5. По на вља ње од но са ге не ра ци ја и ци ви ли за ци је. 
Ово по след ње Ан дрић опи су је го во ре ћи о ге не ра ци ји мла

ди ћа ко ји се за вре ме лет њег школ ског рас пу ста вра ћа ју са шко ло
ва ња (на гим на зи ја ма или фа кул те ти ма ве ћих гра до ва у Бо сни, или 
ино стран ству), ку ћи у Ви ше град, а у лет њим но ћи ма се на мо сту 
ску пља ју и во де де ба те о исто риј ским пер спек ти ва ма. У ства ри, 
Ан дрић го во ри о сво јој ге не ра ци ји, јер се 1912. (са 20 год.) упи сао 
на Фи ло зоф ски фа кул тет у За гре бу, а 1913. је пре шао на сту ди је 
у Беч. 

Сва ки људ ски на ра штај има сво ју илу зи ју у од но су пре ма 
ци ви ли за ци ји; јед ни ве ру ју да уче ству ју у ње ном рас па љи ва њу, а 
дру ги да су све до ци ње ног га ше ња. У ства ри, она увек и плам са и 
ти ња и га сне, већ пре ма то ме са ког ме ста и под ко јим углом је по
сма тра мо. Овај на ра штај, ко ји са да пре тре са фи ло зоф ска, дру штве
на и по ли тич ка пи та ња на ка пи ји, под зве зда ма, из над во де, са мо 
је бо га ти ји илу зи ја ма; ина че у све му сли чан дру ги ма. И он има 
осе ћа ње и да па ли пр ве ва тре јед не но ве ци ви ли за ци је и да га си 
по след ње пла ме но ве дру ге, ко ја до го ре ва. Оно што би се за њих 
на ро чи то мо гло ка за ти, то је: да ни је би ло одав но по ко ле ња ко је је 
ви ше и сме ли је ма шта ло и го во ри ло о жи во ту, ужи ва њу и сло бо ди, 
а ко је је ма ње има ло од жи во та, го ре стра да ло, те же ро бо ва ло и 
ви ше ги ну ло не го што ће стра да ти, ро бо ва ти и ги ну ти ово. Али за 

13 Va ni ta Singh Mu ker ji, Ivo An dric: A Cri ti cal Bi o graphy, Jef fer son & Lon don: 
McFar land, 1990.
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тих лет њих да на 1913. го ди не све је то би ло још у сме лим, али не
од  ре ђе ним на го ве шта ји ма.14 

Кад го во ри мо о по на вља њу у исто ри ји, ве ро ват но би се и сам 
Ан дрић из не на дио кад би са знао да се у Евро пи (и све ту) об но ви
ло роп ство (тр го ви на љу ди ма), или да је ре ги он се це си јом вра ћен 
у ста ње пре Вер сај ског ми ра, тј. у ко ме је био пре ства ра ња Ју го
сла ви је, итд. 

Џа џић уо ча ва и по на вља ње јед не сце не, сво је вр сног ри ту а ла 
иза зо ва, ко ји се по на вља у ве ли ким вре мен ским раз ма ци ма, кад 
не ко од оних дру штве них мар ги на ла ца с ко ји ма оста ли „те ра ју 
ша лу” (Му та, Ћор кан, Пе ци ко за), обич но у пи ја ном ста њу, кре ће 
да хо да (или чак игра) по огра ди мо ста. Тој ри скант ној акро ба цији 
при бе га ва ју ови ли ко ви у на ме ри да по ка жу они ма ко ји их ина че 
исме ва ју, да мо гу не што што ови не мо гу, или не сме ју. На тај на
чин, они на ди ла зе и сво је исме ва че и са ме се бе, од но сно це лу си
ту а ци ју као три ви ја лан од нос (де фи ни сан дру штвом и вре ме ном), 
у ко ме сва ко „игра” сво ју уло гу – јер они са да сво јом „игром” на 
огра ди, уво де ри зик смр ти, ко ју, та ко ђе, на ди ла зе сво јом од ва жно
шћу, или лу до ри јом.

НА ДИ ЛА ЖЕ ЊЕ

Од ло мак ко ји по чи ње ти ме што ша љив џи је кре и ра ју љу бав ни 
за плет из ме ђу Ћор ка на и де вој ке Па ше, а за вр ша ва се Ћор ка но вим 
хо да њем по огра ди, јед ног фе бру ар ског ју тра, по сле те ре вен ке, по 
ме ни је је дан од нај леп ших де ло ва ро ма на.15 На и ме, пр ви део је 
љу бав ни за плет, ко ји је осо бен по то ме што је у пи та њу „на ме штаљ
ка” – ин сце на ци ја ша љив џи ја ко ји успе ва ју да ство ре ути сак код 
Ћор ка на да је ту ствар но „не чег би ло” из ме ђу ње га и ле пој ке, а има 
сво ју ре ал ну људ ску ком по нен ту у Ћор ка но вој пат њи, на кон (опет 
ин сце ни ра ног) „рас ки да” – кад се де вој ка уда је за дру го га. У на
став ку сле ди те ре вен ка ко јом ре жи се риша љив џи је са да (то бо же) 
да ју по др шку Ћор ка ну, у сти лу мо мач ког „удри бри гу на ве се ље” 
– ко је би тре ба ло да му по мог не да то пре бо ли. Те ре вен ка до сти
же драм ску кул ми на ци ју на кон ли ци та ци је о Ћор ка но вом сме њу 
и не сме њу, ко је во ди по на вља њу не че га (хо да ња по огра ди мо ста), 
што је у дру гим вре ме ни ма и окол но сти ма би ло иза зва но слич ним 
по ри вом – сме ња, или не сме ња. 

14 Иво Ан дрић, На Дри ни ћу при ја, Но ви Сад, Ло гос арт, 2006, 247.
15 Исто, 201–209.
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– Сми је Ћор кан – ви че не ко од пи ја ни ца. 
– Не сми је! Ка кав Ћор кан! 
– Ко не сми је? Ја? Сми јем ја, бо лан, што жив чо вјек не сми је 

– ви као је Ћор кан би ју ћи се гром ко у пр са. [...]
Та ко су се над ви ки ва ли и раз ме та ли пи ја ни љу ди, иа ко су се 

и на ова ко ши ро ком мо сту је два на но га ма др жа ли, јер су сви те
ту ра ли, по ср та ли и хва та ли се је дан за дру гог. Ни су ни при ме ти ли 
кад се Ћор кан ус пео на ка ме ну огра ду. На јед ном су ви де ли да леб
ди из над њих и, она ко пи јан и рас па сан, на сто ји да се одр жи и да 
ко ра ча по пло ча ма на зи ду. [...] Рет ки про ла зни ци су за ста ја ли и, 
упла ше ни, ра ши ре них очи ју, гле да ли пи ја ног чо ве ка, ко ји уме сто 
по мо сту иде по ње го вој уској и кли за вој огра ди, над не сен над 
ду би ном, ма шу ћи очај но ру ка ма да би одр жао рав но те жу. 

У јед ном сми слу, си ту а ци ја се по на вља, али су и уче сни ци и 
драм ски оквир дру га чи ји. Осим то га, Ћор кан као да на ди ла зи и 
сво је прет ход ни ке, док, с јед не стра не, сво јим хо да њем, Ћор кан 
по на вља не што што су дру ги већ пре ње га чи ни ли, али с дру ге 
стра не, он их на ди ла зи, пр во, јер тај ход пре ра ста у игру по огра ди, 
а има и ду хов ну ком по нен ту ко ја да је то ме јед ну но ву ди мен зи ју. 

Али тај нео бич ни по ло жај и бли зи на ве ли ке опа сно сти да ва ли 
су му но ву сна гу и до тле не по зна те мо ћи. [...] Уме сто да ко ра ча, он 
је, ни сам не зна ка ко, по чео да игра, сит но, без бри жно, као да је на 
ши ро кој зе ле ној по ља ни, а не на уском ће на ру и по ле ди ци. И од
јед ном је по стао лак и вешт, као што чо век би ва по не кад у сно ви ма. 
Ње го во зде па сто и из ну ре но те ло са да је без те жи не. Пи ја ни Ћор
кан је по и гра вао и леб део над про ва ли јом као кри лат.

Он, уз по моћ свог за но са и пи шче ве има ги на ци је, на ди ла зи 
и вла сти то ста ње и си ту а ци ју у ко ју га ша љив џи је ста вља ју. 

Игра га је но си ла куд га ход не би ни кад про нео. [...] У том изу
зет ном и опа сном по ло жа ју, уз ви шен из над свих, он ни је ви ше онај 
ве сел ник Ћор кан из чар ши је и ме ха не... Не, то је то да ле ко и не
оствар љи во пу то ва ње о ко ме му сва ке ве че ри у ме ха ни го во ре, са 
гру бим за дир ки ва њем и под сме хом, и на ко је је сад, ево, нај по сле 
кре нуо. То је она све тла же ље на ста за ве ли ких под ви га, а та мо на 
да ле ком ње ном кра ју, та мо је цар ски град Бру са са истин ским бо гат
ством и за ко ни тим на сле ђем, а та мо је не где и сун це ко је је за шло, 
и ле па Па ша са му шким де те том, ње го ва же на, са ње го вим си ном.16 

16 Исто, 206–208.
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Ау тор као све до ке Ћор ка но вог пле са на во ди и основ це (8–9 г.), 
ко ји су се за де си ли на мо сту, што иза зи ва по ми сао да је он сам (у 
вре ме кад је по ха ђао основ ну шко лу у Ви ше гра ду, око 1900. г.) био 
мо жда све док јед не та кве игре на огра ди мо ста. У ве зи са тим, мо гу 
да све до чим да сам сво је вре ме но (у не што ста ри јем уз ра сту) имао 
при ли ке да ви дим хо да ње (тре зних мла ди ћа) по огра ди ста рог 
Сав ског мо ста у Бе о гра ду (исти на, не и плес).

Ан дри ћев опис бли зак је по том на ди ла же њу или вр хун ским 
тре ну ци ма у не ким дру гим опи си ма из ње го вих при по вет ки, као 
што су Бај рон у Син три, или Је ле на – же на ко је не ма. А ти вр хун
ски тре ну ци (као Ћор ка нов плес и леб де ње) су – да их де фи ни ше мо 
Ан дри ће вим ре чи ма – чист под виг ду ха без бол не све сти и гра ни це. 
Ова ко Ан дрић опи су је Бај ро нов ве ли ки тре ну так:

Чи ни му се: све што је це ло ње го во би ће од у век тра жи ло, и 
мно го ви ше, на шао је са да на овом зе ле ном ви су. [...] Бај рон је пр ви 
пут имао све оно што сно ви обе ћа ва ју, што же не ни кад не да ју и 
што нам жи вот стал но од у зи ма. [...] А у на ро чи то срећ ним тре ну
ци ма, за су то на на мор ској пу чи ни, де ша ва ло се чу до, истин ско 
не обја шњи во и нео пи си во: зе ле ни брег у Син три пре тва рао се у 
не бе ску све тлост без кра ја, ње го во хро мо тр ча ње у без гла сни ду ги 
лет, а сва чул на гро зни ца то га су сре та у чист под виг ду ха без бол не 
све сти и гра ни це.17 

А ова ко не ка вр хун ска ис ку ства ве за на за Је ле ну 

Са мо рет ко у жи во ту, пред нај ве ћим и из у зет ним при зо ри ма 
ко је, удру же ни, зе мља и не бо про сти ру пред на ма, на сту па ла је код 
ме не иста игра и за ме на по ја ча них чу ла и њи хо во нео гра ни че но 
умно го стру ча ва ње, све до исто вре ме ног осе ћа ња по ја ва ко је ина че, 
из ван тих пра знич них тре ну та ка, упо зна је мо и осе ћа мо са мо из
дво је но и по на о соб. 18 

ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА ЛИЧ НО СТИ И ТРА ГИ ЗАМ

У ро ма ну На Дри ни ћу при ја, Ан дрић мно ге ли ко ве пред ста
вља из со ци јал ноисто риј ског, али и ду бин скопси хо ло шког угла. 
Он за хва та и ко лек тив ну (ге не ра циј ску, вер ску, на ци о нал ну) пси
хо ло ги ју, а и ин ди ви ду ал ну пси хо ло ги ју сво јих ли ко ва. Са под
јед на ком па жњом су об у хва ће не ве о ма раз ли чи те лич но сти – свих 

17 Иво Ан дрић, Је ле на – же на ко је не ма, Бе о град, Рад, 1977, 33–35.
18 Исто, 46.
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уз ра ста и оба по ла, свих за ни ма ња, од ве ли ко до стој ни ка до нај
ни жих сло је ва, од пре да них до ма ћи на, до пи ја на ца и бес кућ ни ка, 
од злих до по зи тив них, као и ра зни гра нич ни ли ко ви (глу во не ме, 
от ка че не осо бе) итд., ко ји у пси хо ло шкој по де ли уло га има ју јед
на ко ва жно ме сто као и они од угле да. По је ди ни ли ко ви при ка за
ни су као сплет број них (че сто про тив реч них) фак то ра (све сних 
и не све сних), у ко ји ма се су да ра ју раз ли чи те си ле и чи ни о ци. 

Ме ђу тим си ла ма и чи ни о ци ма су и по зи тив на и не га тив на 
осе ћа ња, на го ни, стра сти, љу ба ви, мр жње, ода но сти, из да је и под
ло сти, им пул си вост, или од ме ре ност и стр пље ње, ру ши ла штво и 
са мо у ни ште ње, ства ра ње и под сти ца ње по зи тив ног, су ро вост и 
уо бра же ност, као и спрем ност на усту па ње, то ле ран ци ју, или жр тво
ва ње. Не кад су не га тив на осе ћа ња и им пул си окре ну ти се би, а 
не кад дру ги ма. Не кад су отво ре ни, не кад при кри ве ни, пре ру ше ни. 
По себ но ме сто има љу бав, у раз ли чи тим ви до ви ма. 

У том кон тек сту ја вља ју се раз ли чи ти тра гич ки за пле ти, које 
је Ан дрић мо гао да пре тво ри и у са мо стал не дра ме. Два при ме ра 
– ко ји се за вр ша ва ју са мо у би ством, раз ли чи то мо ти ви са ним – јесу 
Фа ти на19 и Фе ду но ва20 тра ге ди ја. Њи хо ви тра гич ни за пле ти има ју 
слич но сти и са они ма ко је на ла зи мо у ан тич ким грч ким дра ма ма, 
а и са не ки ма ко је на ла зи мо у ја пан ској књи жев но сти. Ту су укљу
че ни су ко би раз ли чи тих вред но сти (по но са или ча сти) са оба ве
за ма про ис те клим из не ког дру гог нор ма тив ног, или вред но сног 
окви ра, та ко да се са мо у би ство по ја вљу је као је ди ни ча стан из лаз. 
Или, у пи та њу је ус по ста вља ње си ту а ци је ко ја од у зи ма ју на ки њи, 
или ју на ку, не ку ва жну вред ност, или мо гућ ност (емо ци о нал ни 
из бор). Или, ства ра осе ћа ње пре ва ре (из да је) од стра не жи во та (или 
дру гих љу ди), као не по врат ног, не по пра вљи вог, не на док на ди вог 
гу бит ка – пре ва ре, или гу бит ка, ко ји се ви ше не мо гу „пре бо ле ти”. 

Фа та се ба ца са мо ста у Дри ну, док је во де на вен ча ње, ко је 
она не мо же да при хва ти, а ни да од би је (та ко да од би ја ње до би ја 
фор му од би ја ња са мог жи во та). 

Пре шли су по ло ви ну чар ши је и пи јац, део оно га пу та без из
ла за ко ји је Фа та у ми сли ма то ли ко пу та пре шла. Би ло је твр до, 
ствар но и обич но, го то во лак ше не го у ми сли ма. Ни зве зда ни про
стран ства, ни оче вог му клог ка шља, ни же ље да вре ме иде бр же 
или спо ри је. Кад су на и шли на мост, де вој ка осе ти још јед ном, као 
за лет њих но ћи по ред про зо ра, сва ки део сво га те ла, сна жно и одво
је но, а на ро чи то гру ди у ла ком гр чу као у пан ци ру. 

19 Иво Ан дрић, На Дри ни ћу при ја, Но ви Сад, Ло гос арт, 2006, 104–112.
20 Исто, 168–180.
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На не ким ме стим у Зна ко ви ма по ред пу та Ан дрић ће по себ но 
ис ти ца ти то на ро чи то ис ку ство по сто ја ња, као по себ ну вред ност 
са мог жи во та. Ов де, се то ис ку ство ја вља (као не ка вр ста „по след
њег тр за ја”) упра во у ча со ви ма кад је де вој ка већ од лу чи ла да 
за вр ши са сво јим жи во том. 

Сти гли су до ка пи је. Као што је ра ди ла мно го пу та у ми сли
ма за про шлих но ћи, де вој ка се наг ну и ша па том за мо ли нај мла ђег 
бра та, ко ји је ја хао по ред ње, да јој при кра ти ма ло узен ги је, јер сад 
до ла зи онај стр ми пре лаз са мо ста на ка ме ни пут ко ји во ди у Не
зу ке. За ста ли су, нај пре њих дво је па он да, ма ло по да ље, оста ли 
сва ти на ко њи ма. Ни чег нео бич ног ни је би ло у то ме. То ни је ни 
пр ви ни по след њи пут да сва то ви за ста ју на ка пи ји. Док је брат 
сја хао, за о би шао ко ња и пре ба цио узду пре ко ру ке, де вој ка је при
те ра ла сво га на сам крај мо ста, сту пи ла де сном но гом на ка ме ну 
огра ду, ви ну ла се, као окри ла ти ла, са се дла, пре ко зи да, и по ле те ла 
са ви си не у хуч ну ре ку под мо стом. Брат ко ји се устре мио за њом 
и це лим те лом по ле гао по огра ди још је до так нуо ру ком уз ви тла ну 
фе ре џу, али је за др жа ти ни је мо гао. Оста ли сва ти су по ска ка ли с 
ко ња са нај не о бич ни јим уз ви ци ма и оста ли по ред ка ме не огра де, 
у чуд ним по ло жа ји ма, као ска ме ње ни.21 

Фе ду но ва тра ге ди ја има исти ис ход, иа ко дру га чи ји по ла зни 
оквир. Фе дун (у уло зи вој ни ка на стра жи) нај пре би ва за ве ден де
во јач ком фи гу ром и по гле дом (пре не бе гав ши да се не кад стра жа 
на мо сту, мо же по кло пи ти са стра жом жи во та). Ње го ва осла бе ла 
буд ност би ва ис ко ри шће на да се тра же ни ај дук про кри јум ча ри 
пре ко мо ста, пред ње го вим очи ма, ма ски ран као ста ра на на. Ис тра
га се по сте пе но су жа ва и от кри ва цео за плет, ко ји по ста је тра ги чан 
за Фе ду на. Оста вљен на час да се спа ку је, он, вој нич ки, ис па љу је 
се би пу шку у под бра дак, пре не го ће би ти из ве ден пред вој ни суд, 
јер му је да ље жи вље ње бе сми сле но (из гу био је и љу бав и по ве
ре ње и вој нич ку част). 

Док је мла дић ски дао ства ри са по ли це из над сво је по сте ље, 
оно не ко ли ко дру го ва ко ји су још би ли у спа ва о ни ци из гу би ше се на 
пр сти ма, за тва ра ју ћи опре зно и без шу ма вра та за со бом. Око њега 
је ра стао онај круг са мо ће и те шке ти ши не ко ји се ства ра увек око 
чо ве ка ко га уда ри не сре ћа, као око бо ле сне жи во ти ње. Он нај пре 
скиде са клин ца цр ну та бли цу на ко јој је ма сном бо јом и не мач ким 
је зи ком би ло ис пи са но ње го во име, чин, број ње го вог од ре да и 

21 Исто, 111.
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је ди ни це у ко јој слу жи, и по ло жи је на ко ле но, окре нув ши ис пи са ну 
стра ну на до ле. На цр ној по ле ђи ни та бли це мла дић на пи са пар че том 
кре де бр зо и сит но: „Све што иза ме не оста не да се по ша ље мо ме 
оцу у Ко ло ме ју. По здра вљам све дру го ве и, мо лим ста ре ши не да 
ми опро сте. Г. Фе дун.” [...] По што се изуо и но жи ћем рас па рао ча
ра пу на пал цу де сне но ге, ле же на по сте љу, об гр ли пу шку ру ка ма 
и ко ле ни ма да му се врх од це ви упи ду бо ко у под бра дак, на ме сти 
но гу та ко да је она ру па на ча ра пи за пе ла за оха рач, и оки ну. Сва 
ка сар на од јек ну од пуц ња.22 

Оно што је за јед нич ко у слу ча ју Фа те и Фе ду на је сте и сам 
ис ход (са мо у би ство), али и тра ги зам за пле та (иа ко се они раз ли
ку ју по пре ми са ма). На те за пле те они уз вра ћа ју та ко што „вра ћају 
кар ту (ула зни цу) жи во та” јер, он за њих ви ше не ма сми сла. 

Тре ћи при мер тра ги зма у ро ма ну је „не ка му та ва и ма ло ум на 
де вој ка”, лу да Илин ка, ко ја у тре нут ку сти че ма те рин ска осе ћа ња 
и ста тус (ко ји зна че не што но во и бо ље у ње ном жи во ту), али јој 
игра слу ча ја (суд би не) од у зи ма де цу и та ко њен по ла зни хен ди кеп 
(му та вост) уве ћа ва до дат ним (тра гич ким) за пле том. Она је ро ди ла 
мр тво ро ђе не бли зан це, али ни је зна ла (а ни је мо гла ни да по ве ру је, 
у су ро ву чи ње ни цу) да су они мр тво ро ђе ни (и од мах са хра ње ни), 
те их је не пре кид но тра жи ла, ми сле ћи да су они жр тво ва ни за мост.

То га вре ме на се де си ло да је у јед ном се лу из над Ви ше гра да 
за не ла не ка му та ва и ма ло ум на де вој ка, си ро та, ко ја је слу жи ла у 
ту ђој ку ћи, а ни са ма ни је хте ла, или ни је зна ла да ка же са ким. То 
је био ре дак и не за пам ћен до га ђај да де вој ка, и то ова ква, за не се, и 
још да отац оста не не по знат. И ствар се про чу ла да ле ко. Упра во тих 
да на де вој ка је ро ди ла, на не кој по ја ти, дво је бли зна ца, али обо је 
мр тво ро ђе но. Же не из се ла су јој по мо гле при по ро ђа ју ко ји је био 
нео бич но те жак и од мах са хра ни ле де цу у јед ном шљи ви ку. А 
не су ђе на мај ка се већ тре ћег да на ди гла и ста ла да тра жи де цу сву
да по се лу. Уза луд су јој об ја шња ва ли да су де ца мр тва ро ђе на и 
по ко па на. 

Ка ко че сто би ва у ин тер ак ци ји из ме ђу на ших оп се си ја и јав ног 
мње ња – ње ном уве ре њу (оп се си ји) је де лом до при не ла и око ли на. 

Да би се отре сли ње ног за пит ки ва ња, ре кли су јој, или ви ше 
по кре ти ма об ја сни ли, да су ње на де ца од не се на у ка са бу, та мо где 
Тур ци гра де ћу при ју. Она ко сла ба и очај на, она је оту ма ра ла у ва рош 

22 Исто, 174.
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и ста ла да оби ла зи око ске ла и гра ди ли шта, да за гле да упла ше но 
љу ди ма у очи и не ра зу мљи вим му мла њем да пи та за де цу. Љу ди 
су је по сма тра ли са чу ђе њем или го ни ли да не сме та при ра ду. Ви
де ћи да не раз у ме ју шта хо ће, она је рас коп ча ва ла гру бу се љач ку 
ко шу љу и по ка зи ва ла им дој ке, бол не и на бре кле, на ко ји ма су 
бра да ви це већ по че ле да пу ца ју и кр ва ре од мле ка ко је је нео до љи во 
на до ла зи ло. Ни ко ни је знао ка ко да јој по мог не и об ја сни да ње на 
де ца ни су узи да на у мост, јер на све до бре ре чи и уве ра ва ња, грд ње 
и прет ње, она је са мо жа ло сти во му мла ла и оштрим, не по вер љи вим 
по гле дом ис пи ти ва ла сва ки угао. Нај по сле, пре ста ли су да је го не, 
пу шта ли је да лу ња око гра ди ли шта, оби ла зе ћи око ње са муч ним 
са жа ље њем. Ку ва ри су јој да ва ли од рад нич ке пу ре ко ја би за го
ре ла на дну ка за на. Они су је про зва ли лу да Илин ка, а по њи ма и 
це ла ка са ба. 

Та ко на ста је па ра док са лан (али уза јам но под сти ца јан) са вез 
из ме ђу јед ног бро ја оних ко ји има ју по тре бу за ле ген дом (о град
њи) и не срећ не Илин ке, ко ја не мо же да при хва ти ону три ви јал ну 
(обич ну) вер зи ју смр ти сво јих бли за на ца. „Са њом је оста ла и 
при ча да су Тур ци узи да ли де цу у мост. Јед ни су ве ро ва ли у њу, 
дру ги ни су, али су је сви по на вља ли и пре но си ли.”23 

ЛЕ ПО ТА – У ЖИ ВО ТУ И КЊИ ЖЕВ НОМ ИС КУ СТВУ

Ан дри ће ва де ла нам су ге ри шу да се за ње га ле по та ја вља ла 
у два ви да – на је дан на чин у жи во ту, а на дру ги на чин у књи жев
ном ис ку ству. У пр вом кон тек сту као део тра ги зма жи во та, а у 
дру гом као део – или кљу чан аспект на ди ла же ња про ла зно сти и 
ни штав но сти.

1) Та ко у за пи су ко ји Ан дрић ве зу је за сте пе ни ште хра ма, у 
бли зи ни па ла те ца ре ва, у Пе кин гу, 1956, у вре ме ње го ве по се те 
Ки ни, он ка же: 

– Ја сам мо рао да сам се бе до зи вам и опо ми њем и бу дим из 
за но са, да сам се би до ви ку јем да жи вот ни је са чи њен од ле по те, да 
се тре ба чу ва ти од ње као од уро ка. „Ја ћу оти ћи”, го во рио сам 
се би, „а ле по та ће оста ти ту где је. Ова ко за ча ра ног и осла бље ног, 
уско ро ће ме оп ко ли ти дру ги ви ди ци и свет ко ји не ште ди ни ког, 
а по нај ма ње оног ко ји се пот пу но пре да ле по ти јед ног тре нут ка, 
на крај да ле ког све та.”24 

23 Исто, 30.
24 Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Београд, Рад, 1980, 166.
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Ви ди мо да ов де Ан дрић за зи ре од то га да ће га ле по та смек
ша ти и учи ни ти нео т пор ним на уда ре жи во та и суд би не, „ко ји 
ни ко га не ште де”. 

Ан дрић зна да сва ко „опу шта ње” мо же би ти по губ но, па сво
је не га тив но ис ку ство ве за но за ле по ту Ан дрић фор му ли ше још 
упе ча тљи ви је на дру гом ме сту: 

Жи ве ћи по ред то ли ке ле по те у све ту, а зна ју ћи до бро да нам 
је ус кра ће на за у век, чо век се че сто пи та да ли је бо ље би ти мр тав 
и не зна ти за њу, или ова ко про ла зи ти по ред ње, а зна ти да му је 
за у век не при сту пач на и да му оста је је ди но ње на нај там ни ја стра
на: же ља ко ја бо ли. [...] Ле по та – то је вар ка и зам ка на чо ве ко вом 
пу ту... Не зна мо је и не ма мо, а жи ви мо због ње и ги не мо за њом... 
Из ме ђу ње ног по стан ка и не стан ка и не ма ни чег, та ко да се мо же 
ре ћи да она ствар но и не по сто ји... Ка да се ка же да је не ма, исто је 
као да си ре као „не ма спа са ни из ла за”, „не ма сми сла ни свр хе”, 
„нема кра ја” или, још тач ни је, „не ма ни чег”.25 

У ста рој три ја ди исти на –до бро –ле по та на хо де се и три ти па 
про јек та и тра же ња, кроз исто ри ју ре ли ги је, фи ло зо фи је и умет
но сти. Фи ло зо фи су тра жи ли мо гућ сми сао све та и жи во та кроз 
на сто ја ње да от кри ју ум но устрој ство при ро де, исто ри је, или ин
те ли ги бил ног по рет ка иде ја. Вер ни ци су сма тра ли да су све три 
вред но сти (исти на, до бро и ле по та) са др жа не у Бо гу. Умет ни ци 
су сма тра ли да је мо гу ће ус по ста ви ти сми сао све та на осно ву ле
по те у при ро ди, људ ским од но си ма и умет но сти.

Ви ди мо да је код Ан дри ћа од нос пре ма ле по ти за о штрен до 
тра ги зма – без ле по те жи вот је пуст, бе сми слен и оча јан, али ле
по та је не до сти жна. Не мо же мо је до сти ћи, а ако окре не мо гла ву 
од ње, или ка же мо се би да је не ма, та да нам је још го ре. У ја пан ској 
есте ти ци и код Ан дри ћа тај тра ги зам не до сти жне, вар љи ве ле по
те, за у зи ма оно ме сто че жње за ап со лу том, или жуд ње за Бо гом, 
код ми сти ка. Код Ан дри ћа се жуд ња за ле по том из јед на ча ва, или 
по ве зу је са по тре бом за сми слом и зна че њем. 

2) Зна мо да оно епско зах те ва ка ље ног и пре ка ље ног ју на ка, 
оног ко ме ва ља да уби је у бо ју про тив ни ка, чак и кад га жа ли као 
чо ве ка (си ту а ци ја је књи жев но уоб ли че на у мно гим кла сич ним 
де ли ма: у Ин ди ји, Бха га вад –ги та, у Ја па ну Хе и ке Мо но га та ри, 
кнез Да ни ло у Гор ском ви јен цу). А оно лирскодо пу шта, или чак 
тра жи – да би би ло у пу ној ме ри до жи вље но – „рас ка ље ну ду шу”, 
ка ко ка же Ње гош (у пе сми „Ноћ ску пља ви је ка”):

25 Исто, 162 и 172.
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Пла ме на се спо ји ду ша ка ду ши ци рас ка ље ној
и цје ли ви бо же стве ни ду шу с ду шом дра гом сли ју.26

Да кле, за бој и еп тре ба би ти пре ка љен, а за љу бав и ли ри ку 
рас ка љен, омек шан, раз не жен. Исти на, по сто ји и дру го ви ђе ње 
– бли ско не ким му шкар ци ма и же на ма: же не и му шкар ци, за ко је 
је и љу бав бој, че сто и ту ула зе пре ка ље ни.

У ин диј ској ка шмир ској есте ти ци сма тра ло се да је за ре цеп
ци ју, од но сно раз у ме ва ње умет но сти, тј. есте тич ко ис ку ство, ва жно 
„има ти ср ца” и би ти омек шан.27 Они то по ре де са омек шав њем 
пе чат ног во ска, ко ји – тек „омек шан” – мо же да од ра зи пе чат, а за 
чо ве ка је та омек ша ност по треб на да се до жи ве љу бав и умет ност.

И као што се у еп ској рав ни од ва жност по ка зи ва ла хра бро шћу 
и ис трај но шћу у бит ка ма, та ко се у лир ској рав ни од ва жност (у 
обич ном жи во ту) по ка зу је хра бро шћу и ис трај но шћу у су о ча ва њу 
са (не)до сти жним вред но сти ма ле по те и сре ће. У том ду ху Ан дрић 
ка же: 

Ја сам та ко же љан љу ди и то ли ко же дан по кре та и об ли ка да 
бих са ти ма ста јао на ули ци и за гле дао про ла зни ци ма у ли це и оде ло, 
са мо да ме ни је стид. Же на ко ја про ђе бр зо и не по врат но по ред ме не 
и сво јим ли цем при ву че мо ју па жњу, при чи ња ва ми ства ран бол, 
као да је не што мо је из гу бље но или оте то. Мо рам да се окре нем за 
њом, иа ко ми је то за зор но и не при јат но, да бих ви део ка ко се без
над но и за у век гу би у улич ној гу жви.28 

Сто га Ан дрић ле по ту от кри ва и оства ру је у до ме ну књи жев ног 
ис ку ства. На ве шће мо при мер из при че „Је ле на, же на ко је не ма.”

[...] Ра дост због ње ног све осет ни јег при су ства, због то га што 
она по сто ји та ква ка ква јест и што је ме ни да но да је гле дам и имам 
по ред се бе, то ли ка је и та ко стра хо ви то бр зо ра сте, да пла ви и бри
ше на ше ли ко ве, пре де ле и да љи не око нас, пре ли ва се пре ко оштре 
цр те на кра ју ви ди ка и да жди не где по сви ма све то ви ма. А ве ли ко 
чу до те ра до сти и је сте у то ме што сва ког тре на мо гу да за у ста вим 
ту пли му сре ће и да је вра тим и огра ни чим на на ша два те ла и на 
уски про стор ку пеа у ко јем се во зи мо. А већ не ко ли ко се кун ди 
по сле то га, по пла ва сре ће по чи ње по но во, и у њој иш че за ва мо нас 
дво је, и ку пе, и вас ко ли ки бе ли свет са на ма [...].

26 Душан Па јин, „Ноћ вред ни ја од жи во та”, Ов дје, год. 30, Под го ри ца, 
април –ју ни 1998, 55–65.

27 Душан Па јин, Уну тра шња све тлост – фи ло зо фи ја ин диј ске умет но сти, 
Но ви Сад, Све то ви, 1997, 119–123.

28 Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Београд, Рад, 1980, 160.
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Те очи ко је се кре ћу по ла га но и ме ња ју из раз нео сет но, као 
не бо бо ју, ли че на део гло ба ко ји, при гу ше но осве тљен из ну тра 
на го ве шта ва не по зна те, а слу ће не де ло ве кон ти не на та и оке а на. 
По глед тих очи ју ни је ни кад по чи вао са мо на ме ни, и ја сам мо гао 
на нео бја шњив на чин да ужи вам у све му оном што оне ви де у исто 
вре ме док гле да ју у ме не, јер те очи су про сти ра ле ис пред се бе не
по зна те кра ји не не ви них све то ва у ко ји ма се гу био и мој гле да ни 
лик.29 

МЕ ДИ ТА ТИВ НА ПРО ЗА

У раз ли чи тим Ан дри ће вим де ли ма – а не са мо у Зна ко ви ма 
по ред пу та – мо же мо на ћи од лом ке ко је би смо мо гли на зва ти ме
ди та тив ном про зом. 

Код Ан дри ћа, по чев од већ на во ђе не пр ве пе сме У су мрак, 
или Еx pon ta, па до ка сни јих де ла (као што су Зна ко ви по ред пу та) 
мо же мо на ћи при ме ре ме ди та тив не по е зи је, или про зе, као што је 
и овај: 

Јед ну реч – та ко сам уснио – све га јед ну реч мо гу да ка жем 
љу ди ма и све му око се бе. То тре ба ре ћи од мах, и од ње ће за ви си ти 
све оста ло, ја и мо ја суд би на.

По што сам осе тио сву те жи ну то га суд бо но сног тре нут ка, ја 
сам ре као ту реч – да ли је би ла мо ја? – она је, на мој ужас, за то што 
ни је би ла пра ва, оста ла без од го во ра и од је ка. 

Тад је на сту пио дру ги тре ну так – јед нак веч ној веч но сти – тре
ну так ја сног са зна ња да је све свр ше но, из гу бље но, и то не по врат но, 
не по пра вљи во.30 

29 Исто, 45.
30 Исто, 126.
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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

БЕСЕДАОСРПСКОЈЋИРИЛИЦИ

1.

Ка да сам при мио ваш љу ба зни по зив да бу дем гост на смо три 
у част ћи ри ли це, ов де, у Ба ји ној Ба шти, за хва лан сам по же лео да 
ис при чам, крат ко али с ле пом успо ме ном, ка ко сам не кад, у про
шлом ве ку, јер су сад и ве ко ви че шћи, ка мо ли да ни и го ди не, док 
сам био сту дент, сва ког јул ског да на, до би јао раз глед ни це у бо ји 
ва шег гра да и око ли не, увек с истом ре че ни цом по себ не ода но сти 
и увек с истим пот пи сом, ћи ри лич ким, па сам ве ро вао да је ма ло 
кра је ва код нас и код дру гих где има то ли ко ле пих пеј за жа, љу ди, 
ре чи и сло ва, али сам се упла шио да би то пре шло у лич ну ис по
вест ко ја не би уме ла да ка же исти ну да ли је леп ши ба ји но ба
штан ски пре део ују тру, с пр вим зра ци ма све тло сти или ис пред 
но ћи ка да су сен ке др ве ћа и бр да ду гач ке или су од све га леп ше 
ћи ри лич ке, не ка да шње, ре чи на раз глед ни ца ма.

2.

По же лео сам да по хва лим от ме ност ко ју сте да ли ћи ри лич кој 
ба шти ни, сва ко днев но и по себ ним про гра ми ма ко ји су до бро осми
шље ни, на се ље ни до га ђа ји ма ду хов но сти, кул ту ре и људ ских до
ме та ви шег ре да и зна че ња, као што при ли чи ме сту ко је се угне
зди ло по ред ре ке што већ се дам де се так го ди на про ти че кроз свет ску 
књи жев ност и но си при че о мо сто ви ма на њој и суд би на ма чо ве
ко вим из ра зних вре ме на, та ко да се на пе де се так је зи ка зна и чи та 
да је срп ски но бе ло вац сво јим мај стор ством ус пео да ис пра ви кри ву 
Дри ну и сво је глав не књи ге на пи ше на срп ском је зи ку и ћи ри лич
ком пи сму.
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3.

По же лео сам да вас за мо лим да укуп ност срп ског је зи ка и 
ње го вог ћи ри лич ког пи сма за ми сли те као ве ли ки слив ма тич не 
ре ке у Ср би ји, као Ве ли ку, Ју жну и За пад ну Мо ра ву у ко ју, са свих 
стра на, бес пре кид но, са из во рâ, по то кâ и је зер цâ при сти жу при
то ке од ћи ри лич ких сло ва, ре чи и ре че ни ца под чи стим на род ним 
име ни ма Мо ра ви ца, Ђе ти ња, Скра пеж, Бје ли ца, Ка ме ни ца, Че мер
ни ца, Ибар, То вар ни ца и Гру жа, Ни ша ва, Би стри ца, Ка ли ман ка, 
Ја бла ни ца, Ве тер ни ца, Пу ста ре ка, То пли ца, Вр ла, Вла си на, Џеп
ска, Пре де јан ска и Ко за рач ка ре ка, Ја се ни ца, Цр ни ца, Ра ва ни ца, 
Ре са ва и Ре са ви ца, Лу го мир, Оса ни ца, Ле пе ни ца, Ра ља, Ра ча, Јо ва
но вач ка и Ка ле нић ка ре ка, па за ми сли те, од јед ном, ко ли ко је у њи
хо вом сли ву срп ских ре чи из го во ре но от кад се та мо та ко ма тер њи 
је зик на зи ва, ко ли ко је ћи ри лич ких сло ва, ко вр џа вих и ма лих, 
ку дра вих, отег ну тих и зби је них, сва ка квих, упи са но у се тен ци је, 
уго во ре, по ру ке и те ста мен те, у пи сма вој ни ци ма на ста жу или 
фрон ту, ђа ци ма, сту ден ти ма и сви ма ко ји су од ку ћа не куд оти шли 
да ра де друк чи је и го во ре друк чи је, ко ли ко је су за по ква си ло па
пи ре са ћи ри ли цом ко ја је као мо рав ска ре ка умре жи ла це лу сре
ди шну Ср би ју и ње ну Шу ма ди ју, и до зва ла сва ко га ко истим је
зи ком го во ри, ми сли и пи ше, ма где био, не кад и сад.

4.

И по же лео сам да се по ве ра вам, ов де, на оба ли мо дри ка сте 
ре ке ко ја на сво јој са став ни ци има ка њон Не ви дио и још де се ти не 
та квих кли су ра и усе ка, с пре гра да ма и без њих, с при то ком ко ја 
се зо ве Лим, на чи јој оба ли су, дав но, пред крај два на е стог ве ка, 
у Пе тро вој цр кви, по на руџ би ни хум ског кне за Ми ро сла ва, бра та 
Сте фа на Не ма ње, ве ли ког жу па на и ро до слов ног за чет ни ка све то
род не ло зе, ис пи са ни нај леп ши ћи ри лич ки ини ци ја ли ко је има мо, 
укра ше ни као ниг де, у Ми ро сла вље вом је ван ђе љу, у те мељ ној срп
ској књи зи, за вр ше ној за пи сом гре шног ди ја ка ода кле по чи ње ми
ле ни јум срп ске књи жев но сти, за јед но са жи ти ји ма и усме ним на
род ним из ре ка ма, при ча ма, лир ским и еп ским пе сма ма, да би се од 
њих уз ди гла ли те ра ту ра ко ја се оку пља у Ан то ло гиј ској еди ци ји 
Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, на по чет ку са Све тим Са вом, 
у до сад об ја вље них сто два де сет и три ћи ри лич ке књи ге, а би ће их 
још то ли ко, у свим жан ро ви ма, с ода бра ним сти хо ви ма, при по
вет ка ма, ро ма ни ма, дра ма ма, есе ји ма, књи жев ним исто ри ја ма и 
кри ти ка ма, нај ви ше из про шлог и на шег ве ка, нај ви ше штам па них 
пр ви пут на основ ном срп ском пи сму ко је са да Ср би са ми од се бе 
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шти те, по че сто окри вље ни да та ко свој на ци о на ли зам по ја ча ва ју 
ви ше не го што је до пу ште но, као да ни је при род но да сва ки на род 
др жи, бра ни и об ра ђу је има ње ко је су му пре ци оста ви ли.

5.

И по же лео сам да као све док ко ји је пр ву жеђ уто лио на јед ном 
од дрин ских из во ра, она мо где се ка же да не ма во де без бу ко ва 
хла да, бли зу ма на сти рâ Под ма лин ско, Би је ла, До во ља, До бри ло
ви на, Пи ва, За гра ђе и Шће па ни ца, да за мо лим све вас ко ји ова кву 
реч при ма те с ра до зна ло шћу и љу ба вљу пре ма по чет ку да се под
се ти мо све тих ме ста, за ду жби на Не ма њи ћа, Бран ко ви ћа, Ла за ре
ви ћа и дру гих, па ље них, ру ше них и скр на вље них, али увек об на
вља них, ни кад уни ште них, у по бо жном ћи ри лич ком Под ри њу, из 
1219. са Бе лим ан ђе лом и гро би штем Све тог Са ве ла вре Ми ле ше
ве, где су штам па не три књи ге ми ле шев ске, бо го слу жбе не, укра
ше не ста ром ћи ри ли цом, да на бро ји мо: ма на стир Ба ња при бој ска 
из два на е стог ве ка чи ји се ста ре ши на по ми ње у Сту де нич ком 
ти пи ку, До брун или Кру ше во с пор тре ти ма кра љев ске по ро ди це, 
Лом ни ца са за пи сом о кти то ри ма ко ји су се зва ли сми ре ни Ге на
ди је и сми ре ни Ака ки је, Ма жић или Ора хо ви ца, Па пра ћа на из
во ру ре ке Спре че, Пет ко ви ца и Чо ке ши на под Це ром, звор нич ка 
Тав на, зла ти бор ски Увац и ја дар ска Тро но ша где је је ро мо нах Јо
сиф на пи сао по зна ти Ро до слов, Ро до ва шни ца у ко јој је мо нах Лу ка 
1541. пре пи сао по њој на зва но Је ван ђе ље, ма на стир Руј но где је 
мо нах Те о до си је осно вао штам па ри ју 1537. и штам пао Че тво ро
је ван ђе ље, тек са гра ђе ни Со коград вла ди ке Ла врен ти ја с име ном 
Све тог Ни ко ла ја чи је књи ге се све че шће умно жа ва ју и чи та ју, ма
на стир Ра ча, за ду жби на „мла дог кра ље ви ћа Дра гу ти на, пра уну ка 
Не ма њи ног”, сре ди ште пре пи си вач ке шко ле, ода кле су у Ве ли кој 
се о би Ар се ни ја Чар но је ви ћа до Сен тан дре је, Ко мо ра на и Ђу ра сти
гли Ки при јан, Је ро теј, Вен цло вић и дру ги, по зна ти као пи сци, као 
пе сни ци од ко јих има мо и сти хо ве

Пе ро се по би, 
ум из не мо же. 
Лист опа да, 
ста рост до сти же, 

ко ји су на дар до би ли фру шко гор ски ма на стир, па вас опет по зи
вам да по на вља мо исти ну да у свим ма на сти ри ма Под ри ња, ова ко 
овла шно по ме ну тим, на фре ска ма и зи до ви ма, као и у свим ста рим 
и срп ским пра во слав ним хра мо ви ма, у све то гор ском Хи лан да ру 
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и Сту де ни ци с кра ја два на е стог ве ка, у сед мо вра тој Жи чи, за ду
жби ни пр вог срп ског кра ља и се ди шту пр вог ар хи е пи ско па, у гру
пи цр ка ва Пећ ке па три јар ши је, ко ју на род зо ве Пе ћар ши ја, где је 
би ло се ди ште и ма у зо леј срп ских ар хи е пи ско па и па три јар ха ко ји 
се та мо и да нас кру ни шу, где до ла зе у прат њи ту ђе вој ске, у оп ко
ље ним Ви со ким Де ча ни ма, у опе ва ној Гра ча ни ци Кра ља Ми лу ти
на, нај ве ћег срп ског за ду жби на ра, у Бањ ској, у Де ви чу и сто ти на ма 
ко сов ско ме то хиј ских цр ка ва ко ји ма су на мно го ме ста ал бан ском 
ру ком ло мље ни кр сто ви, сву да, да кле, на фре ска ма и зи до ви ма, 
ћи ри ли ца је оста ви ла до ка зе чи ји су ли ко ви на жи во пи су и шта се 
ва жно не кад де ша ва ло, што је су пр во ра зред ни исто риј ски из во ри, 
ко ји обич но по чи њу ре чи ма: „Да се зна”.

6.

По же лео сам да из дво јим, с круп ним раз ло зи ма и за пам ће ње, 
да је под Та ром Ра ча украј Дри не би ла нај си гур ни је ме сто у оку па
ци ји, спа љи ва њу хра ма и у Дру гом свет ском ра ту, упр кос то ме и 
лу ду вре ме ну, за Ми ро сла вље во је ван ђе ље, зна ме ни ту срп ску ру
ко пи сну књи гу, и да је Ра ча, по то ме и дру гим за слу га ма, у на шој 
све сти сим бол по бу не и веч но сти, као што је та кво ме сто Со пот
ни ца и у њој цр ква Све тог Ге ор ги ја где је мо нах Љу ба вић, на тра
гу Обод ске штам па ри је Ђур ђа Цр но је ви ћа, у Цр ној Го ри, где је 4. 
ја ну а ра 1494. за вр ше но штам па ње пр ве ћи ри лич ке ју жно сло вен ске 
књи ге, и под мај стор ском упра вом Бо жи да ра Ву ко ви ћа Под го ри
ча ни на, на чи јем гро бу крај Ска дар ског је зе ра пи ше да је био пр ви 
срп ски штам пар, што да на шње цр но гор ско чи та ње исто ри је оспо
ра ва а да не зна да та ко спо ри свој ко рен и раст, а тај исти Бо жи дар 
Ву ко вић, осни вач и вла сник по зна те ћи ри лич ке штам па ри је у 
Ве не ци ји, упу тио је Бо жи да ра Го ра жда ни на и на ре че ног Љу ба ви ћа 
да у Со пот ни ци крај Го ра жда и Дри не осну ју штам па ри ју и у њој, 
срп ском ре дак ци јом, штам па ју три бо го слу жбе не књи ге, пр ве 
та ко об ја вље не књи ге на те ри то ри ји да на шње Ре пу бли ке Срп ске, 
па се ова ко, са по чет ним по да ци ма, оку пља ју у дрин ском сли ву 
ћи ри лич ка сло ва из свих срп ских зе ма ља, да на шњих и за јед нич
ких са дру гим на ро ди ма.

7.

По же лео сам да за јед но опет оде мо на ћи ри лич ки из вор, што 
је тре ба ло да ура дим на по чет ку, али је за та кав по зив увек пра ви 
час, да ка же мо ка ко је Све ти Са ва у жи ти ју свог оца, Све тог Си ме
о на Ми ро то чи вог, у ка реј ском и сту де нич ком ти пи ку, па у цр кве ном 
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и гра ђан ском За ко но пра ви лу, ве ли кој књи зи срп ске кул ту ре, у пи сму 
где на род ним је зи ком опи су је по кло ње ње Хри сто вом гро бу и на
бра ја ма ле све ти ње што их је на ме нио као дар игу ма ну Сту де ни це 
Спи ри до ну, сву да је пр ви срп ски ар хи е пи скоп и све ти тељ, пр ви 
књи жев ник и прав ни пи сац, сво је ре че ни це укра ша вао ћи ри ли цом 
и сва ко ње но сло во бла го сло вио да не би смо за бо ра ви ли ко је пи
смо је на ше и да смо га дав но до би ли и ду го па зи ли при род ним 
на чи ном, као сво је и за нас, увек и сву да где се срп ским је зи ком 
го во ри и пи ше.

8.

И по же лео сам да об но ви мо про све ти тељ ско гра ди во, да не 
смет не мо с ума ка ко су Ср би, нај пре у ма на сти ри ма, по том у шко
ла ма и бо го сло ви ја ма, у осам на е стом ве ку у шко ли за учи те ље, 
сом бор ској па сен тан дреј ској, у пр вој гим на зи ји у Срем ским Кар
лов ци ма, по том у Но вом Са ду и ре дом, у Ли це ју кра гу је вач ком и 
Ве ли кој шко ли бе о град ској, у чи та ли шти ма и дру гим уста но ва ма, 
учи ли ћи ри ли цу у раз ли чи тим об ли ци ма ње них сло ва и по моћ них 
зна ко ва, ду го, све до де вет на е стог ве ка, у пр вом ње го вом де лу, 
ка да је Вук Ка ра џић, не ка да шњи ђак ма на сти ра Тро но ша, ре фор
ми сао срп ски је зик, за осно ву књи жев ног је зи ка узео го вор ис точ
но хер це го вач ки ко ји се да нас из гу био у че ти ри име на истог опо
ли ти че ног је зи ка, са ста вио Срп ски рјеч ник, пр ву књи гу но ви је 
на ше књи жев но сти, пре вео Све то пи смо, на пи сао гра ма ти ку, обја
вио ан то ло ги је на род не књи жев но сти и ујед на чио срп ску ћи ри
ли цу, на је дин стве ни на чин, за сва ки глас ње гов знак, од А до Ш, 
ка ко ни је ни ко, ни у ћи ри ли ци ни у ла ти ни ци, укљу чив и ону ла
ти ни цу што су је Ср би при хва ти ли као сво је дру го пи смо, с ве ли
ким ри зи ком да бу де и је ди но, што би био пре се дан кад је реч о 
ци ви ли зо ва ним на ро ди ма ко ји во ле сво је а не ди ра ју ту ђе, ко ји не 
би као ми, у Тр ши ћу, крај Ву ко ве ку ће и Ку ће пи са ца, осно ва ли 
Му зеј је зи ка и пи сма а не Ку ћу је зи ка и пи сма, јер ни је жив је зик 
и ње го во пи смо му зеј ска рет кост, ни је ни За кон бла го вјер но га ца ра 
Сте фа на по знат као Ду ша нов за ко ник, до нет на са бо ру вла сте ле 
и цр кве них ве ли ко до стој ни ка 1349. у Ско пљу, до пу њен 1354, са чу
ван у не ко ли ко пре пи са, фо то тип ски до сту пан у из да њи ма Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти (СА НУ) и дру гих, ни је ни чу ве на 
ба кро пи сна Ка ли гра фи ја За ха ри ја Ор фе ли на, у осам на е стом ве ку 
у Бе чу оти сну та у три хи ља де при ме ра ка с цар ском на гра дом од 
сто ду ка та, ни је ни пр ви број Ор фе ли но вог Ма га зи на из 1768, пр вог 
срп ског ча со пи са, ни Ле то пис Ма ти це срп ске, нај ста ри ји жи ви 
срп ски и европ ски ча со пис ко ји кроз три го ди не сла ви два ве ка 
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свог из ла же ња, јер су све то жи ви де ло ви ве ли ке срп ске ћи ри лич ке 
хро ни ке.

9.

По же лео сам, да кле, да са ста вим ова кав при лог, све чан у чи
ње ни ца ма, ду бок у по ми ња ним го ди на ма, оме ђа шен ме та фо рич
ким на зи ви ма и име ни ма за слу жних, све та ко у сла ву ћи ри ли це, 
што је пра ви раз лог, по же љан да бу де по ве ћа ван и уче стан, али и 
у од бра ну ћи ри ли це, јер би тре ба ло ја сно ре ћи, ако то мо же би ло 
ко ме би ти ја сно, ка ко је до шло да Ср би за по ста ве пи смо на ко јем 
су се дав но опи сме ни ли и ушли у уче не европ ске на ро де, по ко јем су 
се про чу ли, ко јим се слу же у књи жев но сти и дру гим обла сти ма 
ду ха, и то ду го, чи тав ми ле ни јум, ко ји су на ћи ри лич ком пи сму 
до би ли све нај бо ље што има ју у сво јој кул ту ри, про све ти и ду хов
ној исто ри ји, у ру ко пи си ма и књи га ма, на све тим ме сти ма, у храмо
ви ма, у ар хив ским спи си ма, у пи са ним тра го ви ма ко ји су и не пре
бро је ни и не пре бро ји ви, па сам згу сну то и у јед но ре че нич ним одељ
ци ма, да би што ви ше ста ло у ма ло вре ме на, та квим по во ди ма сам 
тра жио сим бо лич не при ме ре за опо ме ну шта до и ста има мо у свом 
на сле ђу, али би тре ба ло, исто та ко, у при ме ри ма, ре ћи ка ко се пре
ма та квом до бру од но си мо и од ко га би тре ба ло то ме да се учи мо.

10.

По же лео сам, на ма ло час ре че ном тра гу, на ме сту где отва
ра мо смо тру у част ћи ри ли це, да ис при чам део исто ри је пи са ће 
ма ши не, чи ја је про из вод ња об у ста вље на 2017. у Ин ди ји, ко ју су 
ен гле ски из у ми те љи по ку ша ва ли да на пра ве у осам на е стом ве ку, 
па је по чет ком де вет на е стог ве ка пр во пи смо на њој са ста вље но за 
гро фи цу Ту ри, па су ка сни је пи са ћу ма ши ну зва ли „кла вир ко ји 
пи ше” или је слу ша ли као уда ре ма лих че ки ћа по си сте му му зич ког 
чем ба ла, у Ти ро лу је гра ди ли углав ном од др ве та, да би све ште
ник, ле кар и фи зи чар Хан сен на пра вио ку глу ко ја пи ше са пе де сет 
сло ва 1865, па не ко ли ко го ди на ка сни је уса вр ше на и ин ду стриј ски 
про из во ђе на у ни зо ви ма, с ре дов ном сли ком на ко јој ле па мла да 
да ма пр сти ма про на ла зи сло ва и ку ца а сре до веч ни чо век дик ти ра, 
да би та ко руч но пре пи си ва ње, кра сно пис и ма сти ло по че ли да се 
гу бе, да усту па ју ме сто пи са ћој ма ши ни, у ве ли ком бро ју при ме
ра ка ла ти нич кој, са мо по не где ћи ри лич кој, бар ка да је реч о они ма 
што су сти гле у ру ке Ср ба ко ји су та ко по ста ли за ви сни од дру гих, 
у пр вој Ју го сла ви ји, па још ви ше у дру гој, со ци ја ли стич кој, ка да 
су пи са ће ма ши не про зи во ди ле фир ме из Сло ве ни је, „Са ва” из 
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Љу бља не и „Емо на” из Је се ни ца, за тим „Унис” из Са ра је ва и Вој
на фа бри ка „Слав ко Ро дић” из Бу гој на, из ко је је сти за ла ма ла и 
рет ка „Би се ри ца”, је ди на ћи ри лич ка, па је за то мој при ја тељ пре 
че тр де се так го ди на упор но тра жио у бе о град ским ис по ста ва ма 
се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва да му да ју лич ну кар ту на ћи
ри лич ком пи сму, да му име Ђор ђе не пи шу ла ти ни цом као Дјор дје, 
кад је са мо јед на ста ни ца за та кве по сло ве над ле жна има ла ћи ри
лич ку „Би се ри цу”, у Ули ци 29. но вем бра и ниг де ви ше, што ка же 
да је ла ти нич ка „оку па ци ја” ћи ри ли це до шла као по сле ди ца тех
нич ке и тех но ло шке за ви сно сти, да Ср би ја ни је про из во ди ла пи са
ће ма ши не, да их је уво зи ла са за па да, и сад за па ду окре ну та, а не 
са ис то ка, јер кад ра но гле да у ис ток чо ве ка мо же да за сле пи ја ко 
сун це, а та ко је би ло и кад су сти гли ра чу на ри и оста ле ди ги тали
је ко је су до би ле ћи ри ли цу тек ка да су се Ср би већ би ли на ви кли 
на ла ти ни цу, усво је ну, вр ло че сто, и као знак од ва жно сти.

11.

И по же лео сам да ка жем да на ша де ца, да нас, у Ср би ји, бу квар
ским и дру гим пу те ви ма уче ћи ри ли цу, уче да пи шу и чи та ју та ко, 
има ју ћи ри лич ке уџ бе ни ке, а он да, већ у дру гом раз ре ду уче ла ти
ни цу, што је у ре ду, увек је бо ље има ти две мо гућ но сти не го јед ну, 
али због ве ли ке гу сти не ла ти нич ких на зи ва на ули ца ма, где су ћи
ри лич ки нат пи си та ко рет ки да ли че на не што сра мот но, што тре ба 
скри ва ти, због гу сти не ла ти нич ких сло ва на те ле ви зиј ским и филм
ским екра ни ма, у књи га ма за чи та ње, јер из да ва чи ка жу да су ћи
ри лич ка сло ва ши ра, да узи ма ју ви ше про сто ра, да су та ква из да ња 
ску пља у штам па ри ја ма, да се при ла го ђа ва ју зах те ви ма књи жа ра 
из ре ги о на, јер се ре ги он не при ла го ђа ва ћи ри ли ча ри ма, јер су 
ћи ри ли ча ри при ла го ђе ни дру ги ма, осим оних ко ји се удру жу ју и 
на ме ћу као је ди ни за штит ни ци на ци о нал ног пи сма, као да то није 
бри га др жа ве и уста но ва по над ле жно сти ма, као да то ни је пи та
ње ко је тре ба уре ди ти ја сним и стро го при мен љи вим за кон ским 
про пи си ма, без стра ха да ће им не ко ре ћи да на ула ску у са вез са 
дру гим др жа ва ма и на ро ди ма мо ра ју не што сво је жр тво ва ти, јер 
они што су већ у са ве зу са ве сно чу ва ју и свој је зик и сво је пи смо.

12.

И по же лео сам, у сво јој за вр шној же љи, мо жда на ме тљи во 
ис ти ца ној, али је то тра жио стил у го вор нич ком обра ћа њу ко је 
ни је слу чај но са ста вље но у два на ест ре че ни ца и оде ља ка, јер је два
на ест број оп штег ис пу ње ња и за штит ни сим бол над овом бе се дом 
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ко ја је хте ла на ма лом про сто ру да сме сти што ви ше зна ко ва ћи
ри ли це, као што хо ће да на кра ју бу де пот пи са на, по ре ду ства ри, 
па сам кре нуо да на ђем при ме ре и за пот пис, што ми ни је би ло 
те шко, јер сам узео сло ва ка ква је ко ри стио вла ди ка цр но гор ски 
Ње гош,

о ко ме нај ру жни је го во ре они што их је про сла вио, а ње го ва ћи
ри ли ца је од ујед на че них и сло жних сло ва па сам узео ру ко пис 
Ни ко ле Те сле

чи ји је ћи ри лич ки пот пис усред Њу јор ка био раз ву чен, хар мо ни чан 
у рас по ре ду сло ва, јед но ста ван и леп, па сам узео пот пис Ми хај ла 
Пу пи на

ко ји је из Аме ри ке у Идвор и Бе о град слао пи сма от ку ца на на ћи
ри лич кој пи са ћој ма ши ни, пре Дру гог свет ског ра та, ко ји је имао 
умет нич ких се дам ћи ри лич ких сло ва у свом пот пи су, ори ги нал ном 
по сред њем сло ву и све му, узео сам пот пис Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа,

чи тљив, раз ли чит пре ма при ли ка ма, не ка ко оби чан кад на го ве шта
ва ка ко је ње го ва на уч на ми сао ишла кроз ва си о ну и ве ко ве, па сам 
узео пот пис са ви ше стра на за ви дљи во шћу опањ ка ног Иве Ан дри ћа,

у ћи ри лич кој по ве за но сти име на и пре зи ме на, као да је то це ли на, 
као што и је сте, са мо та ква, па сам, по сле ску пља ња ве ли ких пет 
ћи ри лич ких пот пи са до био сло бо ду да ка жем Ср би ма да се пот пи
су ју као што су се пот пи си ва ли Ње гош, Те сла, Пу пин, Ми лан ко вић 
и Ан дрић, јер су то при ме ри ко је ва ља сле ди ти, јер ма ло та квих 
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узо ра у срп ској на у ци и кул ту ри има мо, јер им ни шта ни је фа ли
ло што су пи са ли ћи ри ли цом, кад тре ба и ла ти ни цом, и на дру гим 
је зи ци ма, и што су се чит ком ћи ри ли цом пот пи си ва ли, и што су, 
сва ки на свој на чин, по ру чи ли да уче ном чо ве чан ству сва ки на род 
тре ба да да је нај бо ље што има, оно што је из вор но и ори ги нал но 
као што је ори ги нал на срп ска ћи ри ли ца.

(Ба ји на Ба шта, на отва ра њу „Ћи ри лич не ба шти не”, 21. мај 2021)
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БО ШКО ЛО МО ВИЋ

НАД ДНЕВНИКОМ
МАРИЈЕБАШКИРЦЕВЕ

Има, у мно го че му, ко смич ке прав де, па и у суд би ни да ро ви
тих ко ји ма је пред о дре ђен кра так ово зе маљ ски жи вот. По ста ра ла 
се vis ma jor да им ни ма ло не ус кра ти од оно га што би им, ина че, 
сле до ва ло у про сеч ном људ ском жи во ту, да им бу де да ре жљи ва у 
зна њу, му дро сти, на дах ну ћу и ис трај но сти – да све те од ли ке сред
њих и по зних го ди на „пре се ли” у де тињ ство и мла дост. Та ко им 
је до пу сти ла, та ви ша си ла, да да ро ве сво га та лен та при не су све
оп штом хра му кул ту ре и жи ве из ван за бо ра ва.

При ме ра је на пре тек, а да под у пре мо ре че но, на ве шће мо не
ко ли ци ну: Рим ски ли ри чар, ја сан и кла сич но са вр шен, Ти бул, 
по жи вео је 36 го ди на; Ра фа ел, сли кар број них Ма до на ко је су му 
оси гу ра ле свет ску сла ву, жи вео је ко ли ко и Ти бул, а го ди ну ма ње 
Мо царт ко ји је, са шест го ди на, сви рао кон цер те по европ ским пре
сто ни ца ма. Не за бо ра ви мо Ван Го га (жи вео 37 го ди на), Ше ли ја 
(30) и Кит са (25), Рем боа (36), Љер мон то ва (26), Пу шки на (37), Пе
те фи ја (26) и Је се њи на (30). „Нај ду го веч ни ји” бе ху Шар ло та Брон те, 
А. Е. По и Шо пен (39), али ни ко не до че ка 40. ро ђен дан. Крат ко 
тра ја ху, а мно го нам за ве шта ше и на ши: Ње гош (38), Б. Ра ди че вић 
(29), П. Ко чић (39), В. П. Diss (37), Ј. Скер лић (37), Ми лу тин Уско
ко вић (31), М. Бо јић (25), Ми ле на Па вло вић Ба ри ли (26), Б. Миљ
ко вић (27). Има их још.

Нај дра стич ни ји од зна них нам је слу чај Ма ри је Кон стан ти
но ве Ба шкир це ве (1860–1884), ру ске ари сто крат ки ње из укра јин ске 
Пол та ве чи ји је жен ски део по ро ди це жи вео у Ни ци и Па ри зу. 
Суд би на јој је од ре ди ла да се упо ко ји је да на ест да на пре 24. ро ђен
да на, али је и на гра ди ла сви ме што је два мо же да ста не у пе де сет и 
ви ше го ди на жи во та. Ма ри ја је има ла ди ван ме цо со пран, сви ра ла 
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ман до ли ну, ги та ру и кла вир, на сли ка ла 120 уља них сли ка (из ла
га ла и у па ри ском Са ло ну), оста ви ла око две ста цр те жа, аква ре ла, 
скулп ту ра. Чи та ла је кла си ке и са вре ме ни ке на фран цу ском, итали
јан ском, ен гле ском и ру ском, го во ри ла је и укра јин ски, а оста ви ла је 
за пис да је „на у чи ла грч ки и ла тин ски”. Да нас су ње не сли ке (сли
кар ство јој бе ше основ на пре о ку па ци ја) у му зе ји ма Ати не, Ам стер
да ма, Бе о гра да, Бе ча, Ни це, Па ри за, Чи ка га, у Тре тја ков ској га ле ри
ји у Мо скви. За сво га пре крат ког жи во та об и шла је, во зом и кочи ја ма, 
му зе је и га ле ри је Ни це, Па ри за, Ма дри да, Се ви ље, Гра на де, Бе ча, 
Бер ли на, Пе тер бур га, Мо скве, Ки је ва („мај ке ру ских гра до ва”), 
Ри ма, На пу ља... Оста ви ла нам је и 85 све за ка Днев ни ка у ру ко пи су. 
В. Г. Ко ро љен ко је (от крио је и увео Гор ког у књи жев ност) при ме тио 
„ти пич ност” Днев ни ка у од но су на ду хов ну си ту а ци ју fin du ci ec le. 
Пе сник В. Бр ју сов за пи са у свој Днев ник (1892): „Ма ри ја Ба шкир
це ва – то сам ја, са свим сво јим ми сли ма, убе ђе њи ма и ма шта њи
ма”, а фу ту ри ста Хлеб њи ков га је сма трао је дин стве ном по ја вим 
свет ске кул ту ре, „ис црп ним днев ни ком соп стве не ду хов но сти”. 
На су прот, Тол стој је ука зао на то бо жњу „из ве шта че ност”, а Че хов је 
Днев ник сма трао бе зна чај ним, до дав ши да је „при кра ју про стру
ја ло не што чо веч но у ње му”. Би ло ова ко или она ко, Днев ник је пре
во ђен на европ ске је зи ке, а ру ски чи та о ци су га це ло га до би ли у 
Се вер ном ве сни ку, осам го ди на по Ма ри ји ној смр ти (пре ве ла Л. Ј. 
Гу ре вич), го ди ну по том и као по себ но из да ње у Санкт Пе тер бур гу.

Шта зна мо о Ма ри ји Ба шкир це вој? Ни шта, го то во ни шта. 
Због то га и ра ди упо зна ва ња ње као фе но ме на, по за ба ви ће мо се 
Днев ни ком. Има он, ви де ће те, не ке ве зе и са на ма.

Ма ри ја је на фран цу ском во ди ла днев ник, без ма ло из да на у 
дан, од ја ну а ра 1873. до ок то бра 1884. го ди не (Ма ти ца срп ска га 
је об ја ви ла 1996. го ди не у пре во ду са ру ског Дра ги ње Ра ма дан ски). 
Ка да чи та те ре до ве ко је је ис пи си ва ла о до га ђа ји ма и љу ди ма око 
се бе, о сво јим пу то ва њи ма и су сре ти ма, о љу ба ви и умет но сти, о 
сми слу и бе сми слу жи вље ња, за кљу чу је те да из пр ко сне, та ште, 
са мо љу би ве, кат кад и др ске, крх ке де вој чи це го во ри обра зо ва на, 
ис ку сна и ве о ма та лен то ва на осо ба бар сре до веч не до би. По чуј те 
шта пи ше ова стар ма ла на пр вим стра ни ца ма Дневни ка, за љу бље
на већ у из ве сног гро фа Г: „Ми ли, ти ћеш би ти за сле пљен мо јим 
гла сом и за во ле ћеш ме, ви де ћеш мој три јумф, а ти си, у ства ри, и 
до сто јан са мо та кве же не ка ква ћу, на дам се, би ти ја” (док са ња да 
бу де ве ли ка опер ска ди ва). Или, раз ми шља ње де вој чи це од 12 го
ди на и че ти ри ме се ца о бра ку: 

Не раз у мем ка ко се же на мо же од но си ти пре ма му жу као пре
ма не кој до ма ћој жи во ти њи, док све до свад бе упор но же ли да му 
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се до пад не? За што не оста ти пре ма му жу исто то ли ко ко кет на и 
за што се не од но си ти пре ма ње му као пре ма стра ном чо ве ку ко ји 
вам се до па да, с том раз ли ком што стран цу, на рав но, не до зво ља
ва мо не ке ства ри?

Мо же те ли да за ми сли те де те од 13 до 15 го ди на, а да то није 
Ма ри ја Ба шкир це ва, ко је у днев ник за пи су је сле де ће ре до ве:

Не ра чу на ти ни на при ја тељ ство, ни на вер ност, ни на част; 
сме ло се из ди ћи из над људ ске ни штав но сти и за у зе ти по зи ци ју из
ме ђу љу ди и Бо га

и

Ако по сто ји ду ша, ако је она та ко ја те лу удах њу је жи вот, ако 
је тој про зрач ној суп стан ци да то да је ди на осе ћа, во ли, мр зи, же ли, 
ка ко је уоп ште мо гу ће да јед на је ди на огре бо ти на тог тро шног те
ла, не ка кав уну тра шњи не ред, су ви шак ви на или хра не, ка ко све 
то мо же да при мо ра ду шу да на пу сти те ло?

Ба шкир це ва је не пре ста но те жи ла го спод ству и сла ви. („Ако 
ми сли кар ство не до не се до вољ но бр зо сла ву, уби ћу се и го то во”, 
за пи су је 10. ја ну а ра 1879). И за то сва ко днев но сли ка, али да је и 
кри тич ке су до ве о ве ли ким мај сто ри ма па ле те: 

Атин ска шко ла тог истог Ра фа е ла је, сва ка ко, ве ли чан стве на 
и не у по ре ди ва, као и дру га ње го ва де ла, чак и она на гра ви ра ма и 
ре про дук ци ја ма. Ту има осе ћа ња, ми сли, пра вог ге ни ја. Мо лим да 
при ме ти те да сам ја исто та ко не при ја тељ Ру бен со вих те ле са, као 
и ле пих, али бе жи вот них те ла код Ти ци ја на. По тре бан је спој ду ха 
и те ла. По треб но је, по пут Ве ла ске за, ства ра ти као пе сник, и при
том раз ми шља ти као па ме тан чо век (10. ок то бар 1879). 

Два де сет да на по том за кљу чу је:

Фран цу ски сли ка ри су ве о ма сна жни; али, осим Же ри коу и 
са да Ба стјенЛе па жу (њен учи тељ сли ка ња – Б. Л.), њи ма не до ста
је бо жан ске вар ни це. И ни ка да, ни ка да, ни ка да, Фран цу ска не ће 
ство ри ти оно што су ство ри ле Ита ли ја и Хо лан ди ја у из ве сном 
сми слу. 

Ко ли ко је или не би ла у пра ву, ни да нас се не ће сло жи ти кри
ти ча ри и те о ре ти ча ри умет но сти.
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Ма ри ја Ба шкир це ва је ра но обо ље ла од ту бер ку ло зе и то је 
ва здан би ло при сут но у ње ном жи во ту и ства ра ла штву, да ка ко, 
оста ви ло је тра га и у Днев ни ку. За то по ку ша ва да сва ки дан ис пу ни 
ра дом. Уве ра ва се бе, са свим на пра гу смр ти, 

да ни ко не во ли та ко све о бу хват но као ја: умет ност, му зи ку, сли кар
ство, књи ге, дру штво, ха љи не, рас кош, бу ку, ти ши ну, смех, ту гу, 
пат њу, ша лу, љу бав, хлад но ћу, сун це, сва го ди шња до ба, сва ка кво 
вре ме, спо кој не рав ни це Ру си је и пла ни не око На пу ља, снег зи ми, 
је се ње ки ше, про ле ће са сво јим уз бу ђе њи ма, мир не лет ње да не и 
но ћи са зве зда ма ко је бље ште...

Су о че на са ско рим кра јем, тра жи уте ху: 

Мо ра да по сто ји не што осим овог жи во та. Он ни је до во љан, 
су ви ше је кра так и ни шта ван у по ре ђе њу са на шим ми сли ма и стре
мље њи ма. Мо ра да по сто ји не што осим ње га – без то га је и сам 
жи вот не ра зу мљив и иде ја Бо га бе сми сле на. 

Крај је слу ти ла још у че тр на е стој го ди ни: „[...] и ја се бо јим 
да је та же ља да се жи ви пу ном па ром знак крат ко веч но сти” (24. 
ав густ 1874).

На ја ви смо на пред да смо се и ми на шли у ви до кру гу Ма ри је 
Ба шкир це ве. Бла го да ре ћи чи ње ни ци да је, упр кос то ме што је жи
ве ла и ства ра ла на За па ду, оста ла вер на сла вен ству и пра во сла вљу. 
За те кла се, 12. ав гу ста 1876, у Пе тер бур гу:

Би ла сам при јат но из не на ђе на по ја вом два на е сто ри це гар диј
ских офи ци ра и ше сто ри це вој ни ка у бе лом, са за ста ва ма. Ова сјај на 
омла ди на упра во пра ти дво ји цу офи ци ра ко ји, са до зво лом вла де, 
од ла зе у Ср би ју. Суд би на Ср би је ов де је ве о ма при сут на; по што цар 
(Алек сан дар II – Б. Л.) не же ли да сту пи у рат, це ла Ру си ја се ди гла 
у за шти ту Ср ба; кру же при че о мно гим хе рој ским смр ти ма. За и ста 
тре ба са о се ћа ти са на шом бра ћом, а не пре пу сти ти их овим ужа сним 
ди вља ци ма Тур ци ма [...]. И ја бих се при ја ви ла у вој ску – да мо гу!,

за пи су је у Днев ник ова пе та е сто го ди шња ки ња.
Два да на по том је на ста ни ци у Ха ра ко ву и оста вља траг свом 

оду ше вље њу: 

Ту је ма са све та, због од ла ска пе де сет сед мо ри це до бро во ља ца 
у Ср би ју. [...] По кли чи су по тра ја ли не ко вре ме и ути ша ли се тек ка да 
је хор за пе вао Бо же, ца ра чу вај. Али мо ли тва за Го спо да ра ис па де 
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бле да по сле мо ли тве за оне ко ји су од ла зи ли да мру и спа са вају 
сво ју бра ћу. 

Ево при ли ке да, ако већ не зна те, са зна те о јед ном на шем кне
зу ко ји је био део ин тим ног кру га Ма ри је Ба шкир це ве. Реч је о 
Бо жи да ру Ка ра ђор ђе ви ћу (1862–1908), на ма, по пут и Ма ри је, не
по зна то га или ма ло зна ног. Бо жи дар је дру ги син Сар ке (Ми ши не) 
Ана ста си је вић и, кне за Ђор ђа Ка ра ђор ђе ви ћа, бра та Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа, кне за Ср би је (1842–1858). Жи вео је у Фран цу ској, 
пи сао пу то пи се (за нас бит на књи жи ца Пу те ви ма Бал ка на, Гор. 
Ми ла но вац, 2018), био сли кар, ли ков ни кри ти чар, пре во ди лац, 
са рад ник Ен ци кло пе ди је Бри та ни ка и ча со пи са Le Fi ga ro, La Re vue 
de Pa ris и Ma ga zi ne of Art. Ње го ве сли ке Не по зна ти пеј заж, При зор 
из Ве не ци је, Мо стар и Цр ква у Фран цу ској да нас су у На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду.

Иа ко Бо жи да ра у Днев ни ку спо ми ње де се так пу та, са мо у два 
на вра та, 1883. го ди не, да је не што ви ше о ње му. Да на 21. ју на опи
су је га као

ин те ре сант но би ће: основ на цр та ове сло вен ске при ро де – за не се
њач ке, без бри жне – је сте скло ност ка нај ра зли чи ти јим нео че ки ва ним 
из ми шљо ти на ма... Уо ста лом, ка да је не ко ме при ја тељ, це ло куп на 
ње го ва уо бра зи ља слу жи за про сла вља ње тих при ја те ља; стра сно 
се ве зу је уз љу де за из ве сно вре ме... 

У ме ђу вре ме ну Ма ри ја ра ди на Бо жи да ре вом пор тре ту (вла
сни штво На род ног му зе ја у Бе о гра ду – Б. Л.). А 9. ок то бра ће кон
ста то ва ти у Днев ни ку: 

Пор трет Бо жи да ра је чи ни се... до бар. Жи ли јен (је дан од ње них 
учи те ља сли ка ња – Б. Л.) ка же да мо же има ти ве ли ког успе ха, да је 
то ве о ма ори ги нал но, но во... У очи ма свих слич ност је из ван ред но 
ве ли ка, али ја бих же ле ла да ви дим још не што. Гла ва и те ло су ве о ма 
вер ни, чак и по мом ми шље њу. Оста је са мо још да се ура ди ру ка.

Ни кнез Бо жи дар, као ни мно ги дру ги, ни је био рав но ду шан 
пре ма Ма ри ји ном го спод ству, ле по ти и шар му. Уо чи ла је она то и 
за пи са ла: „Bo ji dar est amo u re ux de moi” („Бо жи дар је за љу бљен у 
ме не”). И не са мо наш кнез, мно ги су пле ми ћи и умет ни ци у ње ној 
бли зи ни па ти ли због ње не рав но ду шно сти пре ма њи хо вим из ли
ви ма љу ба ви, а она их је др жа ла на „ду гом ка на пу”, иа ко се кроз 
чи тав Днев ник, уз го спод ство и сли кар ство, љу бав про вла чи као 
лајт мо тив ње ног жи во та: 
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Онај ко во ли по ста је пра ве дан, до бар, ве ли ко ду шан и спре ман 
да са крај њом јед но став но шћу из вр ша ва нај сме ли је под ви ге. Љу бав 
омо гу ћа ва да свет за ми шља мо она квим ка кав би тре ба ло да бу де 
(30. мај 1880).

Сна жне ин ди ви ду ал но сти, са мо свој на и охо ла, сне ва о уда ји 
ко јом ће за до би ти ви сок дру штве ни углед и ма те ри јал но оби ље, 
али не на ла зи до ра слог мла до же њу ме ђу удва ра чи ма. Ни при кра ју 
жи во та не успе ва да од го во ри на пи та ње ко је са ма се би по ста вља 
и ко је је у до бром де лу од сли ка ва: 

За што – од вре ме на ка да сам би ла у ста њу да по ве жем две ми
сли, од мо је че твр те го ди не – жи ви у ме ни та по тре ба за не чим ве
ли ким и слав ним, не ја сним, али огром ним?

У том пи та њу без од го во ра је њен про блем. Нај че шће ку ца на 
вра та ко ја се не мо гу отво ри ти: „Чи там и обо жа вам Зо лу! [...] Учи
ни ла бих све да за слу жим љу бав та квог чо ве ка” (Зо ла је оже њен, 
има 44 го ди не и дво стру ко је ста ри ји од Ма ри је – Б. Л.). 

Ма ри ја Ба шкир це ва, ре ко смо већ, мно го чи та: ан тич ке пи сце, 
кла си ке и сво је са вре ме ни ке. Чи та на ма тер њим је зи ци ма пи са ца, 
с об зи ром на то да је по ли гло та. А пи сца На не и Жер ми на ла обо
жа ва: „Чи та ју ћи Рат и мир Тол сто ја, би ла сам до те ме ре по тре
се на да сам уз вик ну ла: па то је дру ги Зо ла!” (15. јул 1884). Чи та 
док обе ду је, „то је на ви ка од ко је се те шко осло ба ђам; чи там чак 
и док ве жбам на ман до ли ни” (12. март 1880). Опи су је сво ју сва ко
днев ни цу у на ди да ће то не ко не ка да чи та ти: „Зна те ли ви ка ко 
је ве ли ка уте ха пи са ње? Има ства ри ко је би вас до ту кле да их не 
на ме њу је те чи та о ци ма” (кур зив М. Б.).

На и ла зи мо, при чи та њу Днев ни ка, на сен тен ци је до стој не 
ве ли ких ми сли ла ца, пра ве би љу ре му дро сти, вред не да се ов де 
пре пи шу: 

По сто је ства ри, до га ђа ји, љу ди, ко је би тре ба ло из дво ји ти и 
за кљу ча ти у дра го це ни ков че жић злат ним кљу чем.

Не за гор ча ва ти се би жи вот сит ни ца ма – ни ка да! Не обра ћам 
ни ка кву па жњу на сит ни це и, од но се ћи се пре зри во пре ма сит ним, 
сва ко днев ним не при јат но сти ма, с осме хом про ла зим по ред њих.

Чо век, ако је си ро ма шан, гу би по ло ви ну сво га до сто јан ства; 
чи ни се ма лим, јад ним, има из глед не ка квог ша хов ског пе ша ка.



318

Оно што нас ста је су ви ше ве ли ке пат ње, гу би сва ку це ну када 
се нај зад до би је: чи ни нам се да смо мо гли да оче ку је мо и не што бо ље.

О, ка квом мо ћи рас по ла же реч, чак и кад је на у че на на па мет, 
чак и ка да пред ста вља пу ку кра сно ре чи вост!

Ге ни је мо же да ура ди ло шу ствар, али бу да ла ни ка да не ће 
на пра ви ти до бру.

Не ма при јат ни јег осе ћа ња од оног ка да чи ни те до бро ко је вам 
не до но си ни ка кве ко ри сти.

И за крај: Ма ри ја Ба шкир це ва је фе но мен sui ge ne ris. Учи ни ла 
је у ве о ма крат ком жи во ту то ли ко ко ли ко се, уз та ле нат и ве ли ки 
на пор, по сти же при тро стру ко ду жем жи вот ном хо ду зе маљ ским 
ша ром.
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ПО В О Д И

Иван В. Ла лић 
(1931–1996)

По во дом две пе сни ко ве го ди шњи це

ОЈЕДАНАЕСТПЕСАМАИВАНАВ.ЛАЛИЋА

Уре дио Алек сан дар Јо ва но вић

УВОДНАРЕЧ

1. У прет ход на два ме се ца на вр ши ло се де ве де сет го ди на од ро
ђе ња и два де сет пет го ди на од смр ти Ива на В. Ла ли ћа (8. ју ни 1931 – 27. 
ју ли 1996). Ла ли ће ва по е зи ја је не пре ста но, у ис тој ме ри за вре ме ње
го ва жи во та ко ли ко и по сле из не над ног, мо гу ће и ра ни је на слу ће ног, 
пе сни ко вог од ла ска, до би ја ла но ва ту ма че ња и но ве чи та о це, та ко да 
у овом слу ча ју и ни је реч са мо о да тум ској за  о кру же но сти ко ју тре
ба обе ле жи ти не го о ње ном жи вом и не за  о би ла зном при су ству у 
срп ској књи жев но сти. Две и по де це ни је пе сни ко вог од су ства ни су 
на шко ди ле ње го вој по е зи ји. На про тив, она се – и код чи та ла ца, и код 
књи жев них ту ма ча − по твр ди ла као је дан од на ших пе снич ких вр хо ва, 
а њен ау тор као не сум њи ви мо дер ни кла сик. О то ме све до чи ви ше 
те мат ских збор ни ка, не ко ли ко из у зет них сту ди ја о ње го вом де лу, 
ма ги стар ски и док тор ски ра до ви, као и мно го број ни тек сто ви у часо
пи си ма. Ла ли ће ва по е зи ја ушла је у школ ску лек ти ру, при сут на је на 
број ним елек трон ским из во ри ма/адре са ма, не пре ста но се пре води.

Пе сни ко ва ти ха сла ва по че ла је још од пр вих збир ки Бив ши де чак 
(1955) и Ве тро ви то про ле ће (1956). Са сва ком сво јом но вом књи гом 
– што ни је чест слу чај у нас – Ла лић је пе снич ки ра стао и за у зи мао 
све зна чај ни је ме сто у са вре ме ној срп ској по е зи ји. Бит не тач ке на том 
пу ту су Вре ме, ва тре, вр то ви (1961, књи га у ко јој је свео ра чу не са 
пр вом фа зом сво га пе ва ња), Иза бра не и но ве пе сме (1969, са но вом, 
из у зет ном збир ком О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја), Смет ње на веза ма 
(1975) и Стра сна ме ра (1984), да би у за вр шним збир ка ма Пи смо (1992) 
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и Че ти ри ка но на (1996) Ла лић до се гао соп стве не пе снич ке вр хо ве и 
ис пу нио сво ју слу жбу по е зи ји.

У сво ме пе ва њу Ла лић је из гра дио из у зет но осе тљи ве пе снич ке 
ме ха ни зме и сло же ну ор га ни за ци ју пе са ма, са спе ци фич ном пе снич
ком сли ком, да би опи сао сло же ни и из ни јан со ва ни до жи вљај све та. 
Оту да код Ла ли ћа мо де ран и пре ци зан пе снич ки го вор, да би се у пе
снич ку сли ку ухва ти ла је два при мет на а су штин ска де ша ва ња у људ
ском би ћу и око ње га, на са мој гра ни ци из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи
вог, по сто ја ња и не по сто ја ња: „Ви дљи во, то је си гур ност / [...] / али / 
Не ви дљи во – оно нам стал но из ми че, / А ша пу ће нам сво ју при сут
ност и упор но при мо ра ва / Да де лу је мо, да га пре во ди мо у сли ке” 
(„Еле ги ја или Ду нав код До њег Ми ла нов ца”). 

За хва љу ју ћи упра во овом по е тич ком свој ству, ши рок те мат ско
мо тив ски ра спон Ла ли ће вог пе ва ња кра си не рас пле ти ва уну тар ња 
је дин стве ност: пе ва ња о пре два ја њу ле та, се ћа њу на ми ну лу пу ну емо
ци ју, о трај ном и тро шном, смр ти, кул тур ном пам ће њу и за бо ра ву, 
да ти су кроз пе сни ко ве сло же не вре мен скопро стор не, си не сте зиј ске 
и ви ше слој не, го то во опи пљи ве и исто вре ме но ви со ко сим бо ли зо ва не 
сли ке ‒ па сли ке, кроз ко је се пре ла ма емо ци о нал на, чул на и ин те лек
ту ал на си ту а ци ја оно га ко ји пе ва. За то се ова по е зи ја при ма и као изу
зет но мо дер на и са ве ли ким чи та лач ким уз бу ђе њем. Он је не са мо 
ви со ко уз ди гао по е тич ку и кул тур ну са мо свест срп ске књи жев но сти, 
ство рио це ло ви то и ау тен тич но пе снич ко де ло не го је и, као рет ко 
ко у нас, ује ди нио ту ма че и чи та о це сво је по е зи је. Иван В. Ла лић је, 
јед но став но ре че но, из у зет но мо де ран и сло жен пе сник ко ји се во ли.

2. У овом те мат ском бло ку, по све ће ном две ма пе сни ко вим го ди
шњи ца ма, до но се се ту ма че ња ње го вих по је ди нач них пе са ма. Jедана
ест про у ча ва ла ца са вре ме не срп ске по е зи је, раз ли чи те ге не ра циј ске 
при пад но сти, са ми су би ра ли по јед ну пе сму и са гле да ва ли је сход
но сво ме по е тич ком сен зи би ли те ту. У ин тер пре та тив ном при сту пу, 
ко ји се кре тао из ме ђу на уч ног и есе ји стич ког, тек сто ви су на ста ја ли 
као сво је вр сни днев ник соп стве ног чи та ња ода бра них пе са ма, кроз 
ко је све вре ме про си ја ва ју љу бав и ода ност пре ма Ла ли ће вој по е зи ји 
у це ли ни и по е зи ји уоп ште. 

Учи ње но је то из ви ше раз ло га ко ји су се, са свим при род но, сли
ли у је дан. Ла лић је ау тор це ло ви тих и из у зет них збир ки, али је, сло
бод но се мо же ре ћи да је за сво је чи та о це, нај пре, ау тор из у зет них 
пе са ма. Чи ни се да су упра во те нај при хва ће ни је пе сме не до вољ но 
про чи та не, да се че сто у њи хо вом ту ма че њу за до во ља ва мо оп штим 
ме сти ма и по хва ла ма ко је су до вољ не са ме се би, од но сно: да се у њи ма 
ви ди са мо оно што се тра жи и да се не на ђе ни шта ви ше од оно га што 
је већ по твр ђе но као вред ност. Та ко ђе, Ла лић је пе сник број них сти
хо ва ко ји су по ста ли прак тич но гном ски ис ка зи, што све до чи о њихо
вој умет нич кој из бру ше но сти и о пре ци зно сти ње го вог је зи ка ‒ али 
се по не кад сти че ути сак да су два или три ле па сти ха по ти сну ла у 
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по за ди ну це лу пе сму. А ови (и ова кви) сти хо ви су ле пи са мо у окви ру 
те пе снич ке це ли не уну тар ко је по сто је и тек уну тар ње до би ја ју сво
је пу но зна че ње. Не мо же се оста ти са мо на њи хо вом пре по зна ва њу 
и при хва та њу, а да се ти ме не на ру ши раз у ме ва ње оно га што нам пе сма 
хо ће да ка же.

Но вим чи та њи ма се пе сма бра ни од пре по зна ва ња и ау то ма ти
зо ва не ре цеп ци је: ту ма че ћи пе сме, ау то ри тек сто ва их раз ја шња ва ју 
нај пре се би, па тек за тим чи та о ци ма (та кво је, го то во увек, и ис ку ство 
уред ни ка овог те ма та). Ти ме се от кри ва ју до та да не у о че на је зич ка 
и ком по зи ци о на свој ства, ле по та и пре ци зност пе снич ког из ра за, 
ње ни но ви сло је ви и прав ци сми сла. Кон крет но, у ве ћи ни ов де ту ма
че них пе са ма, кроз пе снич ке сли ке згу сну тог до жи вља ја не на да не 
ле по те и ме лан хо лич ну ат мос фе ру ко ја се кон сти ту и ше у пе сми и све 
вре ме леб ди над њом, до нас до пи ре сти ша ни глас на слу ће не смр ти 
и бе ле бо је веч но сти. Ин тер пре та циј ско отва ра ње пе сме не уби ја 
тај ну (ка ко по не кад во ли да се ка же у по ви ше ном по е тич ком за но су), 
не го по твр ђу је сву ње ну сло же ност и оснажу је пр во бит ни чи та лач ки 
до жи вљај. Раз у ме ва ње пе сме у пот пу но сти је исто вет но уз бу ђе њу и 
за до вољ ству у тек сту ње ног чи та о ца. 

Усме ре ност на по је ди нач ну пе сму зна чај но је и из уже књи жев
них раз ло га. Иа ко се мо же ре ћи да иза сва ке пе сме сто ји це ло куп на 
по е зи ја ње ног ау то ра, ту мач (а са њим и чи та лац) у су о ча ва њу са кон
крет ним тек стом из по чет ка кре ће у ње гов опис. Ма да сва ка пе сма 
тра жи од го ва ра ју ћи при ступ, она се нај пре мо ра про чи та ти и раз у
ме ти на основ ном ни воу, по чев од до њих сло је ва, нај пре од је зи ка, 
лек си ке и основ ног зна че ња ре чи, пре ко син так сич ког и сти хов ног 
скло па, ком по зи ци је пе сме, да би се по том ин тер пре та тив на па жња 
по ступ но по ме ра ла ка ње ном лир ском све ту и сло же ни јим сми са о ним 
пу та ња ма. Не мо же се пре ћи у ви ше раз ре де, ако се пре ско че основ
ни, уз на по ме ну да све оно што се у ту ма че њу на во ди сук це сив но, у 
тек сту се (као и у на шем раз у ме ва њу то ком чи та ња) ус по ста вља на
по ре до – слéде ћи пут ко јим нас пе сма во ди и ло ги ку са мог ту ма че ња. 
Пе снич ки текст је из у зет но ди на ми чан, про жет хо ри зон тал ним (од 
по чет ка до кра ја пе сме) и вер ти кал ним ли ни ја ма (ме ђу сво јим раз
ли чи тим сло је ви ма), исто вре ме но за тво рен у се бе, али се, мно гим 
сво јим од ли ка ма, укљу чу је у све ве ће це ли не, у опус сво га ау то ра, 
епо хе или стил ске фор ма ци је, све до на ци о нал не књи жев но сти и кул
ту ре, од но сно књи жев но сти и кул ту ре уоп ште.

У та квом ра ду, ако је ва же ћи, не ма мно го ме ста за пра зан ход, 
по на вља ње оп штих су до ва о кон крет ној по е зи ји (или, још го ре, о 
по е зи ји уоп ште). Јед ном ре чи, ако и има си му ли ра ња ту ма че ња, оно 
је од мах ви дљи во. Прет ход на књи жев на и кул тур на зна ња, ту ма че во 
лич но и чи та лач ко ис ку ство је су нео п ход ни, али ни су до вољ ни. На 
тре ну так, он је пред пе смом бес по моћ но сам. Па ра фра зи ра ју ћи по зна
ту ан тич ку из ре ку Hic Rho dus, hic sal ta, мо же се ре ћи: Ов де је текст, 
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са да га ту ма чи. Јер текст и ње гов ту мач се све вре ме ме ђу соб но са ме
ра ва ју: у ме ри у ко јој ту мач ис пи ту је текст, исто то ли ко и текст про
ве ра ва ту ма ча. За то је ту ма че ње тек ста увек пи са ње са лич ним уло
гом и не ка вр ста ау то би о гра фи је раз во ја лир ске осе ћај но сти. Та кав 
је слу чај, на да мо се, и са тек сто ви ма у овој те мат ској це ли ни.

3. Ра до ви ко ји се на ла зе пред на ма мо ра ли су ‒ ако оста ви мо по 
стра ни огра ни че ње ду жи не због ча со пи сног про сто ра ‒ да у се бе укљу
че по дат ке о на стан ку пе сме (за ве ћи ну пе са ма са чу ва ни су ру ко пи
си са да ту ми ма) и пр вом об ја вљи ва њу у збир ци, као и да до не су текст 
ту ма че не пе сме у це ли ни. То је учи ње но да би чи та о ци мо гли од мах 
на по чет ку тек ста да ви де ме сто пе сме у Ла ли ће вом опу су, што је од 
по сред ног, али бит ног зна ча ја и за ње но раз у ме ва ње, од но сно да би 
то ком чи та ња не по сред но пред со бом има ли пе сму о ко јој је реч.

Ре до след тек сто ва у те ма ту од ре ђен је вре ме ном пр вог об ја вљи
ва ња ту ма че них пе са ма у збир ка ма. Из у зе так је текст о пе сми из ру
ко пи сне за о став шти не „По да так о Си зи фу”, ко ји се да је пре ма време
ну ње ног на стан ка. Уко ли ко је пи са но о ви ше пе са ма из јед не збир ке 
(што је дво стру ки слу чај), тек сто ви су по ре ђе ни по ре до сле ду пе са ма 
у њи ма. Из пе сни ко вог ра ног (за кључ но са збир ком Вре ме, ва тре, 
вр то ви) и сред њег пе ри о да (до збир ке Стра сна ме ра) ту ма че не су 
са мо две пе сме. Ти из у зет ни ‒ и са књи жев но и сто риј ског, и са по е тич
ког ста но ви шта ‒ пе ри о ди Ла ли ће вог ства ра ла штва, са си гур но бар 
пет на е стак ан то ло гиј ских пе са ма, де лом су још у сен ци ње го ве три 
из у зет не за вр шне књи ге. Нај ви ше ту ма че них пе са ма, њих пет, је су 
из Ла ли ће ве збир ке Пи смо. Што је и ло гич но, ако се узме при ро да 
овог те ма та и ис тра жи вач ки раз ло зи: го то во све пе сме ове збир ке су 
при хва ће не као ван ред не, би ло је вре ме (бар ка да је реч о овим кон
крет ним пе сма ма) да ту ма чи кре ну за сво јим чи та лач ким до жи вља јем.

Ла ли ћев пе снич ки глас, да се па ра фра зи ра стих из пе сме „Пи смо”, 
тра је, јер зна чи: сва ко но во чи та ње је про ду же так то га гла са ко ји нам 
у са да шњи пе снич ки и кул тур ни тре ну так, већ је из ве сно, под јед на
ко сти же и из про шло сти и из бу дућ но сти.

А. Ј.
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МИ ЛОШ М. КО ВА ЧЕ ВИЋ

(ПРА)ПЕСНИКИПЕСМА

„Та ко је пе вао Ор феј”, Бив ши де чак (1955)

Пе сма Ива на В. Ла ли ћа „Та ко је пе вао Ор феј”, ко ју ов де под
вр га ва мо лин гво сти ли стич кој ана ли зи, на пи са на је но вем бра 1953. 
го ди не, а об ја вље на у пр вој пе сни ко вој збир ци Бив ши де чак, иза
шлој у За гре бу две го ди не ка сни је (Ла лић 1955). То је вре ме ка да 
се пе сник нај ви ше слу жио „за тво ре ним фор ма ма” (Ла лић 1997: 
265). Пе сму пре у зи ма мо из збир ке Пе сме из да те у Бе о гра ду 2009. 
го ди не (Ла лић 2009: 41):

Он пе вао је као грм пун ру жа, 
Гла сом од ба кра, од во ћа и пе не.
И сва ка гра на би ва ла је ду жа 
И ме ка ис под ко ре, ко да пру жа 
Црн ка сто те ло ми ло ва њу же не.

А див не зве ри ни су чак ни зна ле 
Ка ко им крв се у мед злат ни гру ша. 
На је же не су, ве ли ке и ма ле,
Ко исе че не из ти ши не ста ле,
С је зе ром све тла у уху што слу ша.

А он је вре ме учи нио чуј ним,
Дао му гип кост во де би стре, плит ке, 
Пу не па стрм ки са тач ка ма руј ним;
И бо ју тра ве с цве то ви ма буј ним,
И укус зе мље, сун ча не и жит ке.
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И пе вао је и под ки шом мла ком, 
Мо кар, сред љу би ча сте де те ли не, 
Кр вав под ко жом, и скри ве но ла ком 
На од јек зре лог гла са под сте ња ком, 
Где вре бао је пр ви вал ти ши не. 

Пе сма је из о стро фич на: са сто ји се од че ти ри квин те, са изо
си ла бич ним је да на е сте рач ким сти хо ви ма, ко ји су у сва кој стро фи 
исто вр сно ри мо ва ни: aba ab. Ри ма ди стри бу циј ски ни је, да кле, ни 
пар на, ни укр ште на, ни об гр ље на – не го је ком би на ци ја умно же не 
дис тант не ри ме (ре а ли зо ва не у пр вом, тре ћем и че твр том сти ху: 
аbаа), пар не ри ме (оства ре не у тре ћем и че твр том сти ху: аа) и 
об гр ље не ри ме (ре а ли зо ва не у дру гом и пе том сти ху: ba ab). Иа ко 
ди стри бу циј ски екви ва лент на, ри ма у две по чет не и две за вр шне 
стро фе ипак ни је пот пу но исто вет на: у по чет не две стро фе све 
ри ме су жен ске отво ре не (aXaa), док се у по след ње две стро фе ком
би ну ју отво ре не и за тво ре не жен ске ри ме: дис тант на умно же на 
ри ма оства ре на је као жен ска за тво ре на, док је об гр ље на (bXXXb) 
ре а ли зо ва на као жен ска отво ре на ри ма. То се не мо же сма тра ти 
слу чај но шћу, не го је очи глед но усло вље но ин хо а тив ном и фи ни
тив ном струк тур ном уло гом по чет них и за вр шних стро фа. На тај 
је на чин сва ка од стро фа умре же на ви ше стру ким на ри ми за сно
ва ним екви ва лент но сти ма.

Екви ва лент ност ни је, ме ђу тим, од ли ка са мо ри мо ва них је
ди ни ца пе сме. Она је основ но струк тур но на че ло ка ко раз ли чи тих 
де ло ва пе сме та ко и пе сме у це ли ни: по твр ђу ју је и из о стро фич
ност, и изо си ла бич ност, и стро фич на хо мо рим ност. А уз то се у 
на ве де ним ти по ви ма на че ло екви ва лент но сти у Ла ли ће вој пе сми 
„Та ко је пе вао Ор феј” не ис цр пљу је. Екви ва лент ност је, ка ко ће мо 
ви де ти, те мељ на ка рак те ри сти ка ме ђу од но са лек сич ких и син так
сич ких је ди ни ца у струк ту ри де ло ва пе сме и ње не це ли не. Јер 
основ на струк тур на до ми нан та пе сме је сте па ра ле ли зам као екви
ва лент ност. А сам тер мин па ра ле ли зам или екви ва лент ност го то во 
да је има нен тан по е зи ји, јер при зи ва Ја коб со но ву по ет ску функ ци ју 
је зи ка, ко ја „про јек ту је прин цип екви ва лент но сти из осе се лекци је 
у осу ком би на ци је” (Ја коб сон 1966: 296). 

Бу ду ћи да је па ра ле ли зам као екви ва лент ност основ но струк
тур но на че ло Ла ли ће ве пе сме „Та ко је пе вао Ор феј”, ова је пе сма 
ви ше не го до бар ре пре зен тант „за си ће не” по ет ске функ ци је је зи ка. 
Па по ме ни мо оне нај и зра зи ти је (фор мал не) лек сич косин так сич ке 
на екви ва лент но сти за сно ва не па ра ле ли зме оства ре не у овој пе сми, 
и то с об зи ром на струк ту ру сти хо ва, стро фа и пе сме у це ли ни. 
Уз ри му, у Ла ли ће вој пе сми па ра ле ли зам нај ек спли цит ни је ре пре
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зен ту је по ли син де тон као јед на од у по е зи ји нај за сту пље ни јих фи
гу ра па ра ле ли зма. У овој Ла ли ће вој пе сми по ли син дет ски се реа
ли зу је ве зник И у тре ћем и че твр том сти ху пр ве стро фе („И сва ка 
гра на...” / „И ме ка ис под ко же...”), као и у че твр том и пе том сти ху 
тре ће стро фе („И бо ју тра ве...”/ „И укус зе мље...”). Уз то, по ли син
дет ски ко пу ла тив ни ве зник И по ве зу је пр ви стих по след ње, че твр
те стро фе са два ма за вр шним сти хо ви ма прет ход не, тре ће стро фе 
(„И пе вао је и под ки шом мла ком”). То у пе сми за вр шно по ли син
дет ско И ни је зна чај но са мо по то ме што струк тур но ко хе зив но 
по ве зу је стих са по чет ка че твр те са за вр шним сти хо ви ма с кра ја 
тре ће стро фе, не го још ви ше по то ме што пр ви стих за вр шне стро
фе по ве зу је ре ку рен циј ски са пр вим сти хом пр ве стро фе. На и ме, 
дру га по ре ду је зич ка је ди ни ца (ов де син так се ма) по ду дар на у 
пр вој и за вр шној стро фи је сте гла гол пе ва ти у фор ми пер фек та 
пе вао је. У оба слу ча ја ком по нен те пер фек та су ли не а ри зо ва не та ко 
што иза пу но знач ног гла го ла (пе вао) сле ди ко пу ла ( је). Та ква мор
фо ло шки исто вет на је ди ни ца бит но је син так сич кости ли стич ки 
раз ли чи та у пр вом сти ху пр ве и пр вом сти ху по след ње стро фе 
ове пе сме. У пр вом сти ху по след ње стро фе пост по но ва ње ко пу ла 
(је) у од но су на пу но зна чи гла гол не са мо да је уо би ча је но не го је 
и ну жно, јер иза ве зни ка И не мо же до ћи ни јед на ен кли ти ка (уп. 
*И је пе вао...). У пр вом сти ху пр ве стро фе пост по но ва ни по ло жај 
ен кли ти ке је сти ли стич ки мар ки ран, друк чи је ре че но: сти ле ма ти
чан, оне о би ча јен, све сно оства рен с ци љем да се по себ но на гла си 
са др жај са мог гла го ла пе ва ти, тј. да се ма ње бит ном пред ста ви 
мор фо ло шка (пер фе кат ска) фор ма у ко јој се тај гла гол у пе сми оства
ру је. На тај на чин изо мор фич ни пре ди кат пе вао је у пр вом сти ху 
пр ве и за вр шне стро фе го то во да се на син так сич кости ли стич ком 
пла ну по ка зу је кон траст ним. У по след њој стро фи то је нор ма тив
на, је ди но мо гу ћа ли не а ри за ци ја, у пр вом сти ху пр ве стро фе то је 
„на мер на”, сти ле ма тич на, стил ски оне о би ча је на ли не а ри за ци ја 
ком по не на та пер фе кат ске син так се ме. А тој син так сич ки за да тој 
сти ли стич кој ма р ки ра но сти раз лог је, пре све га, на гла ша ва ње 
два ју ин тер фе ри ра ју ћих зна че ња ко је лек се ма пе ва ти има у це лој 
пе сми: а) из во ди ти ме ло ди ју, тј. би ти пе вач, и б) пи са ти сти хо ве, 
тј. би ти пе сник. 

Сти ле ма тич ни (син так сич ки оне о би ча је ни) рас по ред ком по
не на та ни је у овој Ла ли ће вој пе сми ве зан са мо за пер фе кат ски 
об лик гла го ла пе ва ти не го не у по ре ди во че шће за по ло жај адјек
тив них лек се ма (пре све га при де ва) као кон гру ент них је ди ни ца. 
Оп ште по зна то је да је уо би ча је ни по ло жај кон гру ент ног атри бу та 
у суп стан тив ној син таг ми пре по зи ци ја у од но су на суп стан тив ну 
реч ко ју од ре ђу је. Та кав пре по зи ти ван по ло жај ни је ре дак ни у 
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овој Ла ли ће вој пе сми (уп.: цр вен ка сто те ло, див не зве ри, љу би ча
ста де те ли на, зре лог гла са, сва ка гра на, пр ви вал). У свим тим слу
ча је ви ма атри бут има кла си фик ци о ноиден ти фи ка тив ну функ ци
ју, и ње го во је зна че ње ко му ни ка тив но се кун дард ни је од зна че ња 
име нич ког пој ма. Не у по ре ди во су че шћи у овој Ла ли ће вој пе сми 
пост по но ва ни при де ви у фор ми кон гру ент них атри бу та, чи ме се 
оства ру је ана стро фа као фи гу ра ре да ре чи.1 Ана стро фич не син
таг ме „ра за су те” су по це лој пе сми „Та ко је пе вао Ор феј” и без изу
зет но су не са мо сти ле ма тич не (струк тур но оне о би ча је не) не го и 
сти ло ге не (естет ски ва лид не). Основ ни раз лог пост по но ва ња кон
гру ент ног при де ва у од но су на суп стан тив ну лек се му сва ка ко је 
те жња да осо би на до би је ко му ни ка тив но зна чај ни ји ста тус од са мог 
име нич ког пој ма ко ме се при до да је. Пост по но ва њем се, друк чи је 
ре че но, по ко му ни ка тив ној бит но сти при дев ски са др жај над ре ђу је 
име нич ком. Уз то, с том ко му ни ка тив ности ли стич ком функ ци јом 
не рет ко се пре кла па и функ ци ја и по зи ци ја кла у зу ле при дев ске 
лек се ме, тј. ре а ли за ци ја при де ва у по зи ци ји кла у зу ле ра ди ри ме. 
Ти ме се оства ру је дво стру ка струк тур ноко му ни ка тив на мар ки
ра ност ана стро фич ке лек се ме (као нпр. [...] са тач ка ма руј ним; [...] 
с цве то ви ма буј ним; ...под ки шом мла ком; ...гип кост во де би стре, 
плит ке). Сти ли стич ка дво мар ки ра ност ана стро фич ких при де ва 
не оства ру је се са мо из раз ло га ин тер фе рен ци је ко му ни ка тив ног 
зна ча ја при де ва и ње го ве ре а ли за ци је у по зи ци ји кла у зу ле. Пост
по зи ци јом при дев ских лек се ма пе сник, на и ме, че сто ме ња њи хо ву 
син так сич косе ман тич ку ка те го ри ју, из ка те го ри је кон гру ент них 
ана стро фич ких атри бу та пре во ди их у син так сич косе ман тич ку 
ка те го ри ју апо зи ти ва. И то дво вр сног апо зи ти ва: а) пра вог при
суп стан тив ног апо зи ти ва, и б) пре ди кат ског (при пре ди кат ског) 
апо зи ти ва (о ка рак те ри сти ка ма тих син так сич косе ман тич ких 
је ди ни ца в. Ко ва че вић 2013). И у јед ном и у дру гом слу ча ју при де
ви гу бе атри бут ску кла си фи ка ци о ноиден ти фи ка ци о ну функ ци ју, 
бу ду ћи да из но се ка рак те ри сти ку име нич ког пој ма чи ја се бит ност 
огра ни ча ва вре ме ном ре а ли за ци је рад ње, од но сно да тим пе снич
ким кон тек стом. На апо зи тив ни ка рак тер пост по но ва них при де ва 
пе сник, по пра ви лу, упу ћу је ор то граф ски, јер их од име нич ког 
пој ма одва ја за пе та ма (нпр. И укус зе мље, сун ча не и жит ке), а на 
ста тус пре ди кат ског апо зи ти ва њи хо вим оса мо ста ље њем, тј. упо
тре бом без на во ђе ња име нич ког пој ма с ко јим мор фо ло шки кон
гру и ра ју (као нпр. На је же не су, ве ли ке и ма ле; Мо кар [...]; Кр вав под 
ко жом [...]).

1 „Ана стро фа под ра зу ми је ва из мје ну мје ста дви ју ком по не на та ко је у 
оп ште у по треб ној кон струк ци ји по пра ви лу сли је де јед на за дру гом.” (Ко ва че вић 
1998:30).
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Ови при ме ри ана стро фе по ка зу ју да ко хе зив не (син так сич ке) 
ве зе пре ра ста ју у ко хе рен циј ске (се ман тич ке, сми са о не) ве зе. То 
зна чи да струк тур но „са вр шен ство” пе сме ни је до во љан кри те ри
јум за до бру, а ка мо ли „са вр ше ну” пе сму. Мре жа па ра ле ли за ма 
што чи не стро гу ко хе зив ну струк ту ру пе сме го то во да зах те ва екви
ва лент ну ко хе рен циј ску струк ту ру пе сме. А њу, пре све га, чи не 
на чи ни се ман тич косми са о них ве за оства ре них у сти хо ви ма и 
ме ђу сти хо ви ма, у стро фа ма и ме ђу стро фа ма и у пе сми у це ли ни. 
Да би се уоп ште мо гло го во ри ти о ко хе рен ци ји би ло ког тек ста, 
нај пре је нео п ход но од ре ди ти ње го ву те му. Кад је ова Ла ли ће ва 
пе сма у пи та њу, го то во да се са мим на сло вом не дво сми сле но иден
ти фи ку је те ма: те ма пе сме је Ор феј, нај чу ве ни ји, чу до твор ни пе
вач, сви рач и пе сник из грч ке ми то ло ги је. Иван Ла лић у сво јој пе
сми, ме ђу тим, не опе ва ва мит о Ор фе ју, ни ти мит ско га Ор фе ја. Не 
опе ва ва, за то што сма тра „да у са вре ме ној по е зи ји ни је ви ше мо
гу ће опевати не ки мит, не ки тра ди ци о нал ни мит, као што је то чи нио 
Ови ди је, на при мер. (Мо гу ће, али као на ив ност, као ана хро ни зам.) 
Са вре ме на по е зи ја ра за ра, од но сно ви то пе ри тра ди ци о нал не ми
то ве, да их за тим рекре и ра у ду ху и об ли ку што га из и ску је пе сни
ков ис каз.” (Ла лић 1997: 273).

Мит о Ор фе ју је по вод да пе сма про го во ри о пе сни ку уоп ште, 
по себ но о са вре ме ном пе сни ку. Јер ре чи су Ла ли ће ве, „ка да ка жем 
Ор феј, ја ми слим и на оне ’трач ке бре го ве, илир ске го ре’, тај про
то тип пе снич ке суд би не об ли ко ван је не где ту.” (Ла лић 1997: 269). 
За то су осо би не што се у пе сми при пи су ју Ор фе ју, има нент не осо
би не сва ко га пе сни ка, па след стве но и, пре све га, пе сни ка Ива на 
В. Ла ли ћа. Јер Ла лић, пе ва ју ћи о Ор фе је вој, пе ва о сво јој пе сми.2 

А ко је су то те мељ не ка рак те ри сти ке Ор феј Ла ли ће вог пе ва ња? 
Оне су очи глед но дво вр сне: јед не су ква ли та тив не (ка квоћ не), а 
дру ге по сле дич не пер цеп тив не (ре цеп тив не). Пр вим се ка зу ју како 
пе сник пе ва, а дру гим ка кав ути цај на слу ша о це и/или чи та о це 
има пе сни ко во пе ва ње.

Пр вих је, и не слу чај но, у Ла ли ће вој пе сми мно го ма ње не го 
дру гих. Пр ва два сти ха па ра диг ма тич на су у на чи ну на ко ји Ла лић 
пе снич ки осли ка ва Ор фе је во пе ва ње: „Он пе вао је као грм пун ру жа, 
/ Гла сом од ба кра, од во ћа и пе не.” Нео че ки ва но, да не ка же мо не
при род но по ре ђе ње, јер „грм пун ру жа” не пе ва, он је ди но мо же 
да „ми ри ше”, та ко да је стих мо гу ће схва ти ти као си не сте зиј ски: 

2 По сред но на то упу ћу је и чи ње ни ца да ми мо на сло ва Иван В. Ла лић у 
пе сми ни јед ном не име ну је Ор фе ја, не го на њ упу ћу је три пут за ме ни цом ОН, 
ко ја, ме ђу тим, не мо ра би ти ко ре фе рент на са мо са Ор фе јом као мит ским пе сни
ком, не го, чи ни се, пре упу ћу је на Ор фе ја као сим бо ла пе сни ка. Друк чи је ре че но, 
упу ћу је на пе сни ка уоп ште. 
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пе ва ње по ква ли те ту од го ва ра „ома мљу ју ћем” ми ри су гр ма ру жа. 
Или је пак у пи та њу по ре ђе ње са ме та фо рич ним „рас пе ва ним 
гр мом”, што он да упу ћу је на епи тет ску вред ност пе ва ња: пе ва 
ле по, оча ра ва ју ће баш као што је леп, оча ра ва ју ћи „грм пун ру жа”. 
Да то по ре ђе ње под ра зу ме ва, да кле, вр ло не у о би ча је но је дин ство 
ин тер фе ри ра ју ћег си не сте зиј ског и епи тет ског по ре ђе ња. Реч је 
очи то о му зич ком пе ва њу, бу ду ћи да се у дру гом сти ху ме та фор
ски осли ка ва ква ли тет Ор фе је вог гла са: глас је „од ба кра, од во ћа 
и пе не”, што у ин тер пре та тив ном „пре во ду” ме та фо ре зна чи да се 
у гла су ује ди ње не три из у зет не осо би не: он је нај пре со но ран, звон
ки глас (од ба кра), по том сла дак, осве жа ва ју ћи глас (од во ћа) и на 
кра ју про зра чан, ете ри чан глас (од пе не).

Од ква ли та тив них у пе сми су број ни је по сле дич не осо би не 
Ор фе је вог као (оп ште)пе сни ко вог пе ва ња. То пе ва ње про жи ма и 
ме ња биљ ни и жи во тињ ски свет. Од ње га је „сва ка гра на би ва ла 
ду жа / и ме ка ис под ко ре”; од ње га се у „див них зве ри” „крв у мед 
злат ни гру ша”. Пе сник је при том пе смом „вре ме учи нио чуј ним”, 
да ју ћи му „гип кост во де”, и „бо ју тра ве”, и „укус зе мље”. Та си не
сте зиј ски де тер ми ни са на „чуј ност вре ме на” упу ћу је на све вре ме
ност при ро де и/или жи во та у по е зи ји, на не мо гућ ност чо ве ко вог 
изо ло ва ња од при ро де и/или жи во та. Та не рас ки ди ва ве за чо ве ка – 
пе сни ка кроз жи вот у вре ме ну и кроз вре ме на ла зи ре вер зи бил ни 
од јек: од јек у пе сми, али и од јек пе сме. Јер ко ли ко год пе сма свој 
на ста нак за хва љи ва ла пе сни ко вој па сли ци жи во та3, то ли ко, ако не 
и ви ше, пе сма ж и в и  од од је ка у дру гом, у чи та о цу и/или слу ша
о цу. Јер, по Ла ли ће вом схва та њу, пи са ње пе сма ма је сте „ко му ни
ка ци ја ко ја, као и сва ка дру га ко му ни ка ци ја, би ва обе сми шље на 
ако не по сто ји или ако је бло ки ран при јем ник. По е зи ја без чи та о ца 
(или, не ка да, слу ша о ца) бу квал но не по сто ји” (Ла лић 1997: 284). 
И упра во као пе снич ку по твр ду ко му ни ка циј ске функ ци је пе сме, 
ње не же ље не и нео п ход не пер цеп ци је код чи та ла ца и/или слу ша
ла ца, Ла лић ће на ве сти за вр шне сти хо ве пе сме о Ор фе ју. „Ја сам” 
– ре чи су Ла ли ће ве – „у јед ној од сво јих ра ни јих пе са ма за ми слио 
Ор фе ја, да кле, пра пе сни ка и пра пе ва ча, ка ко пе ва ’кр вав под ко
жом и скри ве но ла ком / На од јек зре лог гла са под сте ња ком / Где 
вре бао је пр ви вал ти ши не’. То бо ја зно ослу шки ва ње соп стве ног 
од је ка, дру гим ре чи ма, та про ве ра да ли је ко му ни ка ци ја ус по ста
вље на, у осно ви је људ ског ег зи сте ни ци јал ног ста ту са пе сни ка” 
(Ла лић 1997: 284). На ве де не ре чи екс пли цит на су по твр да да је 

3 „Па сли ка је вир ту ел на, уну тар ња сли ка ко ја још тре ну так оста је у све
сти по сле опа жа ња не ког пред ме та ка да се за тво ре очи – ла жна, тач ни је при
вид на сли ка. У Ла ли ће вој по е зи ји она је, ме ђу тим, пра ва сли ка јер до дат но у 
све сти за др жа ва оно што је у ствар но сти већ не ста ло.” (Јо ва но вић 2009: 15–16). 
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пе сма „Та ко је пе вао Ор феј” јед на од нај зна чај ни јих ау то по е тич ких 
пе са ма Ива на В. Ла ли ћа. 
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АЛЕК САН ДАР М. МИ ЛА НО ВИЋ

СТРАНАЦИРЕКА

„Стра нац”, Ве тро ви то про ле ће (1956)

Пе сма „Стра нац” спа да ме ђу ра не Ла ли ће ве пе сме ко је су 
из др жа ле стро ги пе сни ков суд са мо вред но ва ња. Су де ћи на осно
ву ру ко пи са, на ста ла је у ок то бру 1953, об ја вље на је пр ви пут у 
збир ци Ве тро ви то про ле ће (1956), а по том је из ње из дво је на за 
збир ку Вре ме, ва тре, вр то ви (1961), у ко јој је са жео пр ву фа зу сво
га пе ва ња, и Иза бра не и но ве пе сме (1969), да би се, по том, на шла 
и у књи зи Вре ме, ва тре, вр то ви (Де ла Ива на В. Ла ли ћа, том I, 
1997). Пе сму до но си мо у це ли ни:

То је ре ка, ма ло пла ва, спрем на да уђе крот ко
У за ви ју так, та мо где по ла ко рђа ју
Три зе ле не оштри це ја бла но ва; где ри бе
Ма ти ца скре не бла гим при ти ском на пе ра ја.

Оба ла од пе ска се не на ме тљи во пе ње,
Као слу ча јан по крет ру ке; и он да ста не
На све жем ру бу гу сте ши ка ре то по ли ка,
На је же не од ве тра што про ђе с дру ге стра не.

Ко ра ци оста вља ју бе зву чан траг на пе ску.
Он се по ми че за ми шље но, и као пе га
Не ста је ме ђу ли шћем, па по ја ви се опет
На пе ску, не по тре бан, пи то мо спу ште них ру ку.

Пе сма је пти це скли зну ла низ кр љушт сре бр на сту
Ши ка ре то по ли ка. Ре ком пли ва ју ри бе
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И пр ве мр ље ве че ри. Ве че је све же
Ко за дрх та ле ри бе, тек про су те из мре же.

Он ко ра ча низ вла жни пе сак рав но мер но
И ма ло уко че но, већ ско ро као лут ка.
Ко да леб ди на стра ху да ће га сле де ћи ко рак
Из ве сти из пеј за жа, мно го пре за ви јут ка.

Пе сма пред ста вља раз ви је ну пе снич ку сли ку на ко јој је је се
њи пеј заж са ре ком и ње ном оба лом на о ко са мо до пу њен не и ме
но ва ним стран цем, ко ји се у пе сму уво ди пр во по сред но, ње го вим 
ко ра ци ма, а по том и ди рект но за ме ни цом он тек у тре ћој стро фи. 
Ла лић га је чи та о цу у сре ди ште па жње, ме ђу тим, до вео већ Ка ми
јев ским на сло вом пе сме, и ти ме пред о дре дио и чи та о чев до жи вљај 
опи са пеј за жа, по чев од пр ве стро фе. Пе сма је мо тив ски не са свим 
уо би ча је на за по зни је Ла ли ће во пе сни штво. Ла ли ћа, на и ме, књи
жев на кри ти ка углав ном пре по зна је као пе сни ка мо ра и Ме ди те ра
на, али се и мо тив ре ке дис крет но про вла чио кроз ње го ву по е зи ју, 
на ро чи то у пр вим збир ка ма.1 

Ре ка је у пе сму „Стра нац” уве де на нај ди рект ни је пр вим ре
чи ма пе сме, го то во не пе снич ким ис ка зом бли ским деч јем го во ру 
(„То је ре ка”), али се ја сне кон ту ре раз ви је ног пе снич ког је зи ка по
чи њу ра ђа ти већ атри бу тив ним кон струк ци ја ма ко је сле де („ма ло 
пла ва, спрем на да уђе крот ко / У за ви ју так”). Уви дом у на ста нак 
пе сме и ства ра ње ње ног ко нач ног об ли ка2, ме ђу тим, мо же се за
кљу чи ти да је при вид на јед но став ност ду го тра же на. У јед ној од 
прет ход них ру ко пи сних ва ри ја на та, на и ме, по че так пе сме је гла сио: 
„Још ма ло па ће плав ка ста ре ка / ући у за ви ју так, са свим крот ка”. 
По ред пот пу не про ме не пер спек ти ве, па жњу од мах при вла чи апо
зи тив на кон струк ци ја ма ло пла ва, ко ју пе сник би ра као бо ље, ве
ро ват но нео бич ни је, пе снич ко ре ше ње у од но су на уо би ча је ну кон
ден зо ва ну атри бут ску фор му плав ка ста. За ви ју так ре ке је да ље 
опи сан дво стру ком ме та фо ром, јед ном ве за ном за бо ју, а дру гом 

1 На гла ша ва мо да су Ла ли ћа у по е зи ји при вла чи ле раз ли чи те во де не по
вр ши не. По ред не из о став ног мо ра и на ве де не ре ке, у пр вим збир ка ма по ја вљу ју 
се, ре ђе, још и је зе ро, у пе сма ма „Re qu im” („Он ко ји за це ло ни је имао шта да ка же 
/ За чу ђе ној ма сли на стој ду би ни опо рог је зе ра”, Ла лић 1997: 273), „Два гла са на 
оба ли је зе ра” („До ле је је зе ро. / Оку пај се у овом за тво ре ном је зе ру”, Ла лић 1997: 
288; „Удах ни ду бо ко пре не го што уђеш у је зе ро”, Ла лић 1997: 289) или „Јер си 
љу бав” („Тво је име па да као ка мен у је зе ро слу ха”, Ла лић 1997: 290), као и ба ра 
у пе сми „Пре ци” („Из ро ни ли су из шу ма и ба ра, и кре ну ли су / На путо ва ње”, 
Ла лић 1997: 283).

2 Ру ко пи сне ва ри јан те пе сме до би ли смо од Алек сан дра Јо ва но ви ћа, ко
јем ду гу је мо ве ли ку за хвал ност.
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за об лик кро шње ја бла но ва („та мо где по ла ко рђа ју / Три зе ле не 
оштри це ја бла но ва”). Овај за ви ју так ни је опи сан са мо „спо ља”, они
ме што је ви дљи во по сма тра че вом оку, већ и „из ну тра”, не чим што 
се са мо мо же на слу ти ти („где ри бе / Ма ти ца скре не бла гим при ти
ском на пе ра ја”). О зна ча ју ко ји је Ла лић при да вао од но су из ме ђу 
атри бу та и при ло шких од ред би све до чи и ру ко пис пе сме: пе сник 
је за вр шни стих пр ве стро фе за по чео ре чи ма „Ма ти ца бла го скре
не”, да би при лог бла го пре цр тао, а стих на ста вио ре чи ма „бла гим 
при ти ском на пе ра ја”.

Пре ци зи ра ње и ни јан си ра ње пеј за жа на ста вља се и у дру гој 
стро фи, са да опи сом оба ле („Оба ла од пе ска се не на ме тљи во пе ње”), 
у ко јем је стил ски опет на ро чи то ефек тан нео че ки ван из бор при
ло га у функ ци ји при ло шке од ред бе: у пр вој стро фи ре ка је крот ко 
ула зи ла у за ви ју так, а са да се оба ла не на ме тљи во пе ње. Ви де ли 
смо већ да је у јед ној од вер зи ја ре ка би ла крот ка, а да је у ко нач
ној вер зи ји овај атри бут за ме њен при ло шком од ред бом крот ко. 
Се лек ци јом на ве де них при ло га ство ре на је сли ка пи то мог пеј за жа, 
го то во иди лич на сли ка. Не на ме тљи вост успо на до ча ра на је и пр вим 
по ре ђе њем у пе сми („Као слу ча јан по крет ру ке”), ко је је, су де ћи на 
осно ву ру ко пи са пе сме, уве де но тек на кон што је Ла лић пр во бит
ни стих: „Оба ла од пе ска се као слу чај но пе ње”, за ме нио сти хом: 
„Оба ла од пе ска се не на ме тљи во пе ње”, да би пр во бит но са же то 
по ре ђе ње по том раз вио у леп шу сли ку. Пе снич ку ве шти ну у из бо
ру нео че ки ва них и ефект них од ред би Ла лић де мон стри ра и ме та
фо рич ним атри бу ти ма свеж и на је жен („На све жем ру бу гу сте 
ши ка ре то по ли ка, / На је же не од ве тра што про ђе с дру ге стра не”). 
Хла дан ве тар с дру ге оба ле, ме ђу тим, већ бла го ре ме ти пот пу ну 
иди лич ност сли ке.

Тре ћа стро фа по чи ње сти хо ви ма ко ји из не на ђу ју ће уво де људ
ско би ће у пе сму. Ње га, на и ме, уво де ње го ви ти хи ко ра ци по пе ску, 
ис ка за ни упе ча тљи вом си не сте зи јом („Ко ра ци оста вља ју бе зву чан 
траг на пе ску”). Стра нац ни је упла шен, већ за ми шљен, што, још 
је дан пут, ни је ис ка за но атри бу том већ при ло шком од ред бом, па 
је фо кус са вр ши о ца рад ње пре нет на са му рад њу („Он се по ми че 
за ми шље но”). Дру го по ре ђе ње у пе сми та ко ђе је у функ ци ји при
ло шке од ред бе („као пе га / Не ста је ме ђу ли шћем”), а из бор име ни
це пе га отва ра мо гућ ност ви ше стру ких ту ма че ња: за чи та о ца нај
ве ро ват ни је је то пе га у оку, тј. по гле ду, ко ја бр зо не ста је, али на 
осно ву кон тек ста пе сме мо гла би то би ти и пе га на ли сту, па чак 
и пе га на ри би (па стрм ци, ли пље ну) у ре ци.3 На ред ним сти хо ви ма 

3 За по след ње мо гу ће ту ма че ње оквир ства ра ју пр ва и че твр та стро фа 
пе сме, као и сти хо ви из пе сме „Та ко је пе вао Ор феј”, на ста ле у ис тој фа зи пе сни
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већ се ус по ста вља од нос из ме ђу лир ског су бјек та и лир ског ју на
ка, кон кре ти зо ван ак ту ел ним ква ли фи ка ти вом не по тре бан („па 
по ја ви се опет / На пе ску, не по тре бан”). Опис стран ца до пу њен је 
и син таг мом пи то мо спу ште них ру ку, на осно ву ко је се мо же за
кљу чи ти да се стра нац сро дио са ка рак те ри сти ка ма пеј за жа.4 

Че твр та стро фа, у че ти ри сти ха и три ре че ни це, опет је у слу
жби опи са пе снич ке сли ке. На гла ше на је ме та фо рич ност ових сти
хо ва, а тип ме та фо ра от кри ва ста па ње сли ке у је дин стве ну це ли
ну, ко ју чи не пти це, ста бла и ри бе, из ме ђу ко јих као да се гра ни це 
не по врат но бри шу, па ши ка ра то по ли ка до би ја кр љушт низ ко ју 
је скли зну ла птич ја пе сма („Пе сма је пти це скли зну ла низ кр љушт 
сре бр на сту / Ши ка ре то по ли ка”). Ефект ност сти хо ва до дат но је 
на гла ше на ре дом ре чи, од но сно раз два ја њем име нич ке син таг ме 
пе сма пти це ин тер по ла ци јом ен кли ти ке је („Пе сма је пти це скли
зну ла” ← „Пе сма пти це је скли зну ла”), као и ин вер зи јом при дев ског 
атри бу та („низ кр љушт сре бр на сту” ← „низ сре бр на сту кр љушт”). 
Мо ти ву реч них ри ба, уве де ном у пр вој стро фи, Ла лић се у опи су 
још је дан пут вра ћа, али по ред њих са да ре ком пли ва ју и пр ве мрље 
ве че ри („Ре ком пли ва ју ри бе / И пр ве мр ље ве че ри”). Опет се, на
и ме, оно што ни је до ступ но оку лир ског су бјек та из во де ста па са 
оним што се огле да на по вр ши ни ре ке у фор ми ве чер њих мр ља у 
од бле ску. Име ни це пе га, у опи су стран ца, и мр ља, у опи су пеј за жа, 
са да ула зе у за ни мљи ву ко ре ла ци ју. Да у пи та њу ни је не ка ква за
мр зну та пе снич ка сли ка, већ да вре ме у овом „крат ком фил му” 
те че, по ка зу је на ред на ре че ни ца: пр ве на зна ке ве че ри на по вр ши ни 
ре ке из прет ход не ре че ни це у њој су се већ пре ли ле у ве че („Ве че 
је све же”), чи ја се све жи на у тре ћем по ре ђе њу у пе сми до во ди у 
ве зу са хлад но ћом ри ба тек из ва ђе них из ре ке („Ко за дрх та ле ри бе, 
тек про су те из мре же”). Стих је у ру ко пи су пр во бит но гла сио: „Ко 
за дрх та ло ја то ри бе, про су то из мре же”, али је Ла лић по том, очи то 
не за до во љан се ман ти ком син таг ме за дрх та ло ја то, из ба цио име
ни цу ја то5, ускла дио кон гру ен ци ју и до дао при лог тек.

штва („Дао му је гип кост во де би стре, плит ке, / Пу не па стрм ки са тач ка ма руј
ним”, Ла лић 1997: 91). Име ни ца пе га са ме та фо рич ним зна че њем по ја вљу је се и 
у пе сми „Ку ћа” („Оно тво ја ку ћа. Она жу та / Пе га је про зор”, Ла лић 1997: 251), 
као и при дев пе гав у пе сми „Ми рис мо ра” („Све тлост упла ше на из ме ђу два сто
па ла, / Пе га ва је ди на све тлост”, Ла лић 1997: 294).

4 Чак је и при ти сак реч не ма ти це на ри бља пе ра ја у че твр том сти ху пр ве 
стро фе, ви де ли смо, благ.

5 Да је се ман тич ки про блем са гле дан на син таг мат ском, а не на чи сто лексич
ком пла ну, све до чи при су ство име ни це ја то у дру гим ра ним пе сма ма: „Ту но
лов ци” („Глат ко не бо слу ша страх ве ли ког сре бр ног ја та”, Ла лић 1997: 293), „15 
пре лу ди ју ма за љу бав” („Без те бе ја ћу у чвор мо јих да на / Ко ка мен ме ђу ја то ри ба 
па сти”, Ла лић 1997: 302), „Сеп тем бар” („Та мо где ти ши на све тлу ца као мр тво 
ја то / Ри ба по кла них но ћас ср пом мла дог ме се ца”, Ла лић 1997: 318).
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На кон ин тер ме ца уне тог че твр том стро фом, Ла лић се у за вр
шном, пе том ка тре ну, опет вра ћа стран цу. Опис је и да ље у пре зен
ту, стра нац је још је дан пут име но ван ис кљу чи во за ме ни цом он. 
Лир ски су бје кат за па жа про ме не у на чи ну стран че вог кре та ња („Он 
ко ра ча низ вла жни пе сак рав но мер но / И ма ло уко че но, већ ско ро 
као лут ка”). Че твр то по ре ђе ње, го то во пе јо ра тив но, за пра во по
ка зу је нео бич ност, не при род ност стран че вог кре та ња. У по чет ку 
он се кре тао са мо за ми шље но, али са до ла ском ве че ри кре та ње је 
по ста ло и ма ло уко че но, а при лог већ по ка зу је да је пре ра сло у 
кре та ње на лик лут ки ном.

За што је стра нац про ме нио на чин кре та ња? По след њим два ма 
сти хо ви ма Ла лић се усред сре ђу је на лир ског су бјек та и на про цес 
на стан ка пе сме. У ру ко пи су су сти хо ви гла си ли: „Ко ра ча ко да ће 
га сле де ћи ме ка ни ко рак / Из ве сти из пеј за жа, мно го пре за ви јут
ка.” Чи ни се да је Ла ли ћу за сме та ло по на вља ње гла го ла ко ра ча у 
пр вом и тре ћем сти ху ка тре на, па се опре де лио за ре дук ци ју пре
ди ка та и пар це ла ци ју по ре ђе ња. Пар це ли са но, а са мим тим и по
себ но на гла ше но, по ре ђе ње („Ко да ће га сле де ћи ко рак / Из ве сти 
из пеј за жа, мно го пре за ви јут ка”) за пра во го во ри мно го ви ше ви ше 
о лир ском су бјек ту не го о лир ском објек ту: не ста ти из пеј за жа, 
и то ис так ну том од ред бом мно го пре за ви јут ка, да кле, мно го пре 
фи зич ке пре пре ке у не чи јем по гле ду, мо же се са мо у очи ма оно га 
ко ји пе ва (или сли ка). Стра нац, ко ји са да већ као да леб ди на стра ху, 
у очи ма лир ског су бјек та за пра во је у стра ху да не не ста не из пе
сме, из умет но сти.

Оту да јед на раз ви је на и де таљ на пе снич ка сли ка из пе сме у 
ње ним за вр шним сти хо ви ма до би ја са свим дру ги сми сао, и чи та о ца 
суп тил ним сред стви ма пре у сме ра ва ка раз ми шља њу о су шти ни 
по е зи је и сна зи пе снич ких по сту па ка.
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АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ

ПЕВАЊЕИЗНАДУСУДНЕЗАДАТОСТИ

„По да так о Си зи фу”, из ру ко пи сне за о став шти не (1970)

Пе сма „По да так о Си зи фу” на пи са на је 16–19. сеп тем бра 1970. 
го ди не, у вре ме ства ра ња пе снич ке књи ге Смет ње на ве за ма. 
Ру ко пис пе сме на ла зи се у све сци ове збир ке, за пра во, ма ке ти са 
ко ри ца ма и бе лим па пи ром за књи гу Џор џа Ор ве ла 1984, би бли
о те ке Кен та ур. (У дру гој по ло ви ни све скема ке те на ла зе се пе сме 
Стра сне ме ре.) Пе сма је на пи са на цр ним ма сти лом, и без ијед не 
ис прав ке. Пе сник је за жи во та ни је об ја вио. Пр ви пут је штам па
на у ње го вим Де ли ма I‒IV, иза шлим го ди ну да на по сле ње го ве 
смр ти (Ла лић 1997: 273–274). Пе сма се до но си у це ли ни: 

Си зиф је био Ср бин, па ма кар да је
Зе мљо у зом ста да па сао, Ефи ром кра ље вао
У дав но стра шно до ба ви шњих кав ги на зе мљи;
Ово је не са гла сје при вид но, као бр зи на
Стре ли не сен ке, као бли зи на зве зда:
Био је сва ка ко Ср бин, Си зиф ме ђу љу ди ма
И ме ђу не бе сни ци ма увек на сре до кра ћи
Се дам суд би на мо гу ћих,

Си зиф зван вр ло му дри
У љу ба ви, у по бу ни, у ина ту, у сплет ки ‒
Ро до на чел ник оних ко ји ће ков че ге ка ме не
Са мр твим кра ље ви ма вен ча ним гор ком ва тром
Ву ћи пре ко бре го ва, ре ка и дим них до ли на
С ју га на се вер и на траг, у ду гој ве жби ве ко ва
У ко јој дах се гу би и тле из ми че сто пи –
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Си зиф је био Ср бин
У жи во ту нај пре, за тим у смр ти, од ла га ној увек
Усу дом ко ји га во ди до ка ме на и вра ћа
Са ка ме ном, те шким ко ли ко бож ја су за.

Они што твр де да је Си зи фов ка мен сун це,
Што твр де да кле да је Си зи фов за нат све тлост,
Раз лог да ка же мо: ју тро – Они про по ве да ју
Да је све тлост ста ри ја од не сре ће.

То што ни је об ја вље на у књи зи мо же да ука же на пе сни ков од
нос пре ма пе сми: да је мо жда ни је сма трао са свим до вр ше ном и да 
је хтео да је до ра ђу је (ма да је он пе сме углав ном за пи си вао тек 
ка да је био за до во љан њи хо вим ко нач ним об ли ком) или јој је пред
ви део ме сто у не кој бу ду ћој збир ци итд. Али, та ко ђе, мо же би ти 
по ка за тељ не ких од мо ме на та та да шњег књи жев ног и кул тур ног, 
па и дру штве ног жи во та у нас по чет ком сед ме де це ни је про шло га 
ве ка (1970‒1975). У свом пр во бит ном под сти ца ју пе сма је сва ка ко 
би ла и ре ак ци ја на та да шња на ци о нал на по ме ра ња у Ср би ји и на, 
иа ко скром на и огра ни че на, ва жна ис по ља ва ња кул тур ног па три
о ти зма, у ко ји је би ла угра ђе на и свест о ње го вом си сте мат ском и 
ду го трај ном по ти ски ва њу и раз гра ђи ва њу.1 

У кон тек сту Ла ли ће ве по е зи је „По да так о Си зи фу” је сте изу
зет но зна чај на пе сма. То се ви де ло тек по до ступ но сти пе сни ко вих 
ру ко пи са и об ја вљи ва њу ове пе сме. Њен основ ни мо тив ‒ по ду
дар ност Си зи фо ве и суд би не срп ског на ро да ‒ Ла лић је, по том, 
из ван ред но угра дио у ан то ло гиј ске пе сме „Вој нич ко гро бље” (на
пи са не 24. сеп тем бар 1973, а об ја вље не у збир ци Смет ње на веза
ма 1975. го ди не) и „Пла ва гроб ни ца” (за пе че те на Кр фу 1985. го
ди не, за вр ше не у Бе о гра ду 9. сеп тем бар 1989, а об ја вље не у Пи сму 
1992). Са ма ло сло бо де се мо же ре ћи да је, по уну тар њој срод но сти, 
мо тив Си зи фа у Ла ли ће вој по е зи ји у се дам де се тим и осам де се тим 

1 Не што ви ше о то ме Ла лић је про го во рио, на свој не на ме тљив на чин, у 
раз го во ру за Књи жев не но ви не (во ђе ном 1987): „Ме ђу тим, те шко је за ми сли ти, 
да нас, пе сни ка ко ји је Ро бин сон Кру со, а ко ји уз то још и па ти од гу бит ка пам
ће ња... То зна чи те шко је пи са ти пе сме ко је су са свим из ван „ан га жо ва ног” и 
„кри тич ког” кон тек ста. Мо гао бих вам на ве сти низ мо јих пе са ма ко је су ‒ на 
овај или онај на чин ‒ на ста ле под не по сред ним при ти ском не ке по ли тич ке (зна
чи, ми кро и сто риј ске) си ту а ци је. Мо же ли као не ки ма ли кључ да вам по слу жи 
по да так да је мо ја пе сма ’Над Та ци том’ (из књи ге Смет ње на ве за ма), она ко ја 
по чи ње сти хом ’Мут на вре ме на, су ро ва, по су вра ће на...’ на ста ла у је сен 1972. 
го ди не? Реч је о тран спо но ва њу основ ног мо ти ва... А пе сник не мо же из ван свог 
вре ме на ‒ ако је пе сник” (Зу ба но вић, Пан тић 1992: 86). Ла ли ће ви сти хо ви, као 
и у пе сму унет ци тат из Та ци то вих Ана ла, пе снич ки пре ци зно опи су ју шта је све 
тих го ди на мо гао да осе ћа уз не ми ре ни пе снич ки су бјект / сам пе сник за бри нут 
за свој на род и сво ју кул ту ру.
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го ди на ма про шло га ве ка на ста вио и, де лом, пре о бли ко вао пе ва ње 
о Га ври лу Прин ци пу, из пе де се тих и ше зде се тих го ди на. Сло же ни 
од нос из ме ђу ова два мо ти ва (тач ни је, мо тив ска кру га) тра жи знат но 
ши ре раз ла га ње, али не ка са да се оста не са мо на овом за па жа њу. 

У ис тој све сци у ко јој је за пи сан „По да так о Си зи фу” на ла зи 
се ру ко пис пе сме „Вој нич ко гро бље”. Нај по зна ти је срп ско гро бље 
из Пр вог свет ског ра та, на Зеј тин ли ку у Со лу ну, још је дан је по вод 
пе сни ку да при зо ве Си зи фа и ње гов уза луд ни на пор. Пе сми прет
хо ди за бе ле шкаски ца, не да ти ра на, али по ме сту у све сци си гур но 
на ста ла из ме ђу мар та и ок то бра 1972. го ди не. У њој, нај пре, ви
ди мо да је пр ви на слов пе сме и био „Зеј тин лик”. За тим чи та мо: 

Из ро во ва у ге о ме три ју... (под те ма се стре! (ју на ка... же не | сва
то ви ‒ ра то ви) ‒ По мно жи осам хи ља да Си зи фа / са (ка ме ном... рат, 
крш.... пла ни не... пре ци... → Се ћа ња на ре ал не (име но ва не) бит ке, Иду, 
Ал ба ни ја... (сли ка‒пеј заж). Опе ра ци ја раз ви ја ња сли ка | па ћеш до бити 
вој нич ко гро бље на Зеј тин ли ку; ге о ме три ја раз мно же на у ру жа ма на 
кр сто ви ма ка ме ним, ки па ри си... ХХХХ; Они на по љу и они у ка зета
ма ду жи не бе дре не ко сти... Срп ска име на... тран сфу зи ја кр ви Си зи
фо ве – шан са за спас... Си зиф = ка мен = сун це; ње гов за кон: све тлост.

У ру ко пи су пе сме, у ко јој је пр во бит ни на слов по стао под на
слов (до пи сан ис под но вог и ко нач ног на сло ва), Си зиф је, са свим 
у скла ду са при прем ним бе ле шка ма, при су тан у три сти ха. На 
по чет ку пе те стро фе чи та мо: 

Шта са ња Си зиф кад гр ли сте ну? 
По мно жи осам хи ља да Си зи фа
Са сте ном што се умна жа у скла ду

а у прет по след њој, ше стој:

оно што је из ван сли ке
Раз но се ве тро ви по го ди на ма:
Спо кој ну срџ бу Си зи фа, ти ши ну
Нео ства ре ног

У ко нач ној вер зи ји пе сме из о стао је под на слов, а у сти хо ви ма 
пе те стро фе „Си зиф” је за ме њен реч ју „вој ник” („Шта са ња вој ник 
кад гр ли сте ну? / По мно жи осам хи ља да војника”). У оба слу ча ја, 
реч је ис кљу чи во о по е тич ким раз ло зи ма, јер је пе снич ки про стор 
очи гле дан, а услов но си зи фов ска ат мос фе ра бит ни чи ни лац сми
са о ног по ља пе сме.
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Мо тив Си зи фа Ла лић ни је мо гао да за о би ђе ни де це ни ју и по 
ка сни је док је ства рао сво ју „Пла ву гроб ни цу”. За пра во, но ва пе сма 
по чи ње та мо где се са „Вој нич ким гро бљем” ста ло. „Пла ва гроб
ни ца” је за пи са на у све сци са жу тобра он пред њом ко ри цом (на 
ко јој ус прав но пи ше Skitch и хо ри зон тал но Strat hmo re 400 se ri es) 
и там но бра он зад ње ко ри це (са на леп ни цом са пе сни ко вим име ном 
и пре зи ме ном), са ли сто ви ма без ли ни ја, по ве за них спи ра лом. У 
овој све сци је за пи са на ве ћи на пе са ма Пи сма. Дватри ме се ца пре 
ко нач ног за вр шет ка пе сме, пе сник је на пра вио бе ле шку о њој, не
да ти ра ну, али по ме сту у све сци, она је на ста ла из ме ђу 10. ју на и 
5. ју ла 1989. го ди не:

Пла ва гроб ни ца ‒ (ва ри ја ци је на „Вој нич ко гро бље” ‒ у фор ми 
узор ка...). Ево ка ци ја гру до бол ног пе сни ка...

На по ме на „у фор ми узор ка”, бу ду ћи да се на ла зи у за гра да ма 
при зи ва по ме ну ту Ла ли ће ву пе сму, али ни је са свим ис кљу че но да 
је пе сник ми слио и на пе сму од ко је зај ми мно го ви ше од на сло ва.2

Осе ћа ње уза луд но сти исто риј ског жр тво ва ња пла ви Ла ли
ће вог пе снич ког су бјек та: уме сто о Бо ји ће вим „про ме те ји ма на де” 
и „апо сто ли ма ја да”, он до след но, већ у дру гом сти ху тре ће стро фе 
пе ва о срп ским Си зи фи ма: „Ов де где се Си зиф са Си зи фом гр ли”. 
Не ко ли ко стро фа ка сни је Си зи фу се при дру жио и Тан тал: „За то 
ту се Си зиф са Тан та лом гр ли”. За ни мљи во је да је овај стих у ру
ко пи су пе сме „Пла ва гроб ни ца” до жи вео тро стру ку тран сфор ма
ци ју: „За то ка жем, Си зиф ту Си зи фа гр ли” → „За то се ту Си зиф 
са Си зи фом гр ли” → „За то се ту Си зиф са Тан та лом гр ли”. Пе сник 
је у пр ви мах хтео да по но ви стих из тре ће стро фе, али је на кра ју 
до шао до Тан та ло вог ли ка из истог сим бо лич ког кру га да би ти ме 
на гла сио не мо гућ ност оства ри ва ња та ко бли ских ци ље ва.

Али ни је Ла лић по се гао за Си зи фо вим ли ком са мо да би кон
кре ти зо вао и уни вер за ли зо вао пе ва ње о не мо гу ћем хо ду соп стве ног 
на ро да. У пе ва ње о Си зи фу угра дио је нај ду бље по е тич ке раз ло ге 
и сле дио на лог кул тур ног па три о ти зма.

Пе сма је ис пе ва на (у то вре ме, за пе сни ка пре о вла ђу ју ћим) 
сло бод ним сти хом. Ду жи на сти хо ва (нај че шће 14‒15 сло го ва) и број 
ак це нат ских це ли на (4, 6 и нај че шће 5) чи ни да она асо ци ра на ан
тич ки хек са ме тар. Њен ри там се у до број ме ри др жи на фи гу ра ма 
по на вља ња. То ком це ле пе сме се по на вља или ва ри ра њен основ ни 
мо тив: „Си зиф је био Ср бин” → „Био је сва ка ко Ср бин” → „Си зиф 

2 Ви ше о „Пла вој гроб ни ци” Ива на В. Ла ли ћа ви де ти у: Јо ва но вић 2020: 
135‒151.
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је био Ср бин”, али и: „Си зиф ме ђу љу ди ма / И ме ђу не бе сни ци ма” 
→ „Си зиф зван вр ло му дри” → „Си зи фов ка мен” → „Си зи фов 
за нат”. За тим, по на вља ња ре чи у син таг ма ма, као што су: „као 
бр зи на / Стре ли не сен ке” → као бли зи на зве зда”; „ме ђу љу ди ма / 
И ме ђу не бе сни ци ма”, „У љу ба ви, у по бу ни, у ина ту, у сплет ки”; 
„Они што твр де” → „Што твр де да кле”. Њи ма тре ба до да ти, за 
Ла ли ћа ка рак те ри стич но, ло мље ње и пре кид сти хо ва, син так сич
ке пост по зи ци је, услов на оп ко ра че ња. Ком по зи ци о но, пе сма је аси
ме трич на и има две на гла ше но не јед на ке стро фе, од де вет на ест и 
од че ти ри сти ха. У ова квом од но су, већ на пр ви по глед је ви дљи во 
да је дру гој стро фи на ме ње на уло га по ен те. Али пе сма но си јед ну 
ду бљу, уну тар њу ло ги ку у ко јој се пр ви стих (тач ни је, по лу стих) 
и за вр шни стих пе сме ме ђу соб но до зи ва ју, са ме ра ва ју и сна же.

Пе сма по чи ње сти хом, сво је вр сним па ра док сал ним сми са о ним 
уда ром, „Си зиф је био Ср бин”, ко ји, исто вре ме но, из не на ди и зачу ди 
чи та о ца. Удар је уто ли ко ве ћи што од мах за тим сле ди про стор но 
и вре мен ско од ре ђе ње у скла ду са мит ским пре да њем (Зе мљо уз, 
Ефир, дав но стра шно до ба). Про ти ву реч ност се до дат но ис ти че 
реч цом „ма кар”, али се исто вре ме но и по ни шта ва. Јер, чи ни се – 
мо жда уз ма ло учи та ва ња – да Ла лић на во ди раз ли ке ко је, у јед ном 
сми слу, је су и при кри ве не слич но сти: зе мљо уз је уско и мо рем са 
обе стра не сте шње но ме сто на зе мљи, ана лог но на шој ку ћи на сред 
дру ма из ме ђу су ко бље них ве ра и ци ви ли за ци ја; а „дав но стра шно 
до ба ви шњих кав ги на зе мљи” ко ли ко се од но си на ан тич ке бо го
ве, то ли ко је и стал ност срп ске исто ри је; кра ље ва ње из увод них сти
хо ва на ста вља се сли ком мр твих кра ље ва чи ји се ков че зи пре но се 
итд. Не са гла сје је име но ва но да би би ло уки ну то: „Ово не са гла сје 
је при вид но, као бр зи на / Стре ли не сен ке, као бли зи на зве зда”. 
Иа ко се у оба ова по ре ђе ња мо же асо ци ја тив но учи та ти по не што из 
ан тич ке фи ло зоф ске или на ше пе снич ке тра ди ци је, реч је о пре ле
пим и ло гич ки мо ти ви са ним сли ка ма. Си зиф је сва ка ко био Ср бин 
ма кар/упр кос да је жи вео у мит ско вре ме. 

Увод ним не са гла сјем је име но ва на, да би се у на ред ним сти
хо ви ма у пот пу но сти по твр ди ла основ на ли ни ја пе сме и ус по ста
ви ло пу но је дин ство из ме ђу Си зи фо ве и суд би не срп ског на ро да. 
Оно је нај пре да то ма ње екс пли цит но, али са ни зом сми са о них 
пре ли ва ња и на глих уви да: 

Си зиф ме ђу љу ди ма
И ме ђу не бе сни ци ма увек на сре до кра ћи
Се дам суд би на мо гу ћих,

Си зиф зван вр ло му дри
У љу ба ви, у по бу ни, у ина ту, у сплет ки ‒
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Сли ка Си зи фа ме ђу љу ди ма и ме ђу не бе сни ци ма и ње го ве отво
ре не суд би не ла ко се да пре сли ка ти на суд би ну на ро да на скли ској 
гра ни ци из ме ђу оп стан ка и не стан ка, рас пе тог из ме ђу прак тич них 
ци ље ва и нај ви ших етич ких на ло га. Сре до кра ћа у овим сти хо ви
ма ма ње све до чи спо соб ност за на ла же ње ме ре, а ви ше не сна ла
же ње и ко ле ба ње у исто риј ском хо ду. Си зи фо ве осо би не, да те у 
два за вр шна на ве де на сти ха, по кри ва ју ње го во укуп но по на ша ње 
ко је зна мо из ми та, али су, исто вре ме но, и свој ства на ро да ко јем 
пе сник при па да без остат ка. При то ме, сти хо ви су вр ло пре ци зни 
и тра же па жљи во чи та ње. Си зиф ни је му дар не го је „зван вр ло 
му дри”, а ње го ва му дрост се по ка зу је кроз све ње го ве по ступ ке: 
му дар у љу ба ви, у по бу ни, у ина ту, у сплет ки. Ни је то иста и ис то
вред на му дрост (јед но је би ти му дар у љу ба ви или по бу ни, а са свим 
дру го у ина ту или сплет ки): оту да је исто вре ме но чи та мо и у до
слов ном и у иро ниј ском кљу чу – и као по хва лу, и као укор.

На кон ових сти хо ва го то во ну жно сле ди име но ва ње ан тич ког 
ју на ка као на шег ро до на чел ни ка, са ни зом до дат них мо ти васиг
на ла ко ји га по твр ђу ју:

Ро до на чел ник оних ко ји ће ков че ге ка ме не
Са мр твим кра ље ви ма вен ча ним гор ком ва тром
Ву ћи пре ко бре го ва, ре ка и дим них до ли на
С ју га на се вер и на траг, у ду гој ве жби ве ко ва
У ко јој дах се гу би и тле из ми че сто пи –

Се ље ње ка ме них ков че га са се ве ра на југ и на траг, по на вља
но „у ду гој ве жби ве ко ва”, из јед на ча ва Си зи фов на пор са на шим 
кул тур ноисто риј ским ис ку ством. Овим сти хо ви ма да та је сна жна 
сим бо лич ка, кон ден зо ва на и пре ци зна сли ка срп ских суд бин ских 
се о ба, у на по ру да се са чу ва оп ста нак и иден ти тет (од Ве ли ке се
о бе и ал бан ског стра да ња до ви ше пу та по на вља ног из бе гли штва). 
Пе сма је овде, у јед ном сми слу, сти гла до сво је нај ви ше тач ке.

За то по сле њих ло гич но сле ди по ја ча ње ин то на ци о не ли ни је 
у пе сми (са по зна том Ла ли ће вом цр том ис пред прет ход ног сти ха 
и скра ће ни из у зет но на гла шен на ред ни стих „Си зиф је био Ср бин”). 
Овај три пу та на гла ше ни пе снич ки ис каз по ја чан је, пр во, на ред
ним сти хо ви ма: „У жи во ту нај пре, за тим у смр ти, / од ла га ној увек 
Усу дом”, о не пре ста ном бо рав ку у гра нич ним си ту а ци ја ма ко је 
се ни ти мо гу уки ну ти, ни ти пре вла да ти, а три сти ха ни же, суп тил
ним сми са о ним по ре ђе њем (или, пре ци зни је, епи те том у по ред
бе ној уло зи): „и вра ћа / Са ка ме ном, те шким ко ли ко бож ја су за”. 
Од ред ни цом „бож ја су за” суд би на ан тич ког мит ског ју на ка обоје
на је и би блиј ским ис ку ством, све јед но да ли се бож ја су за од носи 
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на стра дал ни Хри стов пут ка Гол го ти или на ње но од су ство у ча
со ви ма ка да ми сли мо да нас је на пу стио Онај чи ја нам је по моћ 
та да нај по треб ни ја. У оба слу ча ја, ко ја се ме ђу соб но не ис кљу чу
ју, сли ка пу та на ко јем дах се гу би и тле из ми че сто пи до дат но се 
из о штра ва. Пе ва ње о Си зи фу је сте за и ста по да так о на ма.

По ме ну та аси ме трич ност ком по зи ци је, са не сра зме ром у ду
жи ни стро фа, мо же се раз у ме ти као не баш да ле ка (гра фич ка) асо
ци ја ци ја на Си зи фо ву си ту а ци ју: на ду го и муч но гу ра ње ка ме на 
уз бр до и на ње го во бр зо вра ћа ње у под нож је. Али ком по зи ци о ни 
пре лом из ме ђу стро фа је сте она уну тар ња тач ка у пе сми ко ја, исто
вре ме но ме ња ју ћи и по твр ђу ју ћи њен сми са о ни ток, бо ји и од ре
ђу је све.

Мо ти ви сун ца и све тло сти на кра ју пе сме је су асо ци ја ци ја на 
по ве зи ва ње Си зи фа са бо гом Сун ца, а су ђе ног ка ме на са сун ча ним 
ди ском (Гревс 1990: 191‒192). То је био по тре бан и ну жан (ма да, 
сва ка ко, не и основ ни) под сти цај пе сни ку да би, у скла ду са основ
ном по е тич ком и кул тур ноисто риј ском за ми сли, во дио пе сму ка 
дру га чи јем и све тли јем за вр шет ку:

Они што твр де да је Си зи фов ка мен сун це,
Што твр де да кле да је Си зи фов за нат све тлост,
Раз лог да ка же мо: ју тро – Они про по ве да ју
Да је све тлост ста ри ја од не сре ће.

Јер на су прот при чи о без на ђу и умо ру пред не пре ста ним кре
та њем с ка ме ном уз бр до, осе ћај уза луд но сти код Ла ли ће вог мит
ског ју на ка и у на шем исто риј ском хо ду пре о бра жа ва се у за вр шној 
стро фи и за вр шном сти ху, ефект ној по ен ти о од но су све тло сти и 
не сре ће, у уз ди за ње из над усуд не за да то сти. Све тлост, у ши ро ком 
ра спо ну свог сим бо лич ког и ме та фо рич ног зна че ња, јед на ка је 
пре вла да ва њу не пре ки ну тог на ци о нал ног рас та ка ња и да ва њу 
(ма кар и на кнад ног) сми сла ко лек тив ним ис ку ше њи ма, стра да
њи ма и лу та њи ма. 

„Они што твр де да је Си зи фов ка мен сун це” и „што про по
ве да ју да је све тлост ста ри ја од не сре ће” мо гу би ти, у кон тек сту 
пе сме и ње ног за вр шног сти ха, кул тур ни пред вод ни ци и на род не 
пу то во ђе, али, нај пре, је су са ми пе сни ци. Све тлост сто ји на по
чет ку све га, на кра ју се до ње до спе ва ра дом кул ту ре и кул тур ном 
осе ћај но шћу, од но сно (Ла ли ћем ре че но), „уну тра шњим оком пут
ни ка пе ва ча”. Име но ва ње и пе ва ње све тло сти је сте ста ри је од не
сре ће не са мо у вре мен ском не го и у вред но сном сми слу: оно је 
трај ни је и ва жни је. У овој све тло сти жи ви се, мре и тра је.
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СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ

ДАМАРИНОВОГВРЕМЕНА

„По след ња че тврт”, Стра сна ме ра (1984)

Пе сма „По след ња че тврт” на пи са на је 20. ма ја 1983. го ди не 
и об ја вље на у збир ци Стра сна ме ра (1984). Текст пе сме ко ји се до
но си у овом ра ду пре у зет је из тре ћег то ма Де ла Ива на В. Ла ли ћа 
(Ла лић 1997: 11‒12). Све по дат ке ко је до но си мо при па да ју бе ле шка
ма ко је су об ја вље не у на по ме на ма на кра ју овог то ма, а на осно ву 
бе ле жа ка у ру ко пи сној за о став шти ни (Ла лић 1996: 257‒259). Као 
пр ва пе сма у збир ци Стра сна ме ра1, „По след ња че тврт” већ ти ме 
има про ло шку и ши ру кон тек сту ал ну уло гу у раз у ме ва њу ове песнич
ке књи ге, а по том и Ла ли ће вог опу са. Пе сма се до но си у це ли ни:

Die stil len Kräfte prüfen ihre Bre i te
Рил ке

Ме сец је се бе узео на зуб
На низ бр ди ци ју на: по след ња че тврт,
А сто ле ће се је де као ме сец, усме ре но
У ушћу, и убр за ва под углом.

Над оке а ном пло тун: пло ви фло та,
Ју г–ју го за пад. Звук се рас пр ска ва
На кр хо ти не чуј не у сло ју озо на;
Мр ља ма зу та ву че се три ми ље,

1 О зна ча ју на стан ка и кон тек ста раз у ме ва ња Ла ли ће вог „ослу шки ва ња” 
вре ме на на ла зи мо у бе ле шка ма у ру ко пи си ма ко је су об ја вље не на кра ју Тре ћег 
то ма Де ла Ива на В. Ла ли ћа: „Хва ла ти, Го спо де, за сна гу – за ову не за пам ће ну моћ 
ду гог ослу шки ва ња, за Стра сну ме ру”. На Ве ли ки пе так, 1984.” (Ла лић 1997: 258).
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Па у нов реп је по то пљен у мо ре;
А опе ва ни си но ви Ал па, што не у стра ши во
Хо де пре ко по но ра крх ким мо сто ви ма
Има ју во ду у ко ле ни ма: оно спа со но сно
Мо жда пре ви ђа да сад опа сност ра сте,
Хра ни се ис ку ством, пи је цр но мле ко.

Не ки ти зло дух но ћу ис пре ту ра
Сми сао јед не књи ге, за во ље не
У злат но до ба пр ве рав но те же. Или ча ша
На сто лу пр сне, му зи кал но. За то вре ме
Га се се не ке ва тре до гла сни це: ка жу,
Не ма го ри ва. На тај на чин ра сте
Про стор не спо ра зу ма, бе шум но, као ли шај.
А ту ма чи пи шу упо ред ни реч ник
Је зи ка стра ха и је зи ка на де
И не сла жу се око са др жа ја.

Ти ме ђу тим не до зво ли ср цу
Да су ви ше на гло оте жа од иш че ки ва ња:
Сна ге што се са би ру тек слу те јед на дру гу
И свој соп стве ни обрис,

а већ се од ме ра ва ју
У тво ме ру ко пи су, там но, убр за но.
Пре број по у зда не ре чи,
По след њу са чу вај за се бе.

Збир ка Стра сна ме ра пред ста вља по след њу и нај зна чај ни ју 
фа зу у опу су Ива на В. Ла ли ћа уз по то ње Пи смо (1992) и Че ти ри 
ка но на (1996). Због то га је ло гич на од лу ка Алек сан дра Јо ва но ви ћа, 
при ре ђи ва ча Де ла Ива на В. Ла ли ћа (1996), да у тре ћем то му сме сти 
ове три збир ке. По себ на од ли ка све три збир ке је сло же на ин тер
тек сту ал ност и ин тер ме ди јал ност пе снич ких сли ка, али и ши ро
ка кон тек сту а ли за ци ја про сто ра и вре ме на као кључ них те ма у 
Ла ли ће вој по е зи ји. Вре ме и про стор се ме ре и про жи ма ју као су
сре ти про шлог и са да шњег, на зи ра ње про ме на у све ту, на нај ши рој 
ма пи гло бал ног се ла, али и у ми кро струк ту ра ма пе сни ко вог про
сто ра, од те ра се, рад ног сто ла до ули це, гра да и по ло жа ја срп ског 
на ро да у то ко ви ма исто риј ских пре вра та и про ме на ко је се на зи ру 
већ од по чет ка осам де стих до по след њих ме се ци пред смрт 1995. 
го ди не ка да за вр ша ва збир ку Че ти ри ка но на. Са по е тич ког аспек
та, то је пе ри од нај ви шег и нај сло же ни јег тка ња пе снич ког тек ста 
у ко ме се од сли ка ва ју Ла ли ће ва еру ди ци ја и емо ци о нал ност. Са 
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да на шње тач ке гле ди шта, по сле 90 го ди на од ро ђе ња и 25 го ди на 
од смр ти, не ке од ње го вих пе са ма ви ди мо још ја сни је у то ко ви ма 
исто риј ских и дру штве них та ла са ња ко ја су тра гич но пре пла ви ла 
и про стор Бал ка на, а сва ка ко по губ но де ло ва ла на срп ски на род. 

Иван В. Ла лић је од пр ве збир ке пе са ма, а по себ но од сабрa
них пет збир ки у јед ну Вре ме, ва тре, вр то ви (1961) пре по знат у 
књи жев ним и кри ти чар ским кру го ви ма као нов глас ко ји до но си 
еру ди ци ју обо је ну емо ци јом, отва ра хо ри зон те срп ске по е зи је ка 
на сле ђу ан тич ке кул ту ре и ми то ва, об на вља со нет у по е ми или 
ци клу су со не та Ме ли са. Са свим ти хо од би ја да уче ству је у су ко
би ма мо дер ни ста и тра ди ци о на ли ста, обез бе ђу ју ћи се би ме сто 
ау тох то ног пе снич ког гла са. Од сре ди не ше зде стих го ди на Ла лић 
гра ди сво ју ве зу са Ви зан ти јом ко ја ће би ти об ја вље на у Иза бра
ним и но вим пе сма ма (1968) као ци клус од де сет пе са ма под за јед
нич ким на сло вом „Ви зан ти ја”. Та да ће у пред го во ру овом из да њу 
Јо ван Хри стић пи са ти да Ла лић и он тра га ју за „но вом тра ди ци
јом”, об ја шња ва ју ћи да је то по тра га за пре ки ну том ве зом ко ја 
се же до Ви зан ти је, а пре ко Ви зан ти је до ан тич ке кул ту ре и хе лен
ског на сле ђа. Ти ме ће пред на ма би ти је дан пра вац у ко ме ће се 
спа ја ти по че так на ше кул ту ре и срп ске књи жев но сти, са мо спо
зна ња о ко ре ни ма ко ји су на сил но пре ки ну ти кра јем 18. ве ка, а 
по том са свим за бо ра вље ни у 19. ве ку. Тек ће Ла за Ко стић у „Пе
вач кој ’им ни Јо ва ну Да ма ски ну”, а по том Ми лу тин Бо јић у исто
риј ским дра ма ма, Ста ни слав Ви на вер у пу то пи си ма, под се ћа ти 
на на шу ве зу са Ви зан ти јом. Иван В. Ла лић је био пе сник не ве ро
ват ног зна ња, по ли гло та, је дан од нај бо љих пре во ди ла ца по е зи је 
са не мач ког, ен гле ског, фран цу ског је зи ка, чо век ап со лут ног слу
ха јер ни је слу чај но био унук Иси до ра Ба ји ћа, чи ји је пр стен увек 
но сио на де сној ру ци. Син Влај ка Ла ли ћа, но ви на ра и чла на „Мла
де Бо сне”, ни је мо гао да за бо ра ви ни сло же ност на ци о нал не исто
ри је и кон тро вер зе са вре ме ног све та чи је убр за ње је гле дао пом но 
и про ми шљао по себ но то ком осме и де ве те де це ни је 20. ве ка. 

У збир ци Стра сна ме ра (1984) Ла лић је у пе сми „По след ња 
че тврт” на слу тио и ука зао на убр за ни рас пад ве ка и ми ле ни ју ма, 
на но во пре ком по но ва ње све та и Евро пе ује ди ње њем и по ди за њем 
Не мач ке ка да ће у ње го вим сти хо ви ма пред на ма „не у стра ши во 
хо ди ти, опе ва ни си но ви Ал па” и ка за ти да „сад опа сност ра сте/
хра ни се ис ку ством, пи је цр но мле ко”, алу ди ра ју ћи на ци тат из 
„Фу ге смр ти” Па у ла Це ла на и тра ге ди ју хо ло ка у ста. У ис тој пе сми, 
пе сник ко ји је знао исто ри ју и не сум њи во да ром ин ту и ци је је за
пи сао: „Ме сец је се бе узео на зуб / На низ бр ди ци ју на: по след ња 
че тврт, / А сто ле ће се је де као ме сец, усме ре но / У ушће, и убр за ва 
под углом”. Он је пе сник нај ши ре кул ту ре ко ју су нај бо ље и пре 
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срп ских ту ма ча раз у ме ли Фран сис Џонс2, Ла ли ћев пре во ди лац за 
ен гле ски је зик и Сил ви ја Хок сворт ко ји су већ кра јем 80тих го
ди на де фи ни са ли ње го ву по е зи ју као Ви зан ти ју и Ме ди те ран. Они 
су пр ви ту ма чи ко ји спо ља раз у ме ју да је он ме ди те ран ски пе сник. 
Он ни је пе сник са мо због љу ба ви пре ма Ро ви њу, Ве не ци је из ко је ће 
на ста ти ан то ло гиј ска пе сма „Аcqua al ta” већ по исто риј ској вер ти
ка ли ка да угра ђу је ан тич ко на сле ђе у Вре ме, ва тре, вр то ви, по том 
ци клус пе са ма о Ви зан ти ји из 1969. го ди не ка да из ла зе Иза бра не 
и но ве пе сме. 

Вер ти ка ла Ме ди те ра на се от кри ва кроз тра га ње за „но вом 
тра ди ци јом” ко ја ће се са да про на ћи у ве за ма са гру бо пре се че ном 
ве зом са на шом ста ром сред њо ве ков ном књи жев но шћу. Но, тре ба 
се се ти ти да и Иван В. Ла лић у пе сми „Пла ва гроб ни ца” баш у 
под не „пу но ср ме” спо зна је за блу де срп ског на ро да и уза луд на 
стра да ња ко ја пре по зна је пло ве ћи по ред остр ва Ви да и на та ла си
ма пла ве гроб ни це. Ла ли ће во под не у „Пла вој гроб ни ци” је под не 
гор ких спо зна ња, исто риј ских за блу да срп ског на ро да и стра да ња 
ко је се са дис тан це од 70 го ди на ви ди као ап со лут ни про ма шај. 
Ал бан ска го гло та је сте по нос срп ског на ро да, али у том по дне ву 
ко је је „пу но ср ме” и у ко ме „сун це цр но би ва”, Ла лић ука зу је на 
нај ве ће об ли ке стра да ња и ма сов не смр ти, ко лек тив них гроб ни ца 
ко је ни су по ста ле све та, све тла ме ста се ћа ња. Уме сто то га, ме ди
те ран ско под не у „Пла вој гроб ни ци” је сли ка на ших ко лек тив них 
по ра за, сје ди ња ва ју ћи под не и смрт. На жа лост, ово под не ни је епи
фа ниј ско под не „срећ ног уми ра ња”, већ јед но муч но су сре та ње са 
све том по ру ше них иде а ла и тра гич них смр ти ко је ни су по ста ле 
све тле тач ке но вих ге не ра ци ја. Та ко под не у Ла ли ће вом опу су од 
оног иде ал ног, епи фа ниј ског мо же да се раз ви је у под не по ра за у 
ко ме „сун це цр но би ва”, при зи ва ју ћи кон текст и „Фу ге смр ти” Па
у ла Це ла на у пе сми „По след ња че тврт”. 

Ни ко ла Бер то ли ну је већ у ре цен зи ји ове збир ке на пи сао: „Ат
мос фе ра ових пе са ма је че сто у зна ку ’по след ње че твр ти’, ко ја 
от кри ва свест о је се ни жи во та, али сим бо ли ше и Fin de si ec le, па 
мо жда и ко нач ну ета пу чи та ве јед не ци ви ли за ци је. Као ре ак ци ја 
на то осе ћа ње бли ско ре зиг на ци ји ја вља се по ве ћа на ме ра стра сти, 
ду хов не ва тре ко јом се по ти ску је и оба сја ва пу стош, а од сут ност 
пре тва ра у при сут ност” (на ве де но пре ма: Ла лић: 1997: 237). Због 
то га се и це ла збир ка отва ра у зна ку стра сне ме ре и по след ње 
че твр ти ве ка и ми ле ни ју ма. Ис пред тек ста пе сме сто ји као мо то 

2 Ви де ти: пред го вор Френ си са Џон са за ен гле ско из да ње Стра сне ме ре 
у ко ме пре во ди лац и ту мач ја сно ука зу је на сми сао пред ви ђа ња дру штве них и 
по ли тич ких про ме на рав но те же у Евро пи (Џонс 1989: 7–12). 
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Рил ке ов стих: „Ти хе сна ге оку ша ва ју свој рас пад”.3 Тако се алу
зи ја ма и ци та том на Рил ке ов стих ко ји ука зу је на рас пад све та у 
по сто је ћим окви ри ма на слу ћу је до ла зак но вих сна га и, као што 
смо већ на ве ли, по нов но уз ди за ње Не мач ке и си но ва Ал па. Ако су 
пе сни ци про ро ци, он да је Ла лић и у овој пе сми на слу тио ује ди
ње ње две Не мач ке, но ви рас по ред сна га ко ји ће се ус по ста ви ти у 
Евро пи ру ше њем Бер лин ског зи да и бу ја ња „је зик стра ха и је зик 
на де” ко је ће мо осе ти ти и са ми на на шим про сто ри ма. Ла лић у 
ау тен тич ној пе снич кој сли ци ука зу је на рас пад ве ка и ми ле ни ју
ма на низ бр ди ци ју на као јед ној од ње го вих кон стант них сли ка 
ко је ће мо на ла зи ти упра во у ју ну и ју лу као ме се ци ма ве ге та тив
ног вр хун ца. То су сим бо ли по сле ко јих до ла зи пад и сур ва ва ње 
го ди шњег до ба, али и на ја ва смр ти. Пе снич ка сли ка смр ти на кра
ју ју на у „По след њој че твр ти” је на ја ва и алу зи ја и ци та та на „Фугу 
смр ти” Па у ла Це ла на, али и ок си мо рон „цр но мле ко” у ко ме ће се 
осли ка ва ти стра да ња Хо ло ка у ста. При зи ва ње дру штве них проце
са ко ји до ла зе, ја ча ње Не мач ке и си но ва Ал па ко ји пре те остат ку 
Евро пе, до но се по вра так мрач них де ло ва исто ри је кон ти не та, али 
и слут ња фа у стов ског ду ха: „Не ки ти зло дух но ћу ис пре ту ра / Сми
сао јед не књи ге за во ље не / У злат но до ба пр ве рав но те же”, алу ди
ра ју ћи на Би бли ју и та му ко ја до ла зи да на ру ши пр ву, искон ску 
рав но те жу све та. Са да на шње тач ке гле ди шта, ми ви ди мо успон 
Не мач ке ко ја ди ки ти ра по ли тич ку и еко ном ску си ту а ци ју у Евро пи, 
а од је ци те сна ге су би ли ја сно ви дљи ви у про це си ма фор ми ра ња 
но вих др жа ва на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, кроз отво ре ну по моћ 
Хр ват ској и ја сну за хвал ност те др жа ве не мач кој по ли ти ци. Тра
гич ни гу бит ни ци по след ње че твр ти је су Ср би на про сто ри ма за
пад них кра је ва Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, а све алу зи је усме
ре не на „Фу гу смр ти” Па у ла Це ла на и хо ло ка уст мо гу се да нас 
ви де ти као слут ње ет нич ког чи шће ња од ре ђе ног про сто ра оба вље
ног вој ним и по ли циј ским ак ци ја ма Бље сак и Олу ја то ком 1995. 
го ди не. 

„По след њу че тврт” да нас раз у ме мо мно го бо ље и са књи жев
ног и са дру штве нопо ли тич ког аспек та кра ја ве ка и ми ле ни ју ма, 
као и „упо ред ног реч ни ка / је зи ка стра ха и је зи ка на де”, ко ји су 
оста ви ли пу стош и ство ри ли но ви свет у но вом ми ле ни ју му. Тај 
но ви свет гло бал ног се ла, шу мо ве на ве за ма, слом иде ја и аго ни ју 
стра ха „јед ног зло ду ха” Ла лић ће нам у Пи сму и Че ти ри ка но на 
оста ви ти као сли ке ствар но сти са да шњо сти и ја сне бу дућ но сти. 

3 Ви ше о Ла ли ће вом од но су пре ма Рил кеу у сту ди ји Јо ва на Де ли ћа Иван 
В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка: јед но ин тер тек сту ал но ис тра жи ва ње (Де лић 2011: 
117–137, а кон крет но о овом Рил ке о вом сти ху и ци тат ној под ло зи „По след ње 
че твр ти”, 126–130).
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Ко ка же да пе сни ци ни су про ро ци? Иван В. Ла лић је у „По след њој 
че твр ти” ка зао све што ни смо ни слу ти ли, а би ли смо све до ци, и 
још гле да мо кр хо ти не раз ло мље ног огле да ла „пр ве рав но те же”.
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ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ

ИВАНВ.ЛАЛИЋИЛИОМИЛОСТИ

„Kun sthi sto risches Mu sem”, Стра сна ме ра (1984)

Шта пе сник оче ку је од по се те му зе ју? Шта та мо тра жи? Љу ди 
од ла зе у му зе је – бар до ско ра је би ло та ко – да ви де оно што је 
про бра но и вред но да бу де са чу ва но за по то ња вре ме на. Му зеј, иако 
се го во ри о ње го вом „де поу”, ни је на про сто скла ди ште; му зеј је 
скло ни ште. У ње му је по хра ње но оно што би сва ко тре ба ло бар 
јед ном да ви ди, иа ко са мо нај у пор ни ји ви де ве ћи део оног што у 
ра зним „по став ка ма” би ва из ло же но. У ве ли ке му зе је тре ба ићи 
ви ше пу та, у ра зним жи вот ним до би ма.

Али пе сник? Он, чи ји је по зив да у је зи ку умет нич ки уоб ли
чи не што што ће има ти вред ност за дру ге љу де, ко ји ће га чи та ти, 
у му зе ју на ла зи сли ке (или скулп ту ре) већ умет нич ки уоб ли че не, 
с Хе ге лом го во ре ћи: не што што је у ду ху ро ђе но и пре по ро ђе но. 
Мо гу ће је, ни је ну жно, али је мо гу ће, да то што је ви део бу де под
сти цај за ње гов соп стве ни пе снич ки рад у је зи ку. Оно што је не кад 
ин спи ри са ло сли ка ра, са да, на дру га чи ји на чин, у дру гим вре ме
ни ма, са раз ли чи тим мо ти ви ма и мо гућ но сти ма, а ипак у бли ској 
спре зи, ин спи ри ше ње га да се ла ти пе ра. Већ уоб ли че на фор ма 
на во ди на то да на ста не но ва, са да је зич ка умет нич ка фор ма. Ин
тен ци је и зна чењ ски сме ро ви, естет ски до жи вља ји, вред но сни 
су до ви не ће би ти исти. Ко зна с чи ме ће пе сник иза ћи из му зе ја, 
ку да ће га од ве сти та по се та ње му?

Ла лић је, на рав но, бо ра вио у Бе чу, а шта је пре че, ка да се чо
век за тек не та мо, не го оти ћи у KUN STHI STO RISCHES MU SE UM. 
Да ни шта дру го, то ли ки Број гел.

Ако не и пре, нај ка сни је од збир ке Стра сна ме ра ја сно се 
при ме ћу је да се Иван В. Ла лић као пе сник су о ча ва са не ким од 
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основ них пи та ња ре ли ги о зног ис ку ства, а у пе сми „Kun sthi sto risches 
Mu se um”, ко ју са др жи ова књи га, и са јед ним од нај те жих од тих 
пи та ња: от куд то ли ко зла у све ту ко ји је ство рио Бог, от куд та кав 
по кољ у фла ман ском се лу у 16. ве ку, ко ји се од ви ја под над зо ром 
вој во де од Ал бе, за исто ри ча ре ва жног, за не ке и ве о ма за слу жног 
вој ско во ђе – по кољ не ви них, не на о ру жа них љу ди, као и же на и деце, 
ка кав је на сли као Број гел; што је ва жни је од све га, ка ко та да, 1984, 
ка да је пе сма на пи са на, схва ти ти уло гу Бо го ро ди це, то ли ко пу та 
сли ка не, у све му што из исто ри је и из са да шњо сти зна мо? 

Пут ка Бо го ро ди ци во дио је Ла ли ћа пре ко ка сни је књи ге Пи
смо до вр хун ца ње го вог опу са, по след ње збир ке Че ти ри ка но на. 
Пе сник је дао до вољ но еле ме на та да пре по зна мо на ко ју сли ку из 
беч ког му зе ја ми сли. Да ли је реч о ко пи ји или ори ги на лу, о че му је 
ме ђу исто ри ча ри ма умет но сти во ђе на рас пра ва, за ње га, од но сно 
за пе сму ни је бит но. Је сте бит но да за пе сни ка обра ћа ње Бо го ро
ди ци ни је не ка ана хро на, „пре ва зи ђе на” те ма; на про тив, она је за 
ње га, па он да и за нас, ак ту ел на у до слов ном сми слу ре чи. Ту је и 
не дво сми слен лек сич ки сиг нал у ко јем се вре ме ну на ла зи мо: то је 
вре ме ла се ра и „сно по ва” ка кве са мо та спра ва мо же да про из ве де. 
Упр кос по но вље ном „мо жда”, Ми лост је пре суд на про тив те жа и 
од лу чу ју ћи про тив ар гу ме нат схва та њу да је зло ка кво ви ди мо и 
до ма шта ва мо на Број ге ло вој сли ци, а и ина че, све и свја, та ко зва на 
по след ња реч о то ме ка ко ва ља схва ти ти људ ски жи вот и исто ри ју. 
Ла лић се већ ов де, до ста пре Че ти ри ка но на, по ка зу је као мај стор 
кон тра пунк та ове вр сте. Пут у Еги пат је мно го пу та сли кан, де вој
ка Ма ри ја се на ско ро свим сли ка ма сме ши: „све са ма све до чан ства 
/ О ла сер ском сно пу ми ло сти што свр дла / На ме сту пред о дре ђе
ном, да се по твр ди за пис / И пред ска за ње”.

Да ли оли че ње ми ло сти, Ма ри ју, тре ба до во ди ти у ве зу са све
том ла се ра, по го то ву ако се зна че му све они ина че слу же или мо гу 
да по слу же? Да, Ла лић ми сли да тре ба. Ми лост се у овој пе сми, 
с об зи ром на стра хо ту при ка за ну на Број ге ло вој сли ци, у ве леб ној 
ко ло ри стич кој рас ко ши, мо ра по ја ви ти:

Бла го дат на, ти мо жда нај бо ље знаш
Ка ко ми лост зра чи у уза ном сно пу
(А и те би са мој про бо шће нож ду шу)
Да оба сја сан иза бра но га;

реч спа со но сна
Ни је за сва чи је твр де уши. Ми лост
По кре ће то чак, ни кад у пра зном хо ду.
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На јед ној сли ци из 1566, фла ман ско се ло
Под тан ким сне гом за пе ча ти ла је че та
Окло пље них ко ња ни ка вој во де од Ал бе;
Она бди над не сме та ним по ко љем
Не ви не де це, што по слов но се од ви ја
У жи во пи сном јед ном ме те жу и ти шми
Ха љи на јар ких бо ја, ко ња у по кре ту, и же на
Рас па ме ће них; све то са по за ди ном
За га си тог зим ског не ба, што ис ти че при зор
Пре у зет из пре да ња и пре ру шен у мо ру
Мај сто ру зна ну;

а гру па од три ли ца
Ко јих на сли ци не ма, на дру гој не кој сли ци,
Да ти ра ној два де се так го ди на ка сни је,
Пу ту је за Ми сир, опо ме ну та али
Чи ста од по сле ди ца –

све са ма све до чан ства
О ла сер ском сно пу ми ло сти што свр дла
На ме сту пред о дре ђе ном, да се по твр ди за пис
И пред ска за ње. Ти мо жда нај бо ље знаш,
Ти ко ја се на ве ћи ни сли ка сме шиш
(А и те би са мој про бо шће нож ду шу)
По ми ре на са по кре том точ ка
Ко ји пе ва: ра дуј се...

За кон тра пункт ка кав је по тре бан Ла ли ћу ва жна је кур зив но 
ис так ну та, по но вље на за гра да, као до пу на, бо ље ре ћи умет ну та 
„ко рек ци ја” упра во ре че ног (А и те би са мој про бо шће нож ду шу). 
Упр кос то ме, упр кос бо лу у ко ме се сје ди њу је сав бол људ ског ро да, 
упр кос све му што Ма ри ја зна или пе сник ми сли да тре ба да је под
се ти на то, што ће мо ра ти да пре тр пи јер њен син, као Син чо ве
чи ји, би ће рас пет, она спрем но има да ка же, и ка же: „Да. Ра дуј се!”, 
зна мо да је ре као гла сник. „Да”, зна мо да је ре кла де вој ка Ма ри ја. 
Пре у зе ће она то што се од ње тра жи на се бе.

Ла лић ни је хтео на ту ра ли стич ке сли ке, ма да би Број гел мо гао 
по ве сти и у том прав цу. Ра ди је ће по сег ну ти за иро ни јом и сар ка
змом, ко ји се гра ни чи са ци ни змом. 

Гла гол свр дла ти не при зи ва та кве име ни це, као што су бла
гост, не жност... Чи та о цу пре па да на па мет бу ши ли ца или не ка 
још окрут ни ја спра ва ко јом „сноп ми ло сти”, при зван у овој пе сми, 
не ми ло срд но ра ди „на ме сту пред о дре ђе ном, / да по твр ди за пис / 
И пред ска за ње”. Ова ко ок си мо рон ски кон стру и сан зна чењ ски ком
плекс го во ри о не у мо љи во сти кад је реч о „по твр ђи ва њу” за пи са 
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и пред ска за ња, све тог тек ста – упр кос све му што ви ди мо на Број
ге ло вој сли ци, и, да ли та ко за кљу чи ти, упра во за то што ви ди мо 
ка кво се су лу до, не ми ло срд но зло зби ва у људ ској исто ри ји, за 
шта су све љу ди спо соб ни и на шта су спрем ни; и шта не ки дру ги 
љу ди мо ра ју да пре тр пе. Че та окло пље них ко пља ни ка „бди над 
не сме та ним по ко љем / Не ви не де це” – чи ме су та де ца „окло пље
на”, о то ме чи та лац не сти же да ми сли, јер, као да ово ни је до вољ
но, од мах се ка же да се це ла сце на по слов но од ви ја „у жи во пи сном 
јед ном ме те жу и ти шми / Ха љи на јар ких бо ја”: вој во да од Ал бе 
очи глед но има под сво јом ко ман дом про фе си о нал це, ко ји се разу
ме ју у свој кр ва ви по сао. Пе сник то не ка же екс пли цит но, али 
чи та лац сам се би го во ри да и ла се ри, исто та ко као не кад ко пља, 
мо гу да ство ре ме теж пун „же на / Рас па ме ће них”, ко је гле да ју шта 
им се зби ва с де цом. Ла ли ћев век, не ма ње не го Број ге лов, а у ства
ри, на још стра шни ји на чин, пун је ова квих и слич них при зо ра. 
У кон цен тра ци о ним ло го ри ма за де цу и од ра сле; ван кон цен тра
ци о них ло го ра. 

У ком прав цу скре ну ти по глед с ова квих сли ка? Ла лић нас 
упу ћу је да га окре не мо ка де вој ци Ма ри ји, ка Ми ло сти. 

Шта је он још ви део или мо гао да на зре кад је из ла зио из чу
ве ног беч ког му зе ја? Да ли већ и нож ко ји про ба да ду шу оне ко ја 
мо же да опро сти све? У збир ци Че ти ри ка но на су че ља ва ју се Ве
ли ки рат ник, од но сно Ве ли ки грн чар из Ста рог за ве та, о ко јем се 
го во ри од го ва ра ју ћим, ста ро за вет ним то ном, и Ма ри ја, о ко јој се 
про го ва ра то ном са свим дру га чи јим, је дин стве ним у срп ској по
е зи ји. У пе сми „Kun sthi sto risches Mu sem” уне ко ли ко смо при пре
мље ни и за јед но и за дру го.

ИЗ ВО РИ
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МИЛОСАВ ТЕ ШИЋ

ПЕСМАКАОМЕРАТАЈНЕПОСТОЈАЊА

„Је зе ро у је сен”, Пи смо (1992)

Пи смо (1992), чу ве на књи га пе са ма Ива на В. Ла ли ћа, по чи ње 
пе смом „Је зе ро у је сен” (на пи са ној још 14. но вем бра 1976. го ди не), 
ко ја гла си ова ко: 

Све та њи да ни у бр ди ма
Све бли же сне го ви при ла зе; 
А шу ме си ла зе, си ла зе 
У ри ђим и мр ким кр ди ма

У је зе ро, у окле ва ње
Соп стве не сли ке што бо ји се
Са не по зна тим да спо ји се
Ко дух и дах у пе ва ње

О слат ком стра ху ви ђе ног
Што не ви ђе но вра ћа се, 
О стра сти ко ја пла ћа се
Гро зни цом не пре ва зи ђе ног –

Го ди не? Мо жда ча со ви
По ми чу те те ра зи је; 
Не зна на ме ра на сна зи је 
И још окле ва ју та со ви: 

Је смо ли са бра ли те го ве? 
Шу ме у је зе ро си ла зе 
И се ћа ња се ра зи ла зе 
У све тлост, у страх, у сне го ве.
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Пр вом стро фом ове пе сме, кроз бла го на не се но осе ћа ње ег зи
стен ци јал не је зе („Све бли же сне го ви при ла зе”), об у хва ће на је 
сли ка је се њег брд ског пеј за жа, а у окви ру ње на ја вљен ско ри крај 
ве ге та тив ног ци клу са и ње гов пре ла зак у зим ско ми ро ва ње: да ни 
су све кра ћи, осе ћа се хлад но ћа. Не ми нов ност го ди шњег пре о бра
жа ја при ро де су ге ри са на је фи гу ром по на вља ња (епи зе ук сом) „си
ла зе, си ла зе”, ко ја се од но си на шу ме, чи је је ли сни по кри вач, 
бу ду ћи да је „у ри ђим и мр ким кр ди ма”, за хва ћен ме ша ви ном 
за си ће них бо ја у на ран џа сто цр ве ним и там но на ран џа стим ни јан
са ма. Ша ре ни ло, рас по ред и „кре та ње” шум ских ко ло ра до ча ра ни 
су фи гу ром „кр ди ма”. Та кво флор но ста ње у суд бин ском сми слу 
упо ре ди во је са чо ве ко вим жи во том на из ма ку. 

Пре де о ни оквир пе сме да ље је ми ни мал но про ши рен на по
че так дру ге стро фе, где се је зе ро озна ча ва као про стор у ко ји се 
„спу шта ју” шу ме.1 То „спу шта ње” шу ма оста вља ути сак да оне 
кроз је сен ску све тлост ула зе у свој од раз на је зер ској по вр ши ни. 
Ту се од јед ном и за вр ша ва овај су ге стив ни опис при ро де и пре
ла зи се на до жи вљај са на зна ка ма ко је се до ти чу за го нет ног и 
сло же ног про це са ства ра ња и об ли ко ва ња пе сме. Пе снич ко „ја” 
ре ги стру је нео д луч ност и страх не ма те ри јал них шум ских од ра за 
у во ди да се сје ди не са сво јим ствар ним, ма те ри јал ним ли ком. (То 
по твр ђу ју из ра зи: „окле ва ње”2, „бо ји се”, „соп стве не сли ке”, „спо
ји се”.) Не спрем ност за спа ја ње сли ке шум ског пеј за жа у во ди са 
ње го вим ли ком над во дом за сно ва на је на стра ху од не по зна тог. 
С дру ге стра не, уко ли ко би се то дво је сје ди ни ло, у том сје ди ње њу 
од раз шу ма на во де ној по вр ши ни био би „дух и дах” у пе ва њу. 
Ме ђу тим, из о ста нак тог сје ди ње ња – узе тог као нео да зив на пре
ћут ни при зив лир ског „ја” – мо же се схва ти ти и као под стрек да 
се, у об у хва ту и са деј ству ства ра лач ке стру је и твор бе не стра сти, 
ство ри пе сма ин спи ри са на при ро дом. Тај на пор на гри за ства ра о ца 
(„пла ћа се”), али га не ли ша ва ни за до вољ ства на ста лог у „слат ком 
стра ху ви ђе ног”. То ви ђе но у пе сми као „не ви ђе но вра ћа се”, у 
ства ри оно по ста је ми са о ни при каз ство рен пе ва њем ко ји не ими
ти ра при ро ду не го је пре о бра жа ва у ви шу есте тич ку тво ре ви ну, 
из ве де ну из „стра сти ко ја пла ћа се / Гро зни цом не пре ва зи ђе ног”. 
Тим сти хом син таг мом за вр ша ва се тре ћа стро фа ове пе сме.3 У 

1 У ва ри ра ју ћој фи гу ри по на вља ња и јед но и дру го (и шу ме и је зе ро) чи не 
је дин стве ну пе снич ку сли ку у дру гом сти ху пе те стро фе: „Шу ме у је зе ро си ла зе”.

2 И у „Рав но дне ви ци”, још јед ној пе сми из Пи сма (у ко јој је те ма ти зо ва но 
ле то као го ди шње до ба), по сто ји пеј за жни мо тив окле ва ња: „Два кљу на ва ге у 
по љуп цу ско ро, / А ле то као да окле ва, це ди / Још кап, он да још јед ну, та ко спо
ро, / Као да ме ри сво јом ме та фо ром / Ко ли ко бив ше вре ди и не вре ди”.

3 Ту стро фу, ка ко је ја раз у мем, тре ба ло је за вр ши ти тач ком, а не по вла ком 
по сле ко је че твр та стро фа по чи ње пи та њем: „Го ди не?” 
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ње му је, ка ко ми се чи ни, скон цен три сан сна жан до жи вљај при
ро де у пу ној и за осе тљи во би ће ве о ма иза зов ној рас ко ши ње ног 
је се њег ко ло ри та, али и као фе но ме на чи ја се свој ства не мо гу 
пре ва зи ћи ни ти над ма ши ти. То обо је ви ше су не го до во љан раз лог 
да се осе ћај ни ре ги стар пе снич ког „ја” ис по љи у нај ја чем ин тен
зи те ту, од но сно да пре ђе у гро зни цу.4

Ла ли ће во лир ско „ја” и у овој пе сми на ла зи се „у са би ра њу 
овом зем ном”, ка ко пи ше у пе сми „Осмех” (опет из Пи сма). Оно 
је ду бо ко све сно уде са не у мит не про ла зно сти, јер то чак вре ме на, 
на ру ша ва ју ћи ма кар и при ви дан склад и рав но те жу ме ђу по ја ва ма 
и ства ри ма овог све та, све ра за ра чи не ћи чо ве ка ег зи стен ци јал но 
не си гур ним и не спо кој ним, што га уво ди у сфе ру гор ког са зна ње 
да: „Још увек бол је за по врат ком // На сре до кра ћу, рав но те жу, / У 
ста ње ми ро ва ња ва ге: / Ал го ди не се ко со слежу / И мр ве у ар хи
пе ла ге”. То би мо гло зна чи ти да људ ско би ће оби та ва у ве чи тој и 
нео ства ри вој че жњи за рај ским ста њем све та и соп стве ним спо
кој ством у том бла жен ству. Та ко и у пе сми „Је зе ро у је сен” вре ме 
има сво ју ло ги ку ме ре ња ства ри, за чо ве ка не са зна тљи ву, јер: „Не
зна на ме ра на сна зи је”. Оно, са го ди на ма и ча со ви ма као сво јим 
мер ним је ди ни ца ма, не до пу шта ме ђу соб но ускла ђи ва ње и урав
но те же ње жи вот них то ко ва не го их др жи на не мир ним и не у рав
но те жи вим те ра зи ја ма не из ве сно сти, чи не ћи да све из ми че и 
по ста је не до хва тљи во. Сход но то ме и њи хо ви та со ви „окле ва ју” 
да се урав но те же, док све, што је па ра док сал но, из гле да да је јед
на ко бли зу и да ле ко, јед на ко до хва тљи во и не до хват но.5 

Уз сли ку у ко јој и да ље „Шу ме у је зе ро си ла зе”, пе снич ком 
су бјек ту још пре о ста је да се ре то рич ки за пи та: „Је смо ли са бра ли 
те го ве? То зна чи да се он, са све шћу о те го би жи вље ња и у тре
нут ку кад „се ћа ња се ра зи ла зе/ У све тлост, у страх, у сне го ве”, 
спре ма да за ђе у област стра ха и не из ве сно сти, али и у бе лу бо ју 
веч но сти, у че му је пе сма, као вид тра га ња за сми слом жи во та, 
ме ра тај не по сто ја ња.6

4 У ре чи гро зни ца, упо тре бље ној у овој кон струк ци ји, има у ма њој или 
ве ћој ме ри по не што од свих ње них фи гу ра тив них зна че ња за бе ле же них у Реч
ни ку СА НУ: „2. а. пре те ра на уз не ми ре ност, уз бу ђе ност; оду ше вље ње, за нос. 
б. ве ли ка ужур ба ност, уз не ми ре ност, нер во за; в. страх.” 

5 Као у већ по ме ну тој пе сми „Рав но дне ви ца”: „Ли па / Гре зне у жу то, црве
ни се ши пак, / А сви до хва ти под јед на ко бли зи // Или да ле ки, и сви не до хва ти”.

6 Пе сму „Је зе ро у је сен” чи ни пет ка тре на са об гр ље ним ри ма ма (аб ба). 
Од ње них 20 сти хо ва 14 је у де ве тер ци ма, а 6 у осмер ци ма (осмер ци: Ко дух и 
дах у пе ва ње; – О слат ком стра ху ви ђе ног / Што не ви ђе но вра ћа се / О стра сти 
ко ја пла ће се; – Го ди не? Мо жда ча со ви / По ми чу те те ра зи је). Ра чу на ју ћи пр вен
стве но на звуч ну енер ги ју ри ма и њи хо ве рит мич ке ефек те, Ла лић је знат но убла
жио си ла бич ку не по ду дар ност из ме ђу та два ме тра, као и рит мич ке не рав ни не 
у по је ди нач ним сти хо ви ма. Да би упо тре бље не ри ме по учин ку би ле и рит мич
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Ла ли ће ва пе сма „Је зе ро у је сен” тек у об ри си ма и нај у оп ште
ни је на го ве шта ва дра му јед ног пе ва ња ко ју ће он на ста ви ти да 
есте тич ки и рит мич ки про ду бљу је, из о штра ва и кон кре ти зу је у 
на ред ним пе сма ма Пи сма, те она за то у из ве сној ме ри има и про
грам ски ка рак тер.
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ки и се ман тич ки де ло твор не, то се је ди но мо гло по сти ћи њи хо вом пу но ћом и 
чи сто том. Од укуп но де сет ри ма (у сва кој стро фи по две) 6 су пу не, а 4 чи сте. 
У пр вим (пу ним) иза исто вет них ак цен то ва них во ка ла (у јед ном слу ча ју иза 
не ак цен то ва не ду жи не: ви ђе ног –не пре ва зи ђе ног, на ко јој је је згро ри ме) до ла зе 
исти гла сов ни ску по ви: окле ва ње –пе ва ње, бо ји се – спо ји се, вра ћа се – пла ћа се, 
ча со ви –та со ви, те го ве –сне го ве; – у дру гим (чи стим) исто вет ни во ка ли у ак цен
то ва ним сло го ви ма по ду да ра ју се и кван ти та тив но и ква ли та тив но, а иза њих се 
на ла зе јед но о бра зни гла сов ни скло по ви. Tо обо је у оба ри мов на чла на има јед
нак број сло го ва, то јест иден ти чан сло гов ни оп сег: бр ди ма –кр ди ма, при ла зе–
си ла зе, те ра зи је – сна зи је, си ла зе –ра зи ла зе. Све ове ри ме су тро сло жне, од но сно 
дак тил ске. 
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ГОРАН РА ДО ЊИЋ

ОБЛИКБУДУЋЕГВРТА

„По хва ла не са ни ци”, Пи смо (1992)

На ста ла 5‒6. VII 1975. го ди не, „По хва ла не са ни ци” дру га је 
пје сма пр вог ци клу са збир ке Пи смо (1992) Ива на В. Ла ли ћа. И на 
те мат ском и на фор мал ном пла ну она ус по ста вља ве зе са пје сма
ма из те збир ке, као и са ра ни јим Ла ли ће вим пје сма ма, и да је не ке 
од кључ них еле ме на та ње го ве по е ти ке.1 Пје сма се до но си у цје
ли ни:

Бе са не очи ко је ви де ви ше
Но мр љу ју тра, ша ру на та пе ту,
Про чи та ће у ру ко пи су ки ше
Чи та ву по вест о бу ду ћем ле ту:
За усуд сва ког ли ста јед на цр та
Све до чи об лик: се ман ти ка ка пи
Са др жи об лик бу ду ће га вр та
Ил пра зног не ба што бли ста и ва пи.

У стра шном бла го сло ву ноћ ног бде ња
Стреп ња из ну тра раз мре жа ва очи
И ко рен ви да ши ри се и ме ња
да но вим пу тем но ва сли ка кро чи —
На не кој зве зди мо ре се рас цве та,
у ча ши во де за и скри ти ши на,
Сва ка је про шлост стал но за по че та,
А мо ре, то је нај леп ша гор чи на.

1 На зна чај те пје сме за ра зу ми је ва ње Ла ли ће ве по е ти ке ука зао је Бо јан 
Чо лак (в. Чо лак 2007).
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У не са ни ци дру гог сна је ко рен:
Спо соб ност да си дру га чи је бу дан —
и но ви дан, по сли ци про шлог ство рен,
до би је сен ку, ни је уза лу дан;
Обла чиш ка пут, па лиш мо тор: тач ност
По кре та тво јих ино род на би ва;
На се ма фо ру пе ва ви ше знач ност,
Тро бој на ша ра не ког но вог тки ва...

Онај што но ћу по сум ња у вре ме
Друк чи је дан ће, час по час, да спо ји —
И по шту ју ћи про сти за кон ше ме
Пи та ће се бе: да л ше ма по сто ји?
У не са ни ци дру гог сна је ко рен:
Сна ко ји пу ни, ко пу сти њу во да,
Ја ву у ко јој из но ва си ство рен:
у не са ни ци све тлу ца сло бо да —

Д р у г е  су но ћи оних ко ји бди ју —
На не кој зве зди мо ре се рас цве та,
Пра дав не шу ме за грц ну то пи ју
Ва здух и во ду бу ду ће га ле та;
По след ња сли ка: као ре тро ви зор
Пун дру ма што се од ма та у ни шта
Бе са не очи рај ски на зру при зор
По то ње не са ни це, уто чи шта.

„По хва лу не са ни ци” чи ни пет ок та ва, стих је је да на е сте рац 
са це зу ром иза пе тог сло га, са два па ра укр ште них жен ских ри ма 
(ababcdcd). Рит мич ки (ри ме) и ин то на циј ски (па у зе, озна че не ин
тер пунк циј ским зна ци ма) ок та ве се мо гу по ди је ли ти на два ди је ла, 
два ка тре на, а те цје ли не је су и син так сич ке.

На слов упу ћу је на хи брид ност тек ста, на спој јед ног лир ског 
жан ра (пје сме) са јед ним ре то рич ким жан ром (по хвал ном бе сје
дом). Мо гло би се ви дје ти и као сво је вр стан спој ин тим ног, су бјек
тив ног го во ра и „објек тив но сти”, дис тан ци ра не рас пра ве. Кон вен
ци је по хва ле, жан ра ко ји се раз вио у ан тич кој и сред њо вје ков ној 
тра ди ци ји, и у ко ме се ис ка зу је ди вље ње пре ма не ко ме или не че
му, чу ва ју се и пре но се не ке ври јед но сти ва жне за не ку за јед ни цу, 
Ла лић је већ ко ри стио, у пје сми „По хва ла Ду бров ни ку”. Та мо се 
слу жи и ре то рич ком и пје снич ком фи гу ром, апо стро фом („гра де 
/ Ле по то без упо ред ног реч ни ка / Тва ри не ствар на”). У „По хва ли 
не са ни ци” пр ва, пре цр та на вер зи ја увод не стро фе гла си: „Мај ко, 
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а у гу стом ру ко пи су ки ше / Чи та ва по вест о бу ду ћем ле ту, – / Тако 
бе са не очи ви де ви ше / Од мр ље ју тра, ша ре на та пе ту”; Ла лић је, 
да кле, не без ко ле ба ња, от кло нио ко но та ци је ко је би до ве ле пје сму 
у до дир са мо ли твом. Без об зи ра на то, ве за и са пје смом „Ша пат 
Јо ва на Да ма ски на” оста је – оп шта си ту а ци ја обра ћа ња у бдје њу, 
број ни мо ти ви, од од но са ди је ла и цје ли не па до уто чи шта.

Из но си се по хва ла не че му што је ина че оби ље же но као не га
тив но, јер то је за пра во по ре ме ћај, не до ста так сна, и но си опа сност 
од те жих по ре ме ћа ја. Ок си мо рон у на сло ву ука зу је да је ок си мо рон 
у осно ви те пје сме: у њој се ја вља „по вест о бу ду ћем ле ту”, „стра
шни бла го слов”, „про шлост стал но за по че та”, „нај леш ша гор чи на”, 
не са ни ца је „ко рен дру гог сна”, бу дућ ност се ви ди као у ре тро ви
зо ру. Ок си мо рон је за пје сни ка „стра сне ме ре” не са мо стил ско 
сред ство не го је у осно ви ње го вог ра зу ми је ва ња сви је та и ства ра
ња – то је на чин да се у исти мах су ге ри шу ужа си и на де сви је та, 
пат ње и ра до сти ства ра ња, и да, нај зад, сво је пје сме до ве де „у 
не ка кав са вез са све том”.

У пр вом сти ху ја вља се оп ко ра че ње, ко је чи ни да за тре ну так 
за ста не мо на кра ју сти ха, за др жи мо се на ње го вом зна че њу – по 
прет по став ци, то су очи ко је ви де ви ше од оних на спа ва них. То је 
па ра док сал но из о кре та ње, ко је ука зу је да у ствар но сти по сто ји 
је дан не ви дљив слој, не до сту пан „обич ном” по гле ду, и до ње га се 
мо же до ћи са мо узи ма њем јед не но ве, нео бич не пер спек ти ве. Као 
да је за ја сни је ви ђе ње ствар но сти бо љи за му ћен по глед. До во ди 
нас у бли зи ну сим бо ли стич ке по е ти ке, и чу ве ног Рем бо о вог ста
ва: „Пе сник по ста је ви до вит при бе га ва ју ћи ду гом, огром ном и 
сми шље ном ра стро ја ва њу свих чу ла” (Рем бо 2004: 266, ис та као 
ау тор). Асо ци ја ци ја срп ског чи та о ца и на Ла зу Ко сти ћа у овом 
кон тек сту очи глед на је: по хва ла јед ном ста њу ме ђу ја вом и сном.

У на став ку, умје сто мр ље и ша ре, по ја ва без зна че ња, очи ма 
се ука зу је об лик, сми сао. И ки ша до би ја ру ко пис. На го вје шта ва 
се и ана ло ги ја из ме ђу ау то ра и ки ше (то је и си нег до ха за сви јет), као 
и из ме ђу ау то ра и чи та о ца. Чи та ва ствар ност по ста је не ка вр ста 
тек ста, чи је се зна че ње мо же про чи та ти. Лир ски су бјект је сте нека 
вр ста чи та о ца, ин тер пре та то ра сви је та. Ко ре спон ди ра са на сло вом 
збир ке, а у исто и ме ној пје сми ка же се: „Свет је пи смо”, „чи та мо 
га сва ко днев но”, и, ва жно, „свет тра је јер зна чи” – је дан пост мо
дер ни стич ки став.

То ни је са мо текст, не го и „по вест”, при ча, и о „бу ду ћем ле ту”. 
От кри ва се зна че ње са да шњо сти, уз отва ра ње пре ма бу дућ но сти, 
али, као по вест, исто ри ја, и пре ма про шло сти.

У дру гом ди је лу пр ве ок та ве то што сва ки лист има усуд може 
се ту ма чи ти као да све има зна чај, суд би ну, а о њој по сто ји и свје
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до чан ство. Не ма ни шта бе зна чај но и уза луд но на сви је ту, сва ки 
ње гов дио ва жан је и сва ки го во ри о цје ли ни. То је мо жда и на до
ве зи ва ње на Вол та Вит ме на, чи је је Вла ти тра ве пре вео Ла лић 
(ре ци мо, у Вит ме но вој пје сми „По след њи пут кад цве тао је јор го ван 
у дво ри шту” на ла зи мо: „сва ки лист је чу до”). Лист је ана ло ган 
чо вје ку, лир ском су бјек ту, чи ји ће „усуд” са др жа ти са ма пје сма.

„Се ман ти ка ка пи / са др жи об лик бу ду ће га вр та”: ства ра се 
ана ло ги ја из ме ђу ми кро ко смо са и ма кро ко смо са. У са да шњој ка пи 
мо гао би би ти не са мо знак не го и на ја ва. Тај врт мо же мо ра зу мје ти 
као рај. Дру га мо гућ ност у тој ам би ва лент ној сли ци је не из вје сност, 
јер у ка пи је мо жда и об лик „пра зног не ба што бли ста и ва пи”: 
не бо без сми сла, без Бо га. То је и ва пај не ба – сви је та за сми слом.

Знак је то и јед не ду бо ке спо је но сти лир ског су бјек та и сви
је та. Као што дје лић сви је та (кап) има исти об лик (а са мим тим и 
зна че ње) као цје ли на, та ко и лир ски су бјект као ми кро ко смос 
пред ста вља сли ку сви је та, ма кро ко смо са.

Мо же се, на осно ву обла че ња ка пу та у тре ћој стро фи, као и 
усу да ли ста (то је, он да, лист ко ји ве не, опа да, уми ре), за кљу чи ти 
да си ту а ци ја у ко јој се на ла зи лир ски су бјект је сте зим ско или 
је се ње ју тро. Об лик у ка пи био би об лик вр та ко ји ће на ста ти од 
те ки ше, а пра зно и бли ста во би ло би бу ду ће ве дро не бо. То је сли
ка ци клич но сти, мит ског вре ме на, ана лог на ци клич но сти ко ја је 
у осно ви оп штег кре та ња, по врат ка ка рај ском вр ту. На то ће се 
на до ве за ти за вр ше так пје сме.

Те ма је он да и ври је ме, ви ше стру ко: као ли не ар но кре та ње 
од иско на ка ци љу; као ци клич но, јер је то и по вра так у пр во бит но 
ста ње; као уки ну то, јер се у јед ном истом тре нут ку спа ја про шлост, 
са да шњост и бу дућ ност – на го вје штај вјеч но сти.

На дру гом ни воу, с об зи ром на од нос сви јет – текст, отва ра 
се мо гућ ност за још јед но зна че ње: бу ду ће ље то би он да мо гло 
би ти оно у ко јој ће на ста ти са ма пје сма.

У пр вом сти ху на ред не стро фе да је се дво стру кост не са ни це. 
Она је бла го слов, јер омо гу ћа ва но во ви ђе ње, от кри ва ње сви је та 
на нов и ау тен ти чан на чин, а из ње га до ла зи и до ства ра ња. Не са
ни ца је и не што стра шно, јер ци је на за све то огром на је, улог је 
сам жи вот. По но во је у ве зи са Рем бо ом и ис ти ца њем ства ра лач ких 
пат њи. Ок си мо рон се до дат но ис ти че ло мље њем це зу ре. Јед на од 
вер зи ја тог сти ха гла си: „У бла го сло ву стра шном ноћ ног бде ња”, 
гдје је це зу ра на кон пе тог сло га. Из мје на го во ри о свје сном по
ступ ку, на мје ри да се на том мје сту на ру ши ри там и из не вје ри 
оче ки ва ње чи та о ца. Ло мље ње це зу ре по но ви ће се и у по сљед њем 
сти ху пје сме, што и ње га, као по ен ту, на гла ша ва, а и по ве зу је са 
пр вим сти хом дру ге стро фе.
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На ред ни сти хо ви ка рак те ри стич ни су за Ла ли ће ву тран сфор
ма ци ју пје снич ке сли ке и оне о би ча ва ње. Стих: „Стреп ња из ну тра 
раз мре жа ва очи” мо же мо ту ма чи ти као раз ви ја ње сли ке очи ју 
на кон не про спа ва не но ћи. Гла гол ко ји у реч ни ци ма на ла зи мо у 
по врат ном об ли ку Ла лић ко ри сти као пре ла зни, пер со ни фи ку ју ћи 
стреп њу, а асо ци ра и на ко ри је ње, пот цр та ва ју ћи ви зу ел ну ана ло
ги ју из ме ђу оч них ка пи ла ра и жи ла ко ри је на. То се он да раз ви ја у 
ме та фо ру: „ко рен ви да ши ри се и ме ња”, ко ја го во ри о уну тра шњој 
тран сфор ма ци ји ко ја до во ди до дру га чи је пер цеп ци је сви је та. Не 
по ми ње се узрок стреп ње, мо жда знак да је она ег зи стен ци јал не 
при ро де.

Исто вре ме но се (по но во) ја вља ве за са тим сви је том, и тек стом, 
од но сом ко ри јен –ли ст–врт. Мо жда се у том спо ју мо же на зре ти и 
јед на ши ра, ми то ло шка сли ка: Ко смич ко др во, axis mun di. Ја ви ће 
се у по сљед њој стро фи и као „пра дав не шу ме”.

Пер со ни фи ку је се и са ма пје снич ка сли ка: „Да но вим пу тем 
но ва сли ка кро чи” – лир ски су бјект је пје сник, и циљ је да се дође 
до но ве сли ке и до са зна ња. Ства ра ње је да то као не ка вр ста кре
та ња, пу то ва ња у не по зна то. Гра ди се јед на но ва, уда ље на ствар
ност. Она се тек слу ти, па је то сли ка ко ја не ма ре ал ног ре фе рен та: 
„На не кој зве зди мо ре се рас цве та”. Сље де ћи стих: „у ча ши во де 
за и скри ти ши на” усмје рен је упра во пре ма ре фе рен ту, објек ту. 
Пје сни ку се от кри ва но во зна че ње јед не, ре кло би се, обич не, сва ко
днев не по ја ве. За тим се, у на ред на два сти ха усмје ре ност окре ће 
пре ма ре фе рен ци ји: де фи ни шу се, на но ви на чин, два пој ма, про
шлост (или, узе то по прин ци пу си нег до хе, ври је ме) и мо ре: „Сва ка 
је про шлост стал но за по че та, / А мо ре, то је нај леп ша гор чи на”.

Не са ни ца је до ве ла да пје сник ства ра но ве сли ке, да на но ви 
на чин ра зу ми је ствар ност, и да пре и спи та са ме пој мо ве ко ји ма се 
слу жи у ра зу ми је ва њу сви је та. Фор му ли са но на се ми о тич ки на чин, 
он ре де фи ни ше сва три аспек та зна ка: сим бол, ре фе рен ци ју (тј. 
по јам) и ре фе рент (тј. обје кат) – је зик, пој мо ве у ко ји ма ра зу ми је 
ствар ност и сам сви јет.

И уну тар, ме ђу тим сли ка ма, ве за се ус по ста вља, мо ти вом 
во де. Осим ви зу ел ног аспек та, укљу чен је и ау ди тив ни, а и укус 
(ко ји је још јед ном ок си мо рон ски – „нај леп ша гор чи на”). Су ге ри
ше се и је дан си не сте зиј ски спој (си не сте зи ја је, зна мо, об лик пси
хо ло шког ок си мо ро на): ча ша во де (еле мент ко ји асо ци ра и на укус) 
у ко јој за и скри (ви зу ел ни еле мент) ти ши на (звуч ни еле мент).

Мо тив мо ра упу ћу је и на не ке дру ге пје сме збир ке Пи смо, од 
оне не по сред но на ред не, „Ел пе нор”, па до по сљед ње у збир ци, 
ко ја и но си на слов „Мо ре”, а и на број не дру ге Ла ли ће ве пје сме. 
За Ла ли ћа мо ре је је дан од цен трал них сим бо ла. Фор му ли са но, 
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ре ци мо, у пје сми „Мо ре”: „Па ка жеш: мо ре, а ми слиш на сва шта, 
/ На лет њи дан, на бро до вље, на лу ке – / По ступ ком ухо да ним, 
ко јим ма шта / Пре тва ра слут њу у сли ке и зву ке”.

Исто ва жи и за ври је ме, ко је не са мо што је кључ но код Ла
ли ћа на те мат ском пла ну не го је, та ко ђе, кон цепт ко ји се стал но 
пре и спи ту је.

И по че так тре ће ок та ве илу стру је ка ко Ла лић упо тре бом не
ких мо ти ва и из ра за, ва ри ра и про ши ру је зна че ње: „У не са ни ци 
дру гог сна је ко рен: / Спо соб ност да си дру га чи је бу дан”. Асо ци
ра на ис точ не ми сли о це, и иде ју бу ђе ња, као и на ста ру ана ло ги ју 
из ме ђу жи во та и сна (по ме ни мо са мо Чу анг Цеа и Кал де ро на). 
Сје ти мо се да су код Гр ка сан и смрт, Хип нос и Та на тос, бли зан ци. 
Ре ђа ју се су прот но сти: не са ни ца, сан, буд ност, али оне су по ве за не, 
и сва ка са др жи и сво ју не га ци ју. Та ко је он да, са свим на сви је ту. 
На зи ре се све оп шта по ве за ност, Цје ли на.

Не са ни ца чи ни да дан до би је сјен ку (ме та фо ра), до во ди до 
из ла ска из уза луд но сти тра ја ња. Прак тич ни по кре ти и пред ме ти 
по ста ју нео бич ни и ви ше знач ни, и сам лир ски су бјект се би по ста
је стран – он је, ка ко је го во рио Шклов ски, иза шао из ау то ма ти зма 
опа жа ња. Кре ће на пу то ва ње, но вим пу тем, слич но пје снич кој 
сли ци из дру ге стро фе. „Ша ра не ког но вог тки ва” на се ма фо ру 
од јек је ша ре на та пе ту из дру гог сти ха пр ве стро фе. По но во се 
гра де ве зе из ме ђу уда ље них по ја ва, и од нос из ме ђу ди је ла и цје
ли не, ми кро ко смо са и ма кро ко смо са. А „тки во” се мо же схва ти ти 
у сми слу жи вог ор га ни зма или као тка ње, текст.

На по чет ку че твр те ок та ве уо ча ва се по мје ра ње ли ца у го во
ру. У пр ве дви је стро фе то го то во да је обез ли че но ка зи ва ње: очи 
ви де, чи та ју итд, а не лир ски су бјект. У тре ћој стро фи пре ла зи се 
на дру го ли це „спо соб ност да си” – мо же би ти знак ства ра ња но вог 
се бе, али и обра ћа ње дру го ме, чи та о цу. У че твр тој стро фи то по
ста је „онај”, па по но во „(ти) си”, да би у по сљед њој то би ли „они 
ко ји бди ју”. По мје ра ње ли ца мо же се ви дје ти и као кре та ње од 
уса мље но сти ка свим љу ди ма. И у нај ве ћој са мо ћи, не са ни ци, от
кри ва се ве за са дру ги ма, бли жњи ма.

Не са ни ца до во ди и до про бле ма ти зо ва ња вре ме на, и до још 
јед ног са зна ња: „ше ма” ко ја у осно ви сви је та има „прост за кон” 
ко ји на ла же да се све пре и спи ту је, па и са мо ње но по сто ја ње. Сан 
ко ји пу ни ја ву (па ра докс) упо ре ђен је са во дом ко ја пу ни пу сти њу, 
што нас вра ћа на ки шу са по чет ка пје сме: от кри ва ње зна че ња у 
пу сто ши сви је та, по нов но ства ра ње се бе.

Пје сник, у по сљед њој сли ци, као у ре тро ви зо ру на зи ре бу ду
ћи рај ски при зор. Та ко је од по чет ка пје сме: гле да ју ћи у бу дућ ност, 
ука зу је се про шлост, као и обр ну то, у освр та њу ка про шло сти 
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про на ла зи се на го вје штај бу дућ но сти. Кре та ње је дво смјер но. Дру
ги стих по сљед ње стро фе по но вље ни је пе ти стих дру ге, као што 
је и пе ти стих че твр те стро фе по но вље ни стих тре ће. За вр шни 
рај ски при зор до зи ва „бу ду ћи врт” из пр ве стро фе. Ци клич но сти 
као кључ ном мо ти ву ана лог на је ци клич ност у ком по зи ци ји са ме 
пје сме.

Ла лић не са ни цу тран сфор ми ше у ви ђе ње, от кри ва ње при ро де 
вре ме на, тај не жи во та и смр ти, у њој је јед на ви ша ег зи стен ци ја, 
осје ћа ње вјеч но сти, из вор ства ра ња. И мо гу ћа утје ха за оне ко ји 
бди ју.
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РА ДИ ВО ЈЕ МИ КИЋ

СЛУТЊА,СТРАШНОИУСПОМЕНА

„Но стал ги ја”, Пи смо (1992)

У пе снич кој књи зи Пи смо (СКЗ, Бе о град, 1992), са чи ње ној од 
пе са ма ан то ло гиј ске вред но сти, по себ ну па жњу при вла че и пе
снич ки об ли ци и ти по ви по ве зи ва ња сти хо ва у њи ма. Је дан од 
вр ло че стих об ли ка по ве зи ва ња сти хо ва/ти по ва стро фе је и ок та
ва. А ко ли ко је пе сни ку би ла ва жна ова стро фа по ка зу је и то што 
је и у на слов јед не од пе са ма уне та реч ок та ва – „Ок та ве о ле ту”. 
И кад се не што па жљи ви је по гле да ју пе сме са овом вр стом стро фе 
(а у књи зи Пи смо их је укуп но се дам), ви ди се да су не ке од њих 
(„По хва ла не са ни ци”, „Ок та ве о ле ту”, „Но стал ги ја” и „За пи са но 
над јед ним сти хом”) и те мат ски бли ске, упр кос то ме што је пе сма 
„За пи са но над јед ним сти хом”, као и со нет „Ни ка да са мљи”, по
ста вље на на ци тат ну под ло гу, се ман тич ки уве де на у про стор ко
ји је, ба рем у основ ним еле мен ти ма, за сно вао шпан ски пе сник 
Блаз Де Оте ро. А шта је то што по ве зу је че ти ри пе сме ис пе ва не у 
ок та ва ма? Нај кра ће ре че но, по ве зу је их је дан вр ло ста ри пе снич
ки мо тив, ко ји сре ће мо и код не ких на ших ро ман ти ча ра (Бран ко 
Ра ди че вић, Ђу ра Јак шић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Ла за Ко стић), али, 
ни ма ло нео че ки ва но, и код пе сни ка ко ји су, ма кар по скло но сти 
ми стич ном, бли ски ро ман ти ча ри ма, код сим бо ли ста (Вла ди слав 
Пет ко вић Дис, Јо ван Ду чић, пре свих дру гих). Тај мо тив би се, уз 
мно го упро шћа ва ња, мо гао од ре ди ти као слут ња, као има ги на
тив ни про дор у про сто ре из ван ем пи ри је, тач ни је ре че но, из ван 
за њу ве за ног ис ку ства, од но сно то је оно ста ње чи је су основ не 
од ли ке уне те у стих: „Што са мо слу ти бу ду ће, а не зна”. А да је 
је дан та кав мо тив мо гао би ти бли зак Ива ну В. Ла ли ћу по ка зу је и то 
што је он у сво јој „Бе ле шци о по е ти ци” на вео де фи ни ци ју по е зи је 
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ко ју нам ну ди Гот фрид Бен: „Пи са ње по е зи је је сте уз ди за ње ства ри 
до у је зик не појм љи вог” (Ла лић 1994: 46).    

У „Ок та ва ма о ле ту” то „уз ди за ње ства ри до у је зик не појм
љи вог” се огле да у по ве зи ва њу све га оно га што има ги на тив но 
кре та ње мо же да усме ри ка ме та фи зич ком до жи вља ју вре ме на (а 
тре ба ли до да ти: тај до жи вљај вре ме на је код Ива на В. Ла ли ћа, 
увек, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, по ве зан са са мом људ ском суд би
ном): „Кад већ по чет ком ле та сен ка чвр сне / И прот ка ју ни као 
жи ла мра мор / Тад знаш да ле то ра но ће да пр сне / Из ну тра, и да 
пре дво ји се са мо / О Илин да ну...” Осе ћа ју ћи, јед ном ре чи, про ме
ну у са мом рит му по сто ја ња, онај „та јан стве ни ход вре ме на”, о 
ко ме је, по во дом пе сме „По ноћ” Ђу ре Јак ши ћа, го во рио Љу бо мир 
Не дић, лир ски су бјект у пе сми Ива на В. Ла ли ћа ка же: „сна ге исто
вр сне / На пе те не кад тво је кон це др же; / Сад пу шта ју их бе стра сно, 
све бр же”. А у Јак ши ће вој пе сми се упра во „не појм љи во” по ма ља 
из вре ме на, ја вља се у по ноћ ном ам би јен ту, и пре тва ра у под ло гу 
за ди ја лог са умр лом мај ком. „Та јан стве ни ход вре ме на” омо гу ћа ва 
да се, то ли ко је то већ и очи глед но, ме ња/пре о бра жа ва оно што су 
ро ман ти ча ри ра до опи си ва ли и што се код њих увек мо же пре по
зна ти као при ро да, ко ја и са ма, у про це су ми стич не тран сфор ма
ци је, по ста је оно из че га се ис пре да гра ди во људ ског жи во та. Лир
ски су бјект у пе сми Ива на В. Ла ли ћа, про ла зе ћи ма штен ски кроз 
све си ту а ци је у ко ји ма чо век осе ћа да је: „И од ступ ни цу пре дао у 
за лог / Од сут ној не кој ми ло сти”, да се, дру гим ре чи ма, пот пу но 
пре пу стио оно ме што му не у мит но шћу суд би не сти же из са мог 
вре ме на, до ла зи и до јед не осо бе не ви зи је оно га што се сме шта на 
крај, што је, дру гим ре чи ма, слут ња не стан ка: „А ср це мо три за 
кри ла том пе том / Гла сни ка, ме ри раз мак и бр зи ну; / И слу ша кри
ке ждра ло ва што пли ну / У ма гли мра ка, мо крим ми мо ле том”.

А то што пе сма „Ок та ве о ле ту”, пе сма у ко јој се по ја вљу је 
на го ве штај гла сни ка ко ји, ви ше од све га, мо же би ти гла сник смр ти, 
не по сред но прет хо ди пе сми „Но стал ги ја”, ни ка ко не тре ба схва
ти ти са мо као кон вен ци о нал но пи та ње ком по зи ци је јед не пе снич
ке књи ге, по што је ви ше не го очи глед но да по сто је и од ре ђе не 
те мат ске по ду дар но сти у овим пе сма ма. „Но стал ги ја” је на пи са на 
10. фе бру а ра 1992, а об ја вље на је у збир ци Пи смо (1992): 

Мо жда је био ве тар, ко ји скли зне
Чуј но, ко на па да ли снег, са гра на,
А мо жда по мак пла ме на што ли зне
Иви цу ли ста је се њег пла та на,
Ил мо жда дух за лу тао у со бу
Кроз за кљу ча на вра та пра зног ста на,
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Ил дав но ле то мак ну се у гро бу ‒
А мо жда је то би ла она Ана;

И звук и сли ка, ма ло асин хро но
На по за ди ни ав гу стов ског зла та;
Глас из да љи не, као сит но зво но,
Зуј бум ба ра у ча шки су но вра та;
По крет тек уоб ли чен, а већ пли не
Ко квар на све тлост, ко фа та мор га на,
Ви дљи ва пе на на ру бу пра зни не ‒
Да, мо жда је то би ла она Ана;

Ана из књи ге ко ју ве тар ли ста
у тра ви, по ред за спа лог чи та ча;
Ана из ра ја што на кнад но бли ста
Уда љен иза пла ме но га ма ча;
Ана, кне ги ња огра де бал ко на
Над је зе ром, у чип ки пу за ви це,
Ана у пе ни чип ке свог жи по на,
Бр бља вој про зи сво је ре че ни це ‒

Слу чај но сти се у се ћа ње сле жу
Ко ше ћер на дно нео пра не ча ше;
Сит ни це са мо чи не рав но те жу
Том убр за њу про ла зно сти на ше.
Мо жда је био ве тар, мо жда ки ша
За о ста ла у се ћа њу пла та на;
Мо жда је хте ла смрт да ме пре сли ша,
А мо жда је то са мо би ла Ана.

Пе сма за по чи ње мо ти вом не до у ми це око са др жа ја оно га што 
до ла зи из вре ме на, од но сно спо ља шњег све та: „Мо жда је био ве
тар, ко ји скли зне / Чуј но, ко на па да ли снег са гра на, / А мо жда 
по мак пла ме на што ли зне / Иви цу ли ста је се њег пла та на”. Укљу
чу ју ћи у сво ју ин тер пре та ци ју и дру ге мо гућ но сти (да се кроз тај 
звук, у ства ри, огла ша ва „дух за лу тао у со бу / Кроз за кљу ча на 
вра та пра зног ста на”; али до пу шта ју ћи и мо гућ ност ак ти ви ра ња 
кре та ња ка дру гој вре мен ској рав ни: „Ил дав но ле то мак ну се у 
гро бу”), лир ски су бјект, са свим је то очи глед но, том из не над ном 
кре та њу, за ко је још не зна да ли је ствар но или је у пи та њу не што 
у са мој осно ви ма штен ско, из вор тра жи и у ду шев ном ста њу, у 
са др жа ју соп стве ног ду шев ног жи во та (а том жи во ту обе леж је 
да ју успо ме не, се ћа ња на „ону” ко ја се, очи то, из два ја ме ђу дру гим 
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жен ским би ћи ма: „А мо жда је то би ла она Ана”). И та ко је у пе сми 
Ива на В. Ла ли ћа обра зо ва на основ на ди хо то ми ја, оли че на у два 
се ман тич ка по ља: на јед ној стра ни је све што се зби ва или се мо
гло зби ти у све ту око лир ског су бјек та, а на дру гој стра ни је Ана, 
за ми шље на као из успо ме на за хва ће на кон тра те жа све му што је, 
у ма њој или ве ћој ме ри, ег зи стен ци јал но/ем пи риј ско, што за и ста 
мо же би ти ту. 

Ка да се по гле да ју и дру ге пе сме Ива на В. Ла ли ћа, а по себ но 
оне из књи ге Пи смо, ла ко се ви ди да је реч о пе сни ку ко ме лет њи 
пеј заж вр ло че сто пред ста вља по вод за има ги на тив не уз ле те (ако 
по стра ни оста ви мо „Ок та ве о ле ту”, као пе сму у ко јој је то ви ше 
не го очи глед но, та ко је, при ме ра ра ди, и у пе сми „По хва ла не са
ни ци”, у ко јој се, у јед ном по себ ном ду шев ном ста њу, ис пи су је 
„чи та ва по вест о бу ду ћем ле ту”, али и у пе сми „За пи са но над јед
ним сти хом”, пе сми у ко јој је реч о не кој ра зо ри тељ ској си ли ко ја 
се об ја вљу је из са мог ср ца вре ме на – „Упор не ки ше, бла ге ки се
ли не, / Бо же мој, ево на гри за ју ле то”). И да би вре мен ска под ло га 
пе снич ке ви зи је у пе сми „Но стал ги ја” би ла кон кре ти зо ва на у по
треб ној ме ри, ка же се, у јед ном ви со ко ме та фо ри зо ва ном опи су, 
да се све од ви ја „На по за ди ни ав гу стов ског зла та”. А пред ста вља
ју ћи оно што би На ста си је вић на звао „би ва њем у ства ри ма са мим” 
(„И звук и сли ка, ма ло асин хро но / На по за ди ни ав гу стов ског 
зла та; / Глас из да љи не, као сит но зво но, / Зуј бум ба ра у ча шки 
су но вра та”), укљу чу ју ћи у пе снич ки опис не што што је те шко 
кон кре ти зо ва ти, не што чи ји се об лик, у исто вре ме, и по ма ља и 
гу би („По крет тек уоб ли чен, а већ пли не / Ко квар на све тлост, ко 
фа та мор га на”), не што што се ука зу је у го то во не схва тљи вом об ли
ку, на са мој иви ци до се га пер цеп ци је („Ви дљи ва пе на на ру бу пра
зни не”), лир ски су бјект ће опет све то да кон кре ти зу је и ме ња ју ћи 
од јед ном се ман тич ко по ље, пре ћи ће, са оно га што је мо гао ви де ти 
и чу ти, на оно што са мо на слу ћу је: „Да, мо жда је то би ла Ана”.

И по што је и у за вр шном сти ху дру ге ок та ве Ана до би ла сре
ди шње ме сто, по што је, још јед ном, баш она основ но сред ство за 
ту ма че ње све га што се зби ва, мо ра ло се при сту пи ти не кој вр сти 
кон кре ти за ци је пред ста ве о њој. Чи та ва тре ћа ок та ва је, оту да, и 
пре тво ре на у на сто ја ње да се ка же ко је Ана и у ко јим то сфе ра ма 
тре ба тра га ти за њом. То што Ана мо же би ти „из књи ге ко ју ве тар 
ли ста / У тра ви, по ред за спа лог чи та ча” и то што она мо же до ћи 
„из ра ја што на кнад но бли ста / Уда љен иза пла ме но га ма ча”, јед
на ко као и то што она мо же би ти „кне ги ња огра де бал ко на / Над 
је зе ром, у чип ки пу за ви це” и што се мо же на ћи „у пе ни чип ке свог 
жи по на / Бр бља вој про зи сво је ре че ни це”, мо же да, ви ше од све га, 
упу ћу је на онај тип по сто ја ња о ко ме и Ду чић го во ри у пе сми 
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„За ла зак сун ца” („Опет јед но ве че... И ме ни се чи ни / Да не где 
да ле ко, пре ко три ју мо ра / При за ла ску сун ца у пр вој ти ши ни, / У 
бли ста вој сен ци сма раг до вих го ра ‒ / Бле да, као че жња, не по зна
та же на, / С кру ном и у сја ју, се ди, ми слећ на ме...”), пре тва ра ју ћи 
та кву ег зи стен ци ју у под ло гу за је дан са свим осо бен опис про сто ра 
(„Пред вр то ви ма оке ан се пру жа, / Раз ле ће се мо дро ја то га ле бо ва; 
/ Кроз бо ко ре мр твих до цве та лих ру жа / Шу мо ри ве тар ту жну 
пе сму сно ва”), про сто ра чи ји је са др жај у тој ме ри есте ти зо ван да 
и не мо же при па да ти све ту ем пи ри је, као што ни та же на не при
па да сфе ри ем пи ри је, већ је ње но ме сто по сто ја ња оно што се на
зи ва ево ка ци ја, пе снич ка ви зи ја, или ду шев но ста ње, ка ко би ре кли 
сим бо ли сти.

Не ма ни ка кве сум ње да Ана из пе сме „Но стал ги ја”, по ред то га 
што на ста је у чи ну ево ка ци је, до ла зи и из ви со ко есте ти зо ва не сфе
ре (она је „из књи ге ко ју ве тар ли ста”, она је „из ра ја што на кнад
но бли ста”, она је „кне ги ња огра де бал ко на [...] у чип ки пу за ви це”, 
она се огла ша ва и та ко што се об ја вљу је кроз „бр бља ву про зу 
сво је ре че ни це”), што, до брим де лом, ука зу је и на ње ну уло гу у 
Ла ли ће вој пе сми, уло гу ко ја се ја сни је ви ди тек у за вр шној ок та ви. 
У тој ок та ви је, нај пре, реч о то ме ка ко „Слу чај но сти се у се ћа ње 
сле жу / Ко ше ћер на дно нео пра не ча ше”, а он да се ја вља је дан у 
по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа из у зет но ва жан мо тив: „Сит ни це са мо 
чи не рав но те жу / Том убр за њу про ла зно сти на ше”. Укљу чу ју ћи у 
пе сму „Но стал ги ја” мо тив про ти ца ња вре ме на, ста рин ски ре че но, 
мо тив ро ман ти ча ри ма та ко ва жне про ла зно сти и жи во та и сва ке 
ово зе маљ ске ле по те и да ју ћи том мо ти ву и дру гу је зич ку одо ру, 
ина че че сту у број ним пе сма ма овог пе сни ка (убр за ње), Ла лић је 
при пре мао под ло гу за уво ђе ње још јед ног из у зет но ва жног мо ти
ва. А тај мо тив, уве ден по сле та ко па жљи ве при пре ме, ме ња наш 
до жи вљај пе сме. На и ме, по сле сти ха: „Мо жда је хте ла смрт да ме 
пре сли ша”, сви се ман тич ки то но ви у пе сми до би ја ју но во сре ди
ште, по чи њу да се ве зу ју за не што што, сво јом под ра зу ме ва ном 
стра хо том, сва кој ства ри и сва ком до жи вља ју ме ња са др жај. Ако 
се, да кле, у све му што лир ски су бјект чу је и ви ди огла ша ва и смрт, 
а (ка ко Рил ке ка же у пе сми „Ис ку ство смр ти”, у пре во ду Б. Жи
во ји но ви ћа: „Тај на је ово од ла же ње, ко је / за нас је веч но не мо” и 
све сни да мо ра мо оти ћи: „Ми на ста вља мо сво ју глу му”), он да је 
пе сма „Но стал ги ја” је дан об лик кон кре ти за ци је слут ње оно га што 
мо ра до ћи и што је, са мо по се би, стра шно, то ли ко стра шно да 
нам је по треб но не ко уто чи ште. 

Има ју ћи у ви ду то да огла ша ва ње смр ти ни ка ко не мо же да се 
одво ји од оно га што је та јан стве но у са мом на чи ну огла ша ва ња, у 
ми стич ном кре та њу од „зву ка и сли ке” ко ји се ја вља ју „асин хро но”, 
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Иван В. Ла лић је при бе гао јед ном ори ги нал ном ре ше њу. И он је, 
као што је то пре ње га и из дру гих раз ло га, ура дио Јо ван Ду чић, 
оно ме што је стра шно при до дао и оно што по ти че из успо ме на и 
што је ви со ко есте ти зо ва но, чак то ли ко есте ти зо ва но да је не мо
гу ће у све ту са ме ег зи стен ци је. Свр ха тог до да ва ња је би ла у на
сто ја њу да се чи та о цу по ну де две се ман тич ке пер спек ти ве: или 
се, из са мог сре ди шта не че га нео бја шњи вог, огла си ла смрт или 
се, у том истом тре нут ку, ну ди јед на у вр хун ску ле по ту за о де ну
та илу зи ја/се ћа ње („А мо жда је то са мо би ла Ана”). Не ма сум ње 
да нам је лир ски су бјект у пе сми „Но стал ги ја” та ко омо гу ћио да 
„на ста вља мо сво ју глу му”, да сен ку смр ти ко ја је увек уз нас по
кри је мо сли ком не зе маљ ске ле по те ко ја до ла зи из успо ме на. И из 
све сти да нас че ка са мо оно од че га бе жи мо и пред чим се скла
ња мо, у свет успо ме на се и ра ђа „но стал ги ја”, ра ђа кре та ње ка 
оно ме што ће, у су шти ни, оста ти из ван по ља са ме ег зи стен ци је, 
би ло као слут ња, би ло као успо ме на. 

ИЗ ВО РИ

Лалић1994: Иван В. Ла лић, „Бе ле шка о по е ти ци”, По ве ља, Кра ље во, број 3‒4, 
45‒47.

Лалић1992: Иван В. Ла лић, Пи смо, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Др Ра ди во је Б. Ми кић 
Ре дов ни про фе сор 
Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Београду
radivojemikic@gmail.com



371

СЛА ЂА НА ЈА ЋИ МО ВИЋ

БЛАГОСТИБОЛ

„Мла да же на са ви о лом”, Пи смо (1992)

Пе сма „Мла да же на са ви о лом” на пи са на је 12. ју ла 1989. го
ди не, а об ја вље на је у збир ци Пи смо (1992) Ива на В. Ла ли ћа и то, 
сва ка ко, не слу чај но, као прет по след ња у ње ном тре ћем де лу ко ји 
за по чи ње пе смом „Voyage phi lo sop hi que”, на ста вља се пе сма ма 
„Грч ка грн ча ри ја”, „Ве жба”, „Три сним ка кли пе ра Cutty Sark” и 
за вр ша ва де се то дел ним „Stram bot ti ma”. Због че га је пе сник баш 
ове пе сме свр стао у исту це ли ну и шта је оно што би им, бар у 
уда ље ним тач ка ма њи хо вог сми са о ног ра спо на, би ло за јед нич ко? 
За пр ве че ти ри пе сме мо гло би се ре ћи да спа да ју у онај круг Ла
ли ће вих пе са ма чи ји је ствар но сни под сти цај из ве сно пут но ис
ку ство, од но сно да је не за ви чај ни про стор или мо тив из уда ље не 
кул ту ре по вод да се на на чин бли зак мо дер ној по е зи ји ус по ста ви 
ди ја лог са ми том или кул тур ноисто риј ским на сле ђем и пре и спи
та ју њи хо ва зна че ња у кон тек сту са вре ме не ци ви ли за ци је. За 
„Strambottе” то не мо же мо за кљу чи ти – у пи та њу је јед на од нај
леп ших љу бав них пе са ма ис пе ва них на срп ском је зи ку, сва у ме
лан хо лич ном пре пли та њу про шлог и са да шњег, са мо ће и за јед
ни штва, са мо пре и спи ти ва ња и „го во ра ду ше с ду шом”. „Мла да 
же на са ви о лом” мо же се чи та ти и као сво је вр сна коп ча из ме ђу 
ових пе са ма. Уко ли ко сле ди мо ли ни ју за по че ту у пр вим пе сма ма, 
мо же се, с ма ло учи та ва ња, по ми сли ти да се кон церт ко јем при су
ству је лир ски су бјект де сио на не ком пу то ва њу, а с дру ге стра не, 
су срет са мла дом же ном отва ра про стор сна жном до жи вља ју пре
по зна те искон ске бли ско сти у не по зна том би ћу. Кон церт, при зван 
на сло вом и пр вим сти хом, у ства ри, и ни је од пре суд не ва жно сти, 
ни ти је бит но где се он од ви ја, ни ти је му зи ка ор ке стра оно што 
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је пред мет лир ске ин спи ра ци је1. Му зи ка за пра во и пре ста је он да 
кад по чи ње пе сма:

Dіdn’t I dan ce wіth you on ce іn Bra bant?
Two Gen tle men from Ve ro na

Јед но од ли ца у ор ке стру, на глом
Во љом тре нут ка из о штре но ја сно
У фо ку су; то ли це што се са гло
Ла ко над звуч но те ло бла го гла сно

Ви о ле бо је там ног ме да; ли це
у овал ном окви ру ду ге ко се
Што ко да хо ће да окр зне жи це,
Овлаш, кад увис кре не гу да ло се,

Ли це од ко се и очи ју; усне
Са мо су осмех про ре зан у пло ти;
Ода кле знам га? У се ћа њу гу сне
Обрис у слич ној, сти ша ној ле по ти

На зи ду не ке цр кве, ил му зе ја,
у са ли ква тро чен та; или ма ње
Па те тич но: у ти шми гра да, где је
у мно штву ли ца на гло оба сја ње – 

О дра го це но ма ло чу до све та
Ко ме се жи ле чу до твор не су ше:
Та же на ко ја пам ти ве ком ше та
у ра зно бој ним ха љи на ма ду ше,

Са да у ор ке стру, у тре ћем ре ду
Осме хом сен чи зву ко ве ви о ле;
Та сли кадо дир, још је дан у сле ду
До ди ра ко ји ми лу ју и бо ле.

Су ге сти ван мо то ко јим се чи та лац уво ди у ли ри за ци ју сво
је вр сног епи фа ниј ског ис ку ства – Didn’t I dan ce with you on ce in 
Bra bant (Да ли сам с Ва ма пле сао јед ном у Бра бан ту?) – стих је 

1 Тре ба по ме ну ти да је Иван В. Ла лић, ка ко је за се бе го во рио, био „стра
сни кон зу мент му зи ке” и њен из у зет ни по зна ва лац (Ла лић 1997: 299), те да су 
мно ге ње го ве пе сме по све ће не до жи вља ју и про ми шља њу фе но ме на из обла сти 
му зич ке умет но сти (ви де ти ви ше у Пе тро вић 2007: 345–365).
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из Шек спи ро ве ко ме ди је Не на гра ђе ни љу бав ни труд ко ји, јед но за 
дру гим, из го ва ра ју Би рон и Ро за ли на ка да се пр ви пут срет ну, 
пре по зна ју и за љу бе јед но у дру го. Ма ко ли ко на пр ви по глед из
гле да ла уда ље на Шек спи ро ва ко ме ди ја пре пу на ду хо ви то сти, врца
вих ига ра ре чи, па и ска ред но сти, од сет них Ла ли ће вих сти хо ва, 
јед но им оста је за јед нич ко: мо тив пре по зна ва ња дво је љу ди ко ји ма 
је суд би на да се срет ну – би ло то за у век или са мо за је дан тре ну
так на кон цер ту. Су срет се де ша ва из ван про сто ра оче ки ва ног и 
под ра зу ме ва ног – „на гла во ља тре нут ка” је знак ис ко ше ња пер спек
ти ве, оки дач ко јим се му зи ка ор ке стра по ме ра у са свим дру ги 
план, ути ша ва као по уну тар њем на ло гу, а и звук се по вла чи пред 
сли ком то ли ко сна жном да се при су сре ту са њом по ме ра би ће 
пе снич ког су бјек та. Пре ме шта ње фо ку са са кон церт не дво ра не и 
му зи ке ко јом је об у хва ће на на не и ме но ва ну мла ду же ну сто пље
ну са ин стру мен том, тре ну так је у ко јем се у све сти и пам ће њу 
оно га ко ји пе ва за у ста вља вре мен ска ли ни ја за да та му зич ком ком
по зи ци јом, и бље сак су о ча ва ња са жен ским ли ком осен че ним 
осме хом по ме ра про стор пе ва ња на уну тра шњи план су о ча ва ња 
са ле по том и са мим со бом.

У пр ва че ти ри ка тре на, у ко јој су му зи ку ор ке стра пре у зе ли 
мај стор ска оп ко ра че ња и ри ме Ла ли ће вих је да на е сте ра ца2, чи та лац 
се лир ски уво ди у ова пло ће ње сво је вр сног си не сте зиј ског уда ра 
сли кедо ди ра, од но сно ви зу ел не фа сци на ци је из дво је не во љом тре
нут ка ко ја у по сма тра чу из пу бли ке бу ди ис ку ство већ до жи вље
ног: је дин стве не ле по те упо зна те већ у не кој дру гој си ту а ци ји, 
из дво је не у сво јој по себ но сти ко ју са мо рет ки уме ју да пре по зна
ју и осе те као так тил ну сен за ци ју, што у ду ши ак ти ви ра осо бе но 
ду хов но ис ку ство. Мо жда ни је слу чај но ни то што се из ор ке стра 
из два ја упра во же на са ви о лом. У пи та њу је ор ке стар ски ин стру
мент за ко ји не ма мно го со ло ли те ра ту ре, а ко ја ни ти има мо гућ
но сти ви о ли не, као ни рас ко шни тем бр ви о лон че ла. Мла да же на 
са ви о лом је не ко ко пот по ма же со ли сту, али се ни ка да не мо же 
по себ но ис та ћи (оту да ње но ме сто у тре ћем ре ду) – осим у до жи
вља ју лир ског су бјек та. Њен лик ће у све сти оно га за ко јег је фо кус 
по ме рен, а му зи ка ста ла, по кре ну ти низ флеш бе ко ва, или, бо ље 

2 Нај че шћи ве за ни стих у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа је упра во је да на е сте
рац, са це зу ром ко ја је нај че шће иза пе тог сло га. У Пи сму су из по ме ну те тре ће 
гру пе пе са ма уз „Мла ду же ну са ви о лом” у је да на е стер цу ис пе ва не још три 
пе сме: „Voyage phi lo sop hi que”, „Три сним ка кли пе ра Cutty Sark” и „Stram bot ti”, 
а у овом сти ху уоб ли че не су и не ке од дру гих ан то ло гиј ских пе са ма из исте 
збир ке („Мо ре”, „Ша пат Јо ва на Да ма ски на”, „Пи е та”, „Рав но дне ви ца”, „Ни ка да 
са мљи”). Ви ше о ово ме ви де ти у тек сту С. Па ри по вић „Вер си фи ка ци ја Ива на 
В. Ла ли ћа” (Па ри по вић 2007: 193–212).
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ре ћи, ак ти ви ра ти за Ла ли ћа ти пич но је дин ство ме ста и вре ме на 
ко је по сто ји син хро но – не те че, не про ла зи, већ се про шлост и бу
дућ ност са жи ма ју у са да шњо сти. У „сти ша ној ле по ти” мла де же не, 
пе вач у маг но ве њу пре по зна је лик са ре не сан сне фре ске ко ји га је 
ле по том уз нео у не кој цр кви или му зе ју. Или, као да пре ко ре ва 
се бе, упо тре бља ва ју ћи из раз па те тич но у ко ло кви јал ном сми слу 
(не у зна че њу стра стве но, већ пре на гла ше но до ки ча): „На зи ду 
не ке цр кве, ил му зе ја, / У са ли ква тро чен та; или ма ње / Па те тич
но: у ти шми гра да, где је / У мно штву ли ца на гло оба сја ње”. Да кле, 
оза ре ност ле по том не про ис ти че ну жно из про сто ра ње ног умет
нич ког уоб ли че ња не го и из са свим про фа ног ис ку ства град ске 
гу жве, из ко је се оно што је сти ша ном ле по том уз диг ну то из ван 
про сеч но сти мо гло, та ко ђе, да се из о штри во љом тре нут ка, од но
сно да до так не осе тљи ва чу ла по сма тра ча у по ме ре ном фо ку су.

На тај на чин мла да же на са ви о лом за до би ја ста тус ван вре
ме ног жен ског би ћа („та же на ко ја пам ти ве ком ше та”) чи ју су је
дин стве ну ле по ту са мо рет ки ка дри да истин ски пре по зна ју и 
до жи ве. „Дра го це но ма ло чу до све та” све до чан ство је пу но ће и 
бла го сти по сто ја ња ко је се до жи вља ва у епи фа ниј ском су сре ту са 
ле по том. Зна че ње ове син таг ме мо же се дво стру ко схва ти ти. С јед
не стра не, њом се озна ча ва бла го род ност искон ске ле по те пре по
зна те у мла дој же ни у тре ћем ре ду ор ке стра.3 С дру ге стра не, ка да 
се ис каз са гле да у кон тек сту сти ха ко ји сле ди – „дра го це но ма ло 
чу до све та / Ко ме се жи ле чу до твор не су ше” – ја сно је да је ма лим 
чудом име но ва на не ле па же на већ сна жан оза ру ју ћи лич ни до жи
вљај ко ји је ње на ле по та иза зва ла у оном ко је по сма тра њем пре по
зна је. У по след ња два ка тре на, у ко ји ма је ри там про ме њен из о стан
ком оп ко ра че ња ко ја од ре ђу ју прет ход не че ти ри стро фе, фо кус се 
по но во по ме ра – ово га пу та са же не са ви о лом на оно га ко ји је по
сма тра и за ко га су у тре нут ку ста ли и му зи ка и вре ме. По след ње 
стро фе Ла ли ће ве пе сме пла ви ме лан хо ли ја и епи фа ниј ски осе ћај 
укр шта се са ин тен зив ним и сет ним осе ћа јем соп стве не про ла зно
сти. И ја сно је да онај ко из два ја мла ду же ну са ви о лом из мно штва 
ли ца у ор ке стру ни је ви ше млад чо век и да му је и на тај на чин 
„мла да” же на опо ни ра на као не ка пре по зна та, али не до ступ на 
вред ност. 

У овој пе сми са чи ње ној од та на них пре ли ва зна че ња су о ча ва
ње са ле по том ко ја бу ди чу ла је исто вре ме но и су о ча ва ње са са мим 

3 „Би ће да је се ћа ње на тај тих и уз ви шен, леп и са вр шен, скла дан и је дин
ствен, сва ка ко чу де стан лик мла де же не – по ре клом из ду бљих, за ум ни јих и 
искон ски јих сло је ва ду ше. И у то ме се на ла зи ’дра го це но ма ло чу до све та’, 
сре ћа или ус хи ће ње, пре по зна ти не мир или от кри ве на ле по та – ко ји прет хо де 
истин ској емо ци ји и истин ској по е зи ји” (Ла ки ће вић 1996: 188).
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со бом. Чу до твор на сна га ле по те ни је у тре нут ку пе снич ке са да
шњо сти ту да про бу ди страст и уз бу ђе ње пред ле пим би ћем не го 
да под се ти на сна гу не ка да шње пу но ће жи вот них уз ле та ко ји се 
ак ти ви ра ју у се ћа њу исто вре ме но са све шћу да се до њих ви ше не 
мо же до ћи. Оту да је сли кадо дир, од но сно при зор ле по те ко је буди 
би ће оног ко ји је пре по зна је и вра ћа га ду бљем и ин тен зив ни јем 
до жи вља ју чу да све та, до дир ко ји „ми лу је и бо ли”. Бла гост ко ја 
до ла зи из осме ха мла де же не, јер осмех је тај ко ји је обла чи у „ха
љи ну ду ше”, је сте она дир љи ва не жност ко ја пе сни ка при пре ма 
и уво ди у оно што не ми нов но до ла зи. Пе снич ки су бјект Ла ли ће ве 
пе сме не ма ви ше вре ме на за пот пу но оства ре ње суд бин ске бли
ско сти мла дих љу бав ни ка при зва них Шек спи ро вим сти хо ви ма из 
мо тоа пе сме. 

Пра ва пе сма је увек плод лич ног уло га и то чи та лац не ми
нов но пре по зна је и у Ла ли ће вој „Мла дој же ни са ви о лом” – „Бе ли 
за вој ис под ко јег, ако је пе сник ау тен ти чан, осе ћа те ра ну” (Јо ва
но вић 1995: 24). Го во ре ћи о Пи сму, пе сник упу ћу је на про ме ње ну 
по зи ци ју оно га ко ји пе ва, а ко ја се не да пре не брег ну ти: „Ову 
књи гу, сло жи ће те се, ни је мо гао на пи са ти пе сник у цве ту мла до
сти сво је. Ква ли тет оне но стал ги је ко ја је [...] про жи ма, не спо ји ва 
је са мла до шћу, а лир ско ја у ци вил ном жи во ту има лич ну кар ту, са 
упи са ном го ди ном ро ђе ња, не где са кра ја пр ве тре ћи не сто ле ћа.” 
(Јо ва но вић 1995: 20). Си не сте зиј ски су дар сли кедо ди ра исто вре
ме но је и дра го цен, бла го ро дан и уте ши тељ ски, али и бо лан јер 
про жи ма епи фа ниј ски тре ну так уз ле та ду бо ком ме лан хо ли јом. 
Још је дан до дир у сле ду ту је да по ми лу је, на трен про бу ди бив шег 
мла ди ћа, згу сне до жи вљај ле по те у не на да ном тре нут ку, али и да 
га су о чи са соп стве ном про ла зно шћу. 
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БОЈАН МАР КО ВИЋ

ФРАГМЕНТИФАНТОМЛЕПОТЕ

„Фраг мент”, Пи смо (1992)

Пе сма „Фраг мент” на пи са на је 9. VII 1989, а об ја вље на је у 
збир ци Пи смо (1992), у ње ном че твр том ци клу су „Хек са ме три”:

Де ли мич но по Пин да ру

Ле по та ко ја тво ри све сла сти смрт ни ци ма
Исти ну ће да тво ри од оног што је ла жно –
Са мо бу дућ ност мо же по у здан би ти све док.
А о бо го ви ма, бо га ми, са мо до бро:
Исти на ту је из ли шна, сум њи ва, опа сна чак.
За то и пе вам то ле то не ја сних бо го ва пу но,
Ме та фо ра ма га ки тим и по зла ту му ста вљам
Од ис та ње них ре чи. А бо ле сно је ле то,
И бо ле сно је мо ре и ва здух што га ди шем,
Бу шан је плашт пла не те. Све јед но, пе вам ле по ту
По се ћа њу и мо жда по не кој инер ци ји, што је
Се ћа њу се стра бли зан ка; об ма ну да кле пе вам 
У не кој упор ној на ди да ће бу дућ ност јед ном
По све до чи ти да је об ма на би ла бит на
У све ту су ви ше ствар ном, а да би исти нит био,
У све ту су ви ше ле пом, а да би био ства ран.

Пе сми се мо же при пи са ти од ре ђе на ана ли тич коесе ји стич ка 
по дат ност ко ја по ти че, ма кар у од ре ђе ној ме ри, од ње не фраг мен
тар не те мат ске си ту и ра но сти, јер те ма ко ју узи ма за свој „фраг
мент” је сте ве о ма ши ро ко ре флек сив на (фи ло зоф ска) и да би на њу 
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од го во ри ла пе сма ну жно ну ди (са мо) је дан крат ко тра јан рит мич
ки са же так све вре ме но упри сут ње ног пи та ња жи во та и пи са ња. 
Ова ква отво ре ност пе сме да је на да све ши ро ко по ље да се њен 
ту мач са мо свој но ин тер пре та тив но раз мах не, кат ка да гре ше ћи 
ти ме што по ста је од ви ше уда љен од пе сме ко ја је пред мет ана ли зе, 
те је ње гов текст пу но знач ни ји тек на мар ги на ма за мет ну те пе сме. 
У овој пе сми збир ке Пи смо Ла лић спон та но из јед на ча ва пе сни
штво са пе ва њем о ле по ти, чи ме рас пра ва о ле по ти за до би ја ве ћи 
по е тич ки зна чај. Пе сма „Фраг мент” оди ше „кла си ци стич ким” 
ду хом, зна чењ ски и ми са о но се чи ни се ман тич ки прег нант на, њен 
крај је ми сти чан и сло жен у сво јој исто вре ме ној ја сно сти, што 
пред ста вља јед ну од Ла ли ће вих по е тич ких до ми нан ти, ко ја упо
зо ра ва да се у кри ти чар ском ра ду о овој по е зи ји мно ги ола ко до
не се ни су до ви не под ра зу ме ва ју. „Кла сич ност” не про ис хо ди са мо 
из „де ли мич ног” упу ћи ва ња на Пин да ра, ни ти из по дра жа ва ња 
фор ме (хек са ме тар) већ из по ви ше ног ре тор ског ви со ко мо дер ни
стич ки ин то ни ра ног скло па. По ка за ће се ка ко пе сма „Фраг мент” 
за слу жу је ис так ну ти је ме сто у пе сни ко вом опу су, од но сно ка ко 
је тре ба на зва ти, јед ном од Ла ли ће вих „ау то по е тич ких”.

Ла ли ће ва на по ме на1 ис пи са на у ру ко пи су ко ја мо же би ти од 
зна ча ја за раз у ме ва ње пе сме „Фраг мент” до дат но ука зу је на те му, 
али и на сми сао це ли не пе сме ко ји ау то ро вом ин тен ци јом тре ба 
да бу де ко нач но до сег нут. Ова бе ле шка чи та о ца усред сре ђу је на 
Пин да ров глас ко ји из ри че све ре че но у Ла ли ће вој пе сми. У њој 
Пин дар има ви ше стру ку уло гу: нај пре као ан тич ки узор, за тим 
слу жи као пер со ни фи ка ци ја пе сни ка уоп ште и пе снич ког по сла, 
али је и Ла ли ћев ди ја ло шки кон тра пункт оства рен у од но су пре
ма под тек сту – пр вој Пин да ро вој епи ни ки ји. У пр вом слу ча ју, на 
фор мал носе ман тич ком пла ну оства ри ла се пе сни ко ва те жња „за 
иде ал ним урав но те же њем од ре ђе ног ис ка за, за са жи ма њем екс
пре си је” (Де лић 2007: 32), услов но „кла си ци стич ког” ти па. Пе сма 
„Фраг мент” ши ри и про ду бљу је Ла ли ћев до ми нант ни те мат ско 
мо тив ски круг оку пи ран ан ти ком и ме ди те ран ским све том и кул
ту ром. У дру гом слу ча ју, Пин да ров глас у пе сми по инер ци ји ме та
фо рич ког ак ту а ли зо ва ња и уни вер за ли за ци је по сту ли ра про блем 
пе снич ке исти не у кон тек сту са вре ме ног по ет ског из ра жа ва ња и 
ми шље ња. Ме ђу тим, ме та фо рич ким пре но ше њем Пин да ров про
блем сми сла пе снич ког ства ра ња од но си се и на нео п ход ност разу
ме ва ња „шта је ва жно, бит но у ме те жу жи во та”. У су прот ном, ова 

1 „Де ли мич но по Пин да ру” / „Фраг мент”: „Пин дар: пе сник тре ба да уо чи, 
ухва ти, са чу ва про ла зни бо жан ски тре ну так; от кри је, из рек не шта је ва жно, 
бит но у ме те жу жи во та” (Ла лић 1997: 265).
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пе сма би би ла ис кљу чи во упу ће на пе сни ци ма. У тре ћем и нај сло
же ни јем зна че њу, Ла лић ће па ра фра зи ра ти Пин да ро ве сти хо ве и 
ин тер пре ти ра ти ко мен тар пе сни ка „из вр ну тим ре до сле дом у од но
су на ре до след сти хо ва у Пин да ро вој епи ни ки ји”, где „уо кви ру је 
фор мал но по јед но ста вље ну при чу о све ту на умо ру” (Пет ко вић 
2007: 222). Пин дар сво јим сти хо ви ма о укра ше ним при ча ма ко је 
ша ре ним ла жи ма об ма њу ју пре ки да ту ма че ње ми та о Пе ло пу и 
о Тан та ло вом гре ху, чи ме из бе га ва пре и спи ти ва ње кри ви це бо го
ва за про ждр љи вост. „Да кле, при ча о бо го ви ма, ко ји до пу шта ју 
на сил ну смрт, ов де се пре тва ра у при чу о чо ве ку, ко ји те жи не за
слу же ној бе смрт но сти, за шта га су сти же за слу же на ка зна” (Пет
ко вић 2007: 222). Упра во Пин дар из пе сме „Фраг мент” ра чу на на 
под текст епи ни ки је у ко јој је пе сник Пин дар пре ћу тао исти ну и 
ти ме оправ дао кр во лоч ност бо го ва. У Ла ли ће вом „Фраг мен ту” је, 
као у Пин да ро вом, из бег ну то да се ди рект но го во ри, али етич ко 
и есте тич ко пи та ње по ста је глав на пре о ку па ци ја пе сме.

На по чет ку пе сме је ре че но да је ле по та она од ко је по ти чу 
сла сти ко је слу же смрт ни ци ма и ра ду ју их. Ти ме се раз от кри ва 
да ни је са свим ја сно и не ми нов но да лир ски и са шап та ва ју ћи глас 
у пе сми при па да смрт ни ку. Мо гао би би ти и бо жан ски, у зби ру 
пе снич ки, људ ски и бо жан ски. Ле по та на се бе пре у зи ма још је дан 
чин – она у исти ну пре тва ра оно што је ла жно. У осно ви, реч је о 
се ман тич ком екви ва лен ту као ка да је у пр вом сти ху ре че но да 
ле по та „тво ри све сла сти смрт ни ци ма”. Исти ни то, ко је је кат ка да 
не при јат но и без сла сти, ле по том ће би ти пре о бра же но у при јат но 
и од сла сти ра до сно, док ње на ла жност не пред ста вља ни ка кво 
пре суд но свој ство за смрт ни ка ко ји је та да ви ди као исти ну. На
рав но, све док то чи но деј ство ле по те мо же да тра је и док се ви ди 
као исти ни то, а про тив но то ме са мо бу дућ ност „по у здан све док 
мо же би ти”. Ако је са мо бу дућ ност све док, од но сно вре ме ко је ће 
тек про те ћи и пре ма ши ти смрт ног смрт ни ка и ње го ву смрт, он да 
ће исти на тво ре на од „оног што је ла жно” би ти за ду го ва же ћа. До 
та да, док бу дућ ност не по ста не све док, о бо го ви ма тре ба го во ри
ти са мо до бро. Да кле, из ван ка те го ри ја исти ни тог и ла жног, са мо 
до бро, од но сно за це ло ле по. 

Док је реч о ле по ти, „Исти на ту је из ли шна, сум њи ва, опа сна 
чак.” Ла лић све до чи да сла вље ни грч ки пе сник ода ни је иде о лог 
и/или иде а ли ста ко ји не ви ди да и бо го ви (тј. они код ко јих је власт) 
опа ко гре ше у сво јој не са вр ше но сти и да се раз от кри ва ју пред 
пе сни ци ма и љу ди ма да ни су она кви ка кви би тре ба ло да бу ду, већ 
ка кви је су. Пе сник ко ји (о)пе ва ле по ту, а о бо го ви ма из ри че са мо 
до бро, ни је се по дао угод но сти ма кон фор ми зма, што за си гур но 
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мо же би ти ми сао смрт них и сла до стра сних. Да ка ко, ле ги тим на, јер 
се исти на не пре по ру чу је као по жељ на. Ипак, исти на у по е зи ји је 
су ви шна, не због објек тив но по сто је ћих опа сно сти ко је до но си 
ње на по ли тич ност – а ње су и Ла лић и Ла ли ћев Пин дар све сни 
ка да се бла го (са мо)иро нич но и ду хо ви то освр ћу на то да о бо го
ви ма тре ба „бо га ми” са мо до бро већ због пре вас ход но сти ле по те 
ко ја ема ни ра и од исти ни тих и од ла жних ства ри и од ства ри исти
нитих пре то че них из ла жних, без раз ли ке. Исти ни је има нент на 
угро же ност у све ту, те ако је ле по та је ди но ва жна, он да је од се кун
дар ног зна ча ја по ре кло исти не у ле по ти. Свет је су ви ше леп да би 
уз то био ства ран, да кле „не са свим исти нит”, сто га што је су ви ше 
ства ран, за кљу чу је се с кра ја пе сме. 

Па ра док сал но, сти хом ко ји опо ми ње да о бо го ви ма тре ба 
пе ва ти „са мо до бро” се де тро ни зу је бо жан ска при ро да и већ ан
ти ци пи ра њи хов гу би так бе смрт но сти, од но сно не ста нак мно го
бо штва, сто га што се по ре де и из јед на ча ва ју са свим смрт ним 
љу ди ма (мр тви ма) о ко ји ма, по оби ча ју, та ко ђе, тре ба го во ри ти 
са мо нај бо ље. У кон тек сту ова кве не на ме тљи ве по ред бе не ин тер
вен ци је усло жња ва се зна че ње ми та о Тан та лу, ко ји де ле ћи љу ди
ма бо жан ско пи ће и хра ну, смрт ни ке чи ни бе смрт ним, због че га 
мо ра би ти ка жњен. У ми ту, Тан та ло вом жр тво ва ном си ну Пе ло пу 
бо го ви по вра те жи вот чи ме се по ка зу је њи хо ва моћ и по се до ва ње 
по лу га бе смрт но сти, док је у пе сми скри ва ње исти не о бо го ви ма 
увод у де тро ни за ци ју и не ста нак „не ја сних бо го ва”. За раз ли ку од 
ми та где љу ди и бо го ви би ва ју из јед на че ни у бе смрт но сти, у пе сми 
из Пи сма се су ге ри ше из јед на ча ва ње бо го ва са љу ди ма у смрт но
сти јед них и дру гих.

Осим са мо и ро нич ног зна ка, реч це „бо га ми”, пе сник је све стан 
да су прот но исти ни сто је лаж и за блу да. Ода кле он да пе сни штво 
на су прот ној стра ни од исти не, кон тра стив но су прот ста вље но 
исти ни о све ту ко ји је у пер ма нент ној кри зи, ка ко у Пин да ро во 
вре ме та ко и у Лалићевo? „Те мат ски би ном” ле то –мо ре не сим бо
ли ше срећ но оства ре ње жи во та те ла и ду ха. Ме та фо ра бу шног 
пла шта пла не те, ко ја по ти че од од ре ђе них ан тро по ло шки мар ки
ра них пред ста ва не ба, по ет ски све до чи уни вер зал ну по ква ре ност. 
Ме ђу тим, пе сни штво ни је на ме сту за блу де већ об ма не. (Са мо)
об ма на је пе сни ков раз лог пе ва ња ме та фо ра ма ле та „не ја сних бо
го ва пу но”, и ту оби та ва Ла ли ћев ау то по е тич ки став par ex cel len ce. 
Ме та фо рич ка зна че ња у пе сми „Фраг мент” се раз у ме ју и као стил
ски украс („ки тим и по зла ту му ста вљам”), док на су прот сти ло
ге но сти пе снич ких ис ка за оста је ствар но ста ње („бо ле сно је ле то, 
/ И бо ле сно је мо ре и ва здух што га ди шем”), оно ко је пре кри ва 
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„плашт” ис та ње них ре чи. Ме та фо ре су од ре чи ис тро ше них у 
сво јим ре фе рен ци јал ним зна че њи ма и ис пра жње не од истин ске 
мо ћи да про ме не слу чај бо ле сног ле та, мо ра и ва зду ха, све јед но 
што мо гу да слу же де ко ра тив ној функ ци ји. Упр кос то ме, ме та фо
рич ки је зик од ба цу је ма те ри ја ли стич ко де при ми ра ју ће ста ње све та 
у/о ко ме се пе ва и оста је ис тра јан у опе ва њу ле по те. Ла ко до ступ
на и зна чењ ски пред ви ди ва ме та фо ра бу шног пла шта пла не те 
као ис та ње не ре чи тре ба да ука же на функ ци о нал ну не до вољ ност 
ме та фо рич ког свој ства ки ће ња и по зла ћи ва ња у ре ла ци ја ма пре
по зна тљи ве лир ске осе ћај но сти и дис кур зив но сти. 

Об ма на је упи са на на још јед ном ме сту – у је зи ку – она је ин
хе рент на је зи ку ко ји у пе сни штву слу жи да го во ри о ле по ти. Она 
се са сто ји у чи ње ни ци да се пе сни ци оглу шу ју о људ ски иде ал 
„чи стог је зи ка” слу те ћи у ње му фан то ма ко ји би из бе гао пу ку до
го во ре ну кон вен ци о нал ност, ре фе рен ци јал ност у ко јој нас ре чи 
пре да ју ства ри ма, чи ме би је зик чо ве ка осло бо дио ње га са мог, 
ка ко пи ше Мер лоПон ти у есе ју „Фан том чи стог је зи ка” (Мер ло
Пон ти 2016: 70–75). Да кле, пе сник хо ће не што дру го од је зи ка, оно 
из ван је зи ка што фик си ра из ве стан број тран спа рент них од но са, 
из ван је зич ког уста но вља ва ња, ви ше од сим бо ла ко ји са ми по себи 
не ка жу ни шта и ко ји ни ка да не ће го во ри ти ви ше не го што им се 
кон вен ци јом до зво ли. Упра во се ћа ње на ле по ту, „по не кој инерци
ји [говора? ‒ Б. М.], што је / Се ћа њу се стра бли зан ка”, нај ви ше је 
што се мо же до сег ну ти док се слу жи мо кон струк ци ја ма ре чи 
ко је не до ча ра ва ју и не ис ка зу ју из оп ште ни ви шак од це ли не исти
не, „ви шак оног што се же ли ре ћи у од но су на оно што се ка же” 
(Мер лоПон ти 2016: 72).

Пе сни ко ва об ма на на ко ју са мо вољ но при ста је је сте упра во 
прег ну ће да се о ства ри ма не до ку чи вим, ка кви су ле по та и дру ги 
фан то ми, из ра зи огра ни ча ва ју ћим сим бо лич ким сред стви ма „чи
стог је зи ка”, што сва ис ку ства до во ди не да ље од си сте ма ини ци
јал них ко ре спон ден ци ја, да кле, до уна пред ин стру мен ти ма пред
о дре ђе ног не у спе ха. Ме ђу тим, су шти на ни је у са мом (не)успе ху, 
већ „у не кој упор ној на ди” о бит но сти об ма не да се мо же ука за ти 
ма кар фраг мент фан том ског би ћа кроз је зик пе сме.
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МАР КО М. РА ДУ ЛО ВИЋ

ПЕВАЊЕИВЕРОВАЊЕ

6. пе сма „Пр вог ка но на”, Че ти ри ка но на (1996)

Сво ју по след њу збир ку Че ти ри ка но на (1996) Иван В. Ла лић 
је на пи сао не по сред но пред об ја вљи ва ње (6. ок то бар ‒ 20. де цем бар 
1995. го ди не), а „Пр ви ка нон” за са мо не де љу да на (6‒13. ок то бар). 
Да на 12. ок то бра на пи са на је 6. пе сма, а као и у дру ге три од го ва
ра ју ће пе сме ове збир ке, у ње ној осно ви је 6. би блиј ска пе сма (мо
ли тва про ро ка Јо не у утро би ки та, Јо на 2. 3‒10): 

Тај си ла зак у то плу зи му, у тр бух ве ли ке ри бе,
Три да на и три но ћи у том све тло сном мра ку
По слу шног зве ра (ов де гу тач и про гу та ни
Ис тој на ме ри слу же), под ра зу ме ва је дан
Прак ти чан са вет: кад тре ба, ви чи; кад тре ба, за ва пи,

Без об зи ра на ло шу аку сти ку; онај ко ји те слу ша
(Ако те слу ша) очи сти ће смет ње на ве за ма.
За хвал ним да кле гла сом ти му при не си жр тву,
Ис пу ни што си за ве то вао, јер спа се ње је
У Го спо да; он жи вот ва ди из ја ме, то знаш.

За ва пи да кле, за ва пи свој ски из ду би не
Утро бе ри бље и утро бе сво је, пре те жно људ ске;
Је си ли ка да слу шао кри ке ве ли ких пти ца
У дел ти Ду на ва? Од њих за дрх те тр ске,
Та зе ле на ко са мо чвар них пли ћа ка. Та ко за ва пи.

Јер са мо та ко, мо жда, још ћеш да угле даш
Све ту цр кву Ње го ву (ка ко пи ше у књи зи),
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Јер она је од ре ди ште мо ли тве тво је, твог кри ка.
Па да срет ни рас плет фа бу ле из но ва бу де
За по вест ри би да те из бљу је, као Јо ну,

На оба лу да те из бљу је, на зе мљу, на но ву,
Ко ју осве тља ва ве нац од два на ест зве зда на гла ви
Же не из књи ге пи са не на Пат мо су; па ле зи
На жа ло, по тр бу шке, и за ри пр сте у шљу нак,
Да се од мо риш ма ло, пре но ве за по ве сти.

*

А ти, ко ју сам гле дао у Сту де ни ци
Ка ко те ан ђе ли и ла во ви крот ко дво ре,
Те би по хва лу слу жим у ми хољ ско ле то – 

Ра дуј се, за точ ни це, ра дуј се, зве здо мо ра,
Ра дуј се, ти смрт на, бе смрт но осве ће на –
Ра дуј се, но ва зе мљо, ко ју на зи рем, смр тан.

Оно што 6. пе сму „Пр вог ка но на” до не кле из два ја од оста лих 
пе са ма Че ти ри ка но на је сте из ве сна фор ма (уну тра шњег) ди ја ло
га/обра ћа ња на ко јој она по чи ва. На и ме, го то во од по чет ка па све 
до стро фа у ко ји ма се про сла вља Бо го ро ди ца ова је пе сма об ли ко
ва на у ви ду сво је вр сне (по ет ске) по у ке.1 Већ у пр вој стро фи у бла го 
ху мо ри стич ком то ну ис ти че се „је дан прак ти чан са вет” под ра зу
ме ван у при чи о Јо ни: „кад тре ба, ви чи”. Тај са вет се по том раз
ви ја све до стро фа по све ће них Бо го ро ди ци пре ра ста ју ћи та ко у 
од го ва ра ју ћи по глед на свет. Шта нам тај по глед ка зу је и ка ко је 
по ве зан са Ла ли ће вом по е ти ком?

У опа сно сти у ко јој се на шао, Јо на би за и ста тре ба ло да ви че, 
од но сно за по ма же. По сто ји са мо је дан про блем: ста ро за вет ни про
рок се на ла зи у утро би ве ли ке ри бе, па је мо гућ ност да га не ко 
чу је го то во ис кљу че на. Због че га би он да он ипак тре ба ло да ви че? 
Од го вор на ово пи та ње из гра ђен је око су ге стив ног ау то ци та та: 
„Онај ко ји те слу ша / (Ако те слу ша), очи сти ће смет ње на ве за ма” 
(кур зив М. Р.). Чи ње ни ца да је реч о ау то ци та ту упу ћу је на за кљу
чак да се син таг ма „смет ње на ве за ма” не од но си са мо на кон крет
ну Јо ни ну си ту а ци ју већ ука зу је на би тан по е тич ки став, од но сно 

1 На рав но, обра ћа ње и уну тра шњи ди ја лог, као и по ет ске по у ке, при сут
ни су и у оста лим пе сма ма Ка но на, али чи ни се да је ова пе сма у це ли ни (не 
ра чу на ју ћи по след ње две стро фе) по све ће на гра ђе њу и пре но ше њу та кве по у ке.
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мо дел све та ко ји се на слу ћу је у Ла ли ће вим пе сма ма. Њо ме се, на
и ме, из ра жа ва не из ве сност ко му ни ка ци је из ме ђу чо ве ка и Ап со
лу та/Твор ца, што је јед на од основ них ег зи стен ци јал них си ту а
ци ја у ко јој се на ла зи су бјект Ла ли ће ве по е зи је из ко је про ис ти че 
јед на од ње них глав них те мат ско/по е тич ких пре о ку па ци ја: огла
ша ва ње/све до че ње у до бу/про сто ру у ко ме се чи ни да Тво рац ви ше 
не по ста вља пи та ња, од но сно ка да се, услед „смет њи на ве за ма” 
она не чу ју.

Ко ме је он да „прак ти чан са вет” при че о Јо ни упу ћен?
Ме та фо рич но схва ће на Јо ни на си ту а ци ја под се ћа на ста ње 

ко је су ре ли ги о зни фи ло зо фи озна ча ва ли као осми дан ства ра ња, 
од но сно исто риј ско вре ме из ко га је Го спод на из глед од су тан. На 
тај на чин до ла зи мо до јед не од нај ва жни јих фи гу ра Ла ли ће ве по
е зи је Твор цако ји(гла сно)ћу ти у овој пе сми пред ста вље не у ви ду 
Твор цако јимо ждаслу ша. Чо век у исто ри ји, за пра во, под се ћа на 
Јо ну у утро би ве ли ке ри бе: ме сто на ко ме се на ла зи до во ди у пита ње 
са му мо гућ ност ко му ни ка ци је са Ап со лу том, из че га се не ми нов
но ра ђа пи та ње: да ли би ло ка кво огла ша ва ње (још) има сми сла? 
Ста ро за вет ни про рок је знао да ће га не ко чу ти, иа ко ни је смео да 
до зво ли се би уве ре ње да ће га и из ба ви ти, ме ђу тим, оно ме ко ме 
је „прак ти чан са вет” при че о Јо ни упу ћен, чо ве ку/пе сни ку у осмом 
да ну ства ра ња, та ква из ве сност ни је да та. Ње му пре о ста је да веру
је. На тај на чин са мо огла ша ва ње са др жи у се би и „по ве ре ње” да 
ће нас не ко (ипак) чу ти. Ово је јед на од те мељ них исти на Ла ли
ће ве по е ти ке ко ју је он са же то ис ка зао у од го во ру на јед но пи та ње: 
„А што се ти че спа са, или спа се ња: ка да бих ми слио, или осе ћао 
да га не ма – за це ло не бих уоп ште пи сао пе сме” (Ла лић 1997: 291).

Та ко је при ча о Јо ни у 6. пе сми „Пр вог ка но на” по слу жи ла Ла
ли ћу као осно ва за кон сти ту и са ње од го во ра на јед но од нај ду бљих 
пи та ња (соп стве ног) пе сни штва: због че га се огла ша ва ти ако је 
ма ло ве ро ват но да ће нас ико чу ти, од но сно ка да из гле да да нас 
ни ко ви ше ни шта и не пи та? Ка ква је при ро да и ко ји је сми сао 
та квог огла ша ва ња? Реч је о по ку ша ју кон сти ту и са ња од го во ра на 
два де се то ве ков ну ва ри ја ци ју гла со ви тог Хел дер ли но вог пи та ња: 
че му пе сни ци у оскуд но до ба?

Оскуд но до ба мо дер но сти обе ле же но је ме та фи зич ким (ко му
ни ка циј ским) шу мом услед ко га се чи ни да Тво рац јед но став но 
ћу ти, чи ме се до во ди у пи та ње сми сао чо ве ко вог од го ва ра ња као 
за до би ја ња соп стве ног опра ва да ња. Ме ђу тим, чак иа ко Тво рац 
ћу ти, то не зна чи да мо жда не слу ша. Упра во се ова мо гућ ност 
ис ти че у ше стој пе сми „Пр вог ка но на”. Оту да се Јо ни у утро би 
ве ли ке ри бе, као и чо ве ку у осмом да ну ства ра ња отва ра ју две 
ег зи стен ци јал не мо гућ но сти: за ћу та ти или по сла ти сиг нал кроз 
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ста ти ку смет њи. Реч је о два ста ва ко ја је мо гу ће за у зе ти пре ма 
жи во ту: је дан се ули ва у „по бу ну ко ја се ар ти ку ли ше у не га ци ју” 
(Ла лић 1997: 270), док дру ги по ку ша ва „да све ту ка же Да”. Ка да 
се ови жи вот ни ста во ви пре не су на по е тич ки план, он да они за 
Ла ли ћа не пред ста вља ју тек из бор из ме ђу јед ног или дру гог ти па 
пе ва ња, не го ул ти ма тив ни из бор из ме ђу не пе ва ња и пе ва ња. Да
кле, фун да мен тал ну по е тич ко/ег зи стен ци јал ну од лу ку.

Пре не го што се на шао у утро би ки та, Јо на је, та ко ђе, би рао 
из ме ђу две мо гућ но сти. Он је пр во ода брао по бу ну у ви ду бек ства 
и од би ја ња да ис пу ни за по вест Го спо да да про ро ку је у Ни ни ви. 
Бо ра вак у утро би ве ли ке ри бе, би ла је ње го ва дру га и по след ња 
шан са. Ка ко чо век у осмом да ну ства ра ња по на вља Јо нин обра зац? 
Ка ко из гле да ње го ва по бу на/од у ста ја ње од за дат ка, а у че му је са
др жа на ње го ва (дру га) шан са?

У јед ном ин тер вјуу Ла лић је ре као: „Чо век је све док и са у че
сник оно га што Ше стов и Бер ђа јев на зи ва ју ’осми дан ства ра ња’” 
(Ла лић 1997: 290). Да кле, чо век от кри ва сво је нај ду бље по зва ње 
у чи ње ни ци да је све док и (са)уче сник. Оту да се од у ста ја ње од 
по ве ре ног му за дат ка, огле да у од би ја њу све до че ња/огла ша ва ња 
и у свом екс трем ном ви ду са у че ство ва ња, што пред ста вља од у
ста ја ње од жи во та са мог. Та кво опре де ље ње пред ста вља ло је за 
Ла ли ћа „ис ку ше ње пред но сти кра ћег пу та” ко је је но си ло сво је 
по сле ди це: „[...] Нај ма што ви ти ју ка зну / Дан те је из мо згао за са
мо у би це, слу те ћи / По нор њи хо ве увре де: оглу ши ти се о по зив / 
Веч не ти ши не, што упор но зах те ва од го вор”. Ова кво од у ста ја ње 
од ко му ни ка ци је оли че но је у ли ку Џо на Бе ри ме на у пе сми „Пи
смо Џо ну Бе ри ме ну на вест о ње го вој смр ти”. Ла лић са о се ћа са 
аме рич ким пе сни ком и ње го вом суд би ном, али јој као ал тер на ти
ву до стој ну ди вље ња су прот ста вља хра брост „оних што оста ју 
спрем ни / Да и да ље да ју сво је од го во ре // И ка да уста што пи та ју 
ћу те”, дру гим ре чи ма, они ма ко ји по пут Јо не „кад тре ба, ви чу”.

Упра во у пе сми о Јо ни Ла лић сна жно ис ти че по тре бу за огла
ша ва њем, чак и он да ка да ни је си гур но да нас ико чу је. Та ко је 
Јо ни на дру га шан са, за чо ве ка у осмом да ну ства ра ња је ди на шан
са и ње гов (до ма ћи) за да так. Она се, за пра во, те ме љи на по ве ре њу 
у из ве сност спа се ња: „А што се ти че ’шан се’ – па ја све вре ме у 
Ка но ни ма по ку ша вам да пе вам ту шан су оп стан ка, ко ју, ме ђу тим, 
не до жи вља вам као шан су, не го као ве ру у из ве сност обе ћа ног спа
се ња” (Ла лић 1997: 291). Про рок Јо на у утро би ве ли ке ри бе та ко 
по ста је нај ду бља ау то по е тич ка сли ка и сим бол ко јим се исто вре ме
но об ли ку је пе снич ки мо дел све та, ис ка зу је ду бо ки (ау то)по е тич ки 
став и за у зи ма крај ње егиз стен ци јал но опре де ље ње: вер ност све
до че њу ко је ни је рад ња ко ја се оба вља тек из пи је те та већ пред
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ста вља крај њи (од рам бе ни) по крет ко ји је на рас по ла га њу су бјек ту 
у тре ну ци ма нај ве ће опа сно сти: „Јер са мо та ко, мо жда, још ћеш 
да угле даш / Све ту цр кву Ње го ву (ка ко пи ше у књи зи).”

Мо ли тве ни крик. Јо ни но ви ка ње са по чет ка пе сме пре ра ста 
у крик чи ме се од ви ја по крет ко ји во ди ка све ве ћој ег зи стен ци
јал ној озбиљ но сти, да би се на по кон крик иден ти фи ко вао са мо
ли твом: „Јер она је од ре ди ште мо ли тве тво је, твог кри ка.” Да кле, 
оно што се на по чет ку озна ча ва ло као ви ка ње, пре тво ри ло се у крик 
као рад њу ко ја је ди на пре о ста је у тре ну ци ма нај ве ће угро же но сти, 
да би се на кон цу пре по зна ло као мо ли тва чи ме се, за пра во, су ге
ри ше на су шно зна че ње и ег зи стен ци јал ни зна чај ко ји мо ли тве но 
огла ша ва ње има у чо ве ко вом жи во ту. На и ме, у осмом да ну ства
ра ња, мо ли тва је крик ко ји по ку ша ва да ус по ста ви ко му ни ка ци ју 
са не чим што пре ва зи ла зи и ту мо ли тву и са му исто ри ју. Та ко су 
ви ка ње, крик и мо ли тва у овој пе сми си но ним ни пој мо ви ко ји нам 
от кри ва ју те мељ ну исти ну Ла ли ће вог по ет ског све та: „ван ре чи 
не ма ис ку пље ња”. Го во ри ти/пе ва ти/мо ли ти се то су на чи ни на 
ко је чо век уче ству је у исто ри ји. Упра во за то Јо ни на си ту а ци ја, 
од но сно пе снич ко ту ма че ње Јо ни ног уде са у овој пе сми по при ма 
ду бо ко ау то по е тич ке и ег зи стен ци јал не то но ве. Реч је о оправ да
њу (соп стве ног) пе ва ња, ко је је, за пра во, оправ да ње (соп стве ног) 
жи во та.

Мо ли тва је ов де на по кон бли ска пе сми. Упра во у оном сло ју 
у ко ме и јед на и дру га по ку ша ва ју да ус по ста ве ко му ни ка ци ју са 
ап со лу том ко ји их пре ва зи ла зи, ка ко је њи хо ву бли скост од ре дио 
сам Ла лић. Та ко се пе ва ње, баш као и мо ли тва, по ка зу је као тра
га ње за спа се њем. И у јед ном и у дру гом слу ча ју реч је, за пра во, о 
го во ру ко ји се ја вља као оно мо жда спа со но сно на по за ди ни са ме 
су шти не стра шног са ко јом су су о че ни и Јо на и чо век у осмом да ну 
ства ра ња, а што је озна че но као „ужас (ко ји – М. Р.) пре ти из ћу та
ња Бо га”. Сто га се го вор от кри ва као нај а у тен тич ни ја људ ска рад
ња и чо ве ко ва (је ди на) шан са за спа се ње. Ау то и ро ниј ски ис ка зан 
„прак ти чан са вет” са по чет ка пе сме по ка зу је се та ко као јед на од 
нај у зви ше ни јих ства ри ко ју чо век мо же да чи ни. Реч је, за пра во, 
о тре нут ку у ко ме се Ла ли ће ва по е ти ка при бли жа ва ре ли ги о зном 
до жи вља ју све та, од но сно мо ме нат у ко ме пе ва ње и ег зи стен ци ја 
по ста ју јед но. У ег зи стен ци јал но нај те жим си ту а ци ја ма – утро би 
зве ри, из би, у су сре ту са ћу та њем Бо га – го вор је, за пра во, „оп ста
нак у на ди”.

„Кад тре ба, пе вај”. Та ко оно што се ис пр ва ја вља као „практи
чан са вет”, за пра во, пре ра ста у ва жан ис каз/све до чан ство у ко ме 
се спа ја ју ау то по е тич ка уве ре ња са ег зи стен ци јал ним ста вом. Када 
се то ме при дру жи до ми нант ни тон по у ке/обра ћа ња са мом се би/
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чи та о цу, 6. пе сму „Пр вог ка но на” мо же мо по сма тра ти и као про грам
ску. На тај на чин, ди ја ло гом из ме ђу соп стве не (пе снич ке) про шло
сти и пе сме ка но на, од но сно би блиј ске епи зо де отво ри ла се мо
гућ ност за илу стра тив но фор му ли са ње не ких од нај ду бљих (ау то)
по е тич ких и ег зи стен ци јал них уве ре ња Ла ли ће вог пе сни штва 
ис ка за них по лу сти хом „Кад тре ба, ви чи.” Пе сник је, да кле, сво ја 
ду бо ка и сло же на по е тич ка уве ре ња ау то и ро ниј ски свео на „прак
ти чан са вет”. Не због то га што je ти ме же лео да по стиг не ху мор
ни ефе кат већ као су ге сти ју да ни је реч тек о по е тич ким већ и о 
нај ду бљим ег зи стен ци јал ним уве ре њи ма ко ја се мо гу при ме њи
ва ти и на прак тич ном пла ну.
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К РИ Т И К А

ОПЕСНИКУСТРАСТИ,БОЛАИПОНОСА

Јо ван Де лић, Ми лу тин Бо јић пје сник мо дер не и вје сник аван гар де: о по е зи ји 
и по е ти ци Ми лу ти на Бо ји ћа, Ан дри ћев ин сти тут, Ан дрић град – Ви ше град, 2020

Пра те ћи ре цеп ци ју по е зи је Ми лу ти на Бо ји ћа мо гли би смо от кри ти 
не ке ва жне од ли ке срп ске књи жев но сти и кул ту ре у од ре ђе ним пе ри о
ди ма про те клог сто ле ћа. У го ди на ма пред Пр ви свет ски рат хва љен као 
ве ли ки та ле нат и на да, по том жа љен као ве ли ка жр тва и сла вљен као 
пе сник у чи јим сти хо ви ма су про го во ри ли по тре си исто ри је, Бо јић је 
по ло ви ном ве ка по ти снут у за бо рав, или ба рем у дру ги план. Тек мо дер
ни стич ки пе сни ци и есе ји сти ко ји су по е тич ко упо ри ште тра жи ли у 
тра ди ци ји – Ми о драг Па вло вић, Јо ван Хри стић и Иван В. Ла лић, по но
во га вра ћа ју у књи жев но и сто риј ску свест. Ко нач но, обе ле жа ва ње сто
го ди шњи це Ве ли ког ра та опет је ак ту е ли зо ва ло пе сни ка „бо ла и по но са” 
и до при не ло но вом ту ма че њу и вред но ва њу ње го вог опу са. У том сми слу, 
мо но гра фи ја Јо ва на Де ли ћа за о кру жу је до са да шња чи та ња Бо ји ће ве 
по е зи је и, што је још ва жни је, отва ра но ве мо гућ но сти ње ног раз у ме ва
ња, по го то ву у кон тек сту пе снич ких тен ден ци ја кра ја два де се тог и по
чет ка два де сет и пр вог ве ка.

Де ли ће ва књи га са сто ји се од три ве ли ке це ли не („Оп шти по глед”, 
„Фраг мен ти о по е ти ци Ми лу ти на Бо ји ћа” и „Пла ва гроб ни ца”) ко је су 
по де ље не у низ ма њих по гла вља, у ко ји ма се по ступ но рас пра вља ка ко 
о по е зи ји овог ау то ра та ко и, по во дом ње, о то ко вим мо дер не срп ске 
по е зи је и кри тич ке ми сли. Јо ван Де лић је о Бо ји ћу већ оп шир но пи сао. 
По ме ни мо есеј „Пје сник стра сти, сум ње, бо ла и по но са”, об ја вљен у 
књи зи О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер не (2008), као и ком па ра тив ну 
сту ди ју о две ма пе сма ма истог на сло ва, „Пла ва гроб ни ца”, Ми лу ти на 
Бо ји ћа и Ива на В. Ла ли ћа, об ја вље ну у ба ња луч ком збор ни ку На у ка и 
на ша дру штве на ствар ност (2002). Ме ђу тим, ти тек сто ви се у овој 
књи зи, не по на вља ју, она је ре зул тат ау то ро вих но вих ис тра жи ва ња, 
уви да и ана ли за.

У пр вој це ли ни, „Оп шти по глед”, Де лић нај пре ис пи ту је ка кав је 
ни во про у че но сти ово га пе сни ка и кон ста ту је да је он у исти мах „и ви сок 
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и не до во љан”. О Бо ји ћу су сва ка ко на пи са не из у зет не сту ди је, али чи ни 
се да још мно га пи та ња че ка ју од го вор, пр вен стве но она ко ја се ти чу 
ути ца ја Бо ји ће ве по е зи је на раз вој срп ског пе сни штва. Упра во је дан од 
мо ти ва за на ста нак ове књи ге би ла је Де ли ће ва по тре ба да пре и спи та и 
пре вла да сте ре о ти пе ко ји о Бо ји ће вој по е зи ји по сто је у исто ри ја ма књи
жев но сти, по том да ис так не ка ко по је ди ним мо мен ти ма сво је по е ти ке 
овај ства ра лац пред ста вља ве сни ка аван гар де, те, ко нач но, да про ши ри 
и обо га ти кон текст раз у ме ва ња Бо ји ће вих пе са ма, пр вен стве но „Пла ве 
гроб ни це”. Ва жно пи та ње ко је се отва ра на по чет ку ис тра жи ва ња је и 
ка ко је Бо ји ћев опус до са да об ја вљи ван, јер од то га ка ко је де ло не ког 
књи жев ни ка при ре ђе но, бит но за ви си и сте пен ње го ве про у че но сти, па 
и ста тус у на ци о нал ној исто ри ји књи жев но сти. Јо ван Де лић с пу ним 
пра вом ука зу је да су Бо ји ће ва Са бра на де ла, у че ти ри то ма, об ја вље на 
1978. го ди не, у при лич ној ме ри не по у зда на, а да по је ди на гра ђа, по пут 
пре пи ске, још увек ни је у це ли ни пу бли ко ва на и кри тич ки при ре ђе на.

Де та љан и на дах нут опис пе сни ко ве рад не со бе, ко ји је оста вио 
ње гов брат Ра ди во је, Де ли ћу је по вод за рас пра ву о ин те ре со ва њи ма 
Ми лу ти на Бо ји ћа за Ви зан ти ју, Би бли ју и фран цу ску драм ску и лир ску 
књи жев ност. Ве ро ван то ни је дан наш пе сник ни је у сво јим два де се тим 
го ди на ма имао та ко из гра ђен по глед на исто ри ју, па чак и до сти гао сво
је вр сну фи ло зо фи ју исто ри је. На ро чи то га је за ни ма ла Ви зан ти ја и пре ма 
њој је имао из ни јан си ра ни ји од нос не го би ло ко ји срп ски пе сник то га 
до ба. Де лић ука зу је да не тре ба смет ну ти с ума да је Ми лу тин Бо јић 
сту ди рао фи ло зо фи ју и да је со лид но знао не мач ки је зик. Чак се огле дао 
и у фраг мен тар ном пре во ђе њу Ни чеа, чи ји траг је еви ден тан у ау то ро вој 
по е зи ји. Ма ло је ко од срп ских пе сни ка ус пео да сво ју ви зи ју исто ри је 
та ко уни вер за ли зу је. По та квом до жи вља ју про шло сти, као и по спо ју 
исто ри је са ми том и ле ген дом, Бо јић, иа ко пре млад, под се ћа, при ме ћу је 
Де лић, на Иву Ан дри ћа. 

Ва жна те ма ове књи ге је и од нос по е зи је и Би бли је. Бо јић је ко ри
стио би блиј ске мо ти ве још у сво јим ра ним пе сма ма. У по чет ку је узи мао 
би блиј ске ју на ке за те ме сво јих пе са ма, а це ле од лом ке из Све тог пи сма 
за као мо то мно гих пе са ма. Ка сни је ће тај ди ја лог би ти дис крет ни ји, су
ге стив ни ји, умет нич ки ус пе ли ји. Бо ји ће ва „по е зи ја стра сти” не мо же се 
опи са ти без две ју пе са ма с би блиј ском те ма ти ком: „За љу бље ни Да вид” 
и „Са ло ма”. Де ли ће ва ту ма че ња по ка зу ју ка ко вре ме ном у Бо ји ће ву по
е зи ју про ди ру осе ћа ња про ла зно сти, ме лан хо ли је, и, на ро чи то, сум ње. 
Пе сник ве ли ке жуд ње за жи во том но сио је и ау тен тич но осе ћа ње бр зог 
про ла ска мла до сти, мо жда и слут њу бр зо га кра ја. Мо гу ће је да су то ме 
до при но си ли ра то ви и број не смр ти ко је је он ви део очи ма и ду шом 
осе тљи вог два де се то го ди шња ка.

 Де лић ве ли ку па жњу по све ћу је Бо ји ће вом од но су пре ма пе сни ци
ма са вре ме ни ци ма. Уоч љи ве су у ње го вој по е зи ји те жње да до стиг не 
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Ра ки ће во са вр шен ство и еле ган ци ју сти ха, стро фе и ри ме. Де ли ће ва 
фи ли гран ска ту ма че ња до ка зу ју да је Ра ки ћев „Кон дир” у под тек сту 
Бо ји ће ве „По ноћ не пе сме”. „Пла ва гроб ни ца” је ан то ло гиј ска пе сма, али 
њој прет хо ди ве ли ки рад Во ји сла ва Или ћа на псе у до хек са ме тру, као и 
Ду чи ћев со нет „Се ло” (1901), ко ји је у под тек сту „Пла ве гроб ни це”. Ана
ли зи ра ју ћи Бо ји ћев стро фич ки ре пер то ар, Де лић за кљу чу је да је нај че
шћа Бо ји ће ва стро фа ка трен, обич но ис пе ван у си ме трич ном тро хеј ском 
два на е стер цу, а знат но ре ђе у јам пском је да на е стер цу, учвр шћен и по
ве зан пра вил ном ри мом. Овај пе сник је дао не сум њив до при нос раз во ју 
квин те, хек са ме тар ском ка тре ну, тер ци ни и со не ту. Ре зул та ти Де ли ће вих 
ана ли за Бо ји ће вог ре пер то а ра стро фа, сти хо ва и пе снич ких об ли ка по
ка зу ју да је овај пе сник дао зна тан до при нос сти ху, стро фи и пе снич ком 
об ли ку код Ср ба, упр кос свом крат ком ве ку и ра ној смр ти. Да ље, Де лић 
отва ра и пи та ње ко ли ко је стих драм ске по е зи је, као и чи та во ис ку ство 
Ми лу ти на Бо ји ћа као драм ског пи сца, ути ца ло на стих ње го ве ли ри ке, 
на ла зе ћи да је тај ути цај нај ве ћи у пе сма ма ко је су усме ре не на дру го га, 
на ту ђи глас, где је у сре ди шту па жње не ки лир ски ју нак, уда љен од 
пе снич ког су бјек та, ка кве су „За љу бље ни Да вид”, „Са ло ма”, „Маг да ле на” 
или „Ју дин плач”.

Зна чај на те ма ове књи ге је и од нос Јо ва на Скер ли ћа и Ста ни сла ва 
Ви на вер пре ма Бо ји ћу. Скер лић је у Бо ји ћу пре по знао да ро ви тог пе сни
ка и из ни јан си ра но оце нио ње го ве Пе сме. У том сми слу Скер ли ће ви 
су до ви одр жа ли су се це ло сто ле ће. Ви на ве ров есеј „Скер лић и Бо јић” 
ва ља раз у ме ти као по ле мич ки од нос ути цај ног аван гард ног ау то ра ка ко 
пре ма по след њем и нај мла ђем зна чај ном пе сни ку срп ске мо дер не та ко 
и пре ма во де ћем срп ском кри ти ча ру и књи жев ном исто ри ча ру пре Пр вог 
свет ског ра та. Јо ван Де лић на ла зи у Бо ји ће вом пе сни штву мно го ви ше 
до ди ра са мо дер ном срп ском по е зи јом два де се тог ве ка не го што је то 
при зна вао Ви на вер. Као пе сник стра сти, Бо јић на ја вљу је моћ ни ток у 
срп ском пе сни штву ко ји је у зна ку на гон ског и ерот ског, од Раст ка Пе тро
ви ћа и Оска ра Да ви ча до Бран ка В. Ра ди че ви ћа и Бра ни сла ва Пе тро ви ћа. 
Де лић по све ћу је па жњу и ау то ро вим „про грам ским”, од но сно ау то по
етич ким пе сма ма, иа ко су оне вред но сно не у јед на че не и не при па да ју 
нај бо љим Бо ји ће вим оства ре њи ма. 

 Де ли ће ве ана ли зе до ка зу ју Бо ји ће ву рит мич ку и стил ску бли скост 
с Во ји сла вом Или ћем, Ми ла ном Ра ки ћем и Јо ва ном Ду чи ћем, као и те мат
ску срод ност с Ра ки ћем и Вељ ком Пе тро ви ћем на пла ну ро до љу би вог 
пе сни штва. Бо јић је, не сум њи во, до ми нант но пар на сосим бо ли ста. У 
ро до љу би вом пе сни штву он је у вр ху ове пе снич ке ли ни је, ко ју, ме ђу тим, 
сво јом „Пла вом гроб ни цом” ви ше стру ко пре ва зи ла зи. Ту ма че ћи Бо ји
ће ве со не те, Јо ван Де лић за кљу чу је да се оно из ра зи то раз ли ку ју од оста
ле ње го ве љу бав не по е зи је: тон је мек ши, при сни ји, ин тим ни ји, стра сти су 
сти ша не и сти ли зо ва не, по го то во те ле сност. У њи ма овај пе сник до сти же 
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мо жда нај та на ни је лир ске ви бра ци је, па и ан тро по ло шка от кри ћа ка да 
је о чо ве ко вим сло же ним и про ти ву реч ним емо ци ја ма реч. Ове ана ли зе 
по ка зу ју да је сво јим со не ти ма Ми лу тин Бо јић не са мо ре пре зен та тив
ни ли ри чар срп ске мо дер не, не го и да овим де лом опу са на го ве шта ва 
до ла зак аван гра де, по ка зу ју ћи у по је ди ним иде ја ма и сли ка ма бли скост 
Ми ло шу Цр њан ском и Раст ку Пе тро ви ћу. Овом кон тек сту при па да и, 
та ко ђе, у со не ту ис пе ва на, Бо ји ће ва „Хим на”, пе сма ко ја се мо же са гле
да ти на ли ни ји Дис –Бо јић –Цр њан ски. Ко нач но, Де лић па жњу по све ћу
је и Бо ји ће вим дра ма ма у сти ху, до ка зу ју ћи да је пе сни ков драм ски 
че тр на е сте рац, лир ски де се те рац и два на е сте рац при ро дан и ра зу мљив 
пут Бо ји ће вог пе снич ког и књи жев ног раз во ја. 

Тре ћа, и за вр шна, це ли на књи ге по све ће на је од је ци ма нај бо ље Бо
ји ће ве пе сме, „Пла ва гроб ни ца”, у мо дер ној срп ској по е зи ји. У „Пла вој 
гроб ни ци” Бо јић је згу снуо тра гич но и исто риј ско ис ку ство прог на ног 
на ро да и ње го ве вој ске и про ши рио до жи вљај отаџ би не до не слу ће них 
раз ме ра. По том ду бо ком, сло же ном и ин тен зив ном осе ћа њу исто ри је, 
као и осе ћа њу и раз у ме ва њу Ви зан ти је као ду хов ног за ви ча ја, Ми лу тин 
Бо јић је ве о ма бли зак Ива ну В. Ла ли ћу. За то се нај пре ми ну ци о зно ана
ли зи ра ју ве зе Бо ји ће ве и Ла ли ће ве „Пла ве гроб ни це”. Де лић то ви ди као 
ди ја лог дво ји це срп ских пе сни ка с по чет ка и с кра ја ве ка, из два ју пре
лом них тре ну та ка на ци о нал не, али и свет ске исто ри је. Ла лић је сво ју 
пе сму „скро јио” пре ма Бо ји ће вој, мо гло би се чак ре ћи да је Ла ли ће ва 
пе сма „рит мич ки ци тат” Бо ји ће ве. Обе има ју по че тр на ест стро фа, од че га 
су че ти ри (пр ва, ше ста, де се та и че тр на е ста) у зна ку псе у до хек са ме тра, 
а оста лих де сет је ис пе ва но у си ме трич ним два на е стер ци ма, алек сан
дрин ци ма – у јед ном од оми ље них сти хо ва срп ске мо дер не. Де ли ће ве 
ана ли зе ука зу ју да су Бо ји ће ви алек сан дрин ци пра вил ни ји, те да је Ла
ли ће ва „Пла ва гроб ни ца” у исти мах и про тив пе сма Бо ји ће вој истин ској 
хим ни и опе лу. Ме ђу тим, Ла ли ће ва пе сма је опе ло исто ри ји. Де лић се 
де таљ но за др жа ва и на Ла ли ће вом есе ју о Бо ји ћу ко ји до дат но осве тља ва 
од нос две ве ли ке пе сме. По себ но по гла вље по све ће но је по е ми „Сер биа” 
Ми ло ша Цр њан ског и ње ним од но сом пре ма Бо ји ће вим сти хо ви ма. За 
Цр њан ског је бо ра вак на Кр фу дво стру ко огле да ње у та ла си ма мо ра
гроб ни це. То је и су о ча ва ње не са мо са исто ри јом не го и са соп стве ном 
про шло шћу, са де тињ ством, мла до шћу и ра том. То је, ис ти че Де лић, већ 
та да пе сни ко во сво ђе ње ра чу на и жи вот ног би лан са, па се „Сер биа” пре
тва ра у дво стру ки ла мент – ла мент над пе сни ком и ла мент над Сер би ом. 
„Сер биа” је та ко ве ћи и не у те шни ји ла мент од „Ла мен та над Бе о гра дом”, 
јер Бе о град у за вр шној по е ми Цр њан ског бли ста као оли че ње нај ви ших 
вред но сти су прот ста вље них ни шта ви лу. Ла мент над Пла вом гроб ни цом, 
над по то пље ном и не са хра ње ном вој ском, по ста је и ла мент над Сер би ом, 
и над са мим со бом, над сво јом про шло шћу, бу дућ но шћу и суд би ном. 
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Бо ји ће ва „Пла ва гроб ни ца” је култ на пе сма срп ско га пе сни штва и 
пе снич ког пам ће ња. Не са мо да се одр жа ла це ло сто ле ће и по твр ди ла се 
сво јим тра ја њем већ је иза зва ла и при зва ла цео низ срп ских пе сни ка 
раз лич них ге не ра ци ја и сен зи би ли те та. Ме ђу њи ма су не ки од нај ве ћих 
(Ми лош Цр њан ски, Иван В. Ла лић, Ми ло сав Те шић) ко ји су по во дом 
Бо ји ће ве пе сме про пе ва ли о Пр вом свет ском ра ту и ве ли ком на ци о нал
ном стра да њу. Жр тве на Ви ду и у Пла вој гроб ни ци не сум њи во су део 
срп ског тра гич ног уде са, али њи хо во му че ни штво и стра да ња ни су 
бе сми сле ни – ни исто риј ски, ни ме та фи зич ки, ни те о ло шки. Те жр тве, 
на дах ну то ве ли Јо ван Де лић

зра че са Бо жи је ла ђе и одр жа ва ју на шу ве зу са исто ри јом, и са Не
бе ском по штом. Не мо ра се сми сао тра жи ти ни на ла зи ти са мо у исто риј
ском оп ти ми зму или по ли тич ком књи го вод ству. И тра ге ди ја мо же има ти, 
и има, свој ду бо ки и ду бо ко оба ве зу ју ћи трај ни сми сао. 

Дра го це на су Де ли ће ва ту ма че ња ко ја по ка зу ју да је Ми лу тин Бо
јић ве ли ки ан ти ци па тор оно га што ће у срп ској по е зи ји до ћи тек на кон 
пе сни ко ве пре ра не смр ти. То не дво сми сле но го во ри о вред но сти ње го
ве по е зи је и о ње ној „про дук тив но сти” и усме ре но сти ка бу дућ но сти. 
По по е зи ји стра сти, ди на ми за ци ји про сто ра и сна жној енер ги ји, он је 
на го ве стио ли ри ку Раст ка Пе тро ви ћа и Оска ра Да ви ча. По те ма ти за ци
ји исто ри је, по од но су пре ма Би бли ји, на ро чи то по дис крет ном уво ђе њу 
би блиј ских ми то ва у под текст сво је доц ни је по е зи је, по од но су пре ма 
Ви зан ти ји и спо ју пе сме и мо ли тве, Бо јић је ве ли ки прет ход ник Ива на 
В. Ла ли ћа као и Ми ло са ва Те ши ћа. Пе смом „Је зе ра” дао је из у зе тан при
лог на шој љу бав ној ли ри ци, а две „Је се ње шет ње”, с осе ћа њем уса мље
но сти и ин тен зив ним до жи вља јем при ро де и с мол ским ме лан хо лич ним 
то ном, ан ти ци пи ра ју по е зи ју Сте ва на Ра ич ко ви ћа. Сво јом па три от ском 
по е зи јом, од но сно по е зи јом с рат ном те ма ти ком, Бо јић је до се гао не про
ла зне умет нич ке вред но сти, „док год ри је чи отаџ би на и на род бу ду 
има ле сми сла”, ис ти че Де лић. 

На уч на мо но гра фи ја Јо ва на Де ли ћа убе дљи во до ка зу је да је Ми
лу тин Бо јић и по сле сто го ди на „жив пе сник” чи ји по е тич ки да ма ри 
пул си ра ју у но ви јој срп ској по е зи ји, и да ље об у зе тој тра гич ним и ве ли
чан стве ним по тре сом ве ко ва. 

Проф. др Пре драг ПЕ ТРО ВИЋ 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Срп ска књи жев ност са

ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
pe dja611@yahoo.com 
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ТРУЛЕЖЛИШЋАИЛИПОЗДРАВЖИВОТУ

Ми ли сав Са вић, Пе пео, пе на, ша пат, Ла гу на, Београд 2020

На кон ро ма на Ожиљ ци ти ши не (1997) и La sans pa re il le (2015), 
oсобеној књи жев ној на кло но сти де лу и суд би ни Ми ло ша Цр њан ског, 
Ми ли сав Са вић оста је до сле дан у ро ма ну Пе пео, пе на, ша пат (2020). 
Не до ку че ни би о граф ски па са жи пи сца, Са ви ћу су не рет ко пру жа ли 
про стор про во ка тив не фик ци о на ли за ци је ко ја ово га пу та би ва за о кру
же на укр шта јем њи хо вих жи вот них при ча. На фо ну су ма тра и стич ког 
на че ла, ко ег зи сти ра вре мен ско, про стор но и те мат ско оби ље у ко ме се 
по ни шта ва оквир ре ал ног, па из раз го во ра Цр њан ског и Са ви ћа, у ре сто
ра ну „Влта ва”, ка ко је у про ло гу ре че но, на ста је ова књи га. Ре чи из на
сло ва, пе пео, пе на и ша пат, иза бра не из сти хо ва „Ла мен та над Бе о гра
дом” су ге ри шу ми са о ну и емо тив ну ин то на ци ју чи та вог ро ма на. Спо ну 
са на сло вом тво ри мо то, стих из Шек спи ро вог 66. со не та: „Умор ном од 
све га у смрт ми се жу ри”. Ме ђу тим, сим бо лич ко озрач је ко је отва ра 
ро ман не упу ћу је ис кљу чи во на мрач не ни јан се ефе мер но сти већ и на 
сла вље ње све оп штег ви та ли те та.

Три це ли не, ко је се са сто је из је да на ест по гла вља са ста вље них од 
три при че, чи не ком плек сну ком по зи ци ју Пе пе ла, пе не, ша па та. Три
де сет три при че, сме ште не у сва ки од три де ла ро ма на, обра зу ју број 
де ве де сет де вет, те уз про лог под се ћа ју на ну ме рич ки обра зац при су тан 
у Бо жан стве ној ко ме ди ји. Ова ква фор ма пот кре пље на је у про ло гу, у 
ко ме Са вић ини ци ра пу то ва ње кроз три жи вот на кру га чи ји би во дич, 
по пут Вер ги ли ја Дан теу, био Ми лош Цр њан ски. Про лог, да кле, да ти ра 
Са ви ћев су срет са Цр њан ским 1967. го ди не у ре дак ци ји Сту ден та. Кри
тич ки на стро је на мла дост, пи сац по врат ник с јед не стра не, а с дру ге про
тив те жа у ви ду вла да ју ће по ли тич ке кли ме, пред ста вља ју ре а ли ју ко ја се 
на до гра ђу је ре тро спек тив ним при по ве да њем у ко ме се пре пли ћу до жи
вље но и из ма шта но. Ми сти фи ко ва ње окол но сти њи хо вог збли жа ва ња, 
као и окол но сти бо рав ка и при је ма Цр њан ског, пре се ца по зи ци о ни ра ње 
мит ског обра сца, као кључ ног у идеј ној струк ту ри ро ма на. На и ме, на 
при ступ ној бе се ди Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, Цр њан ски про
го ва ра о Адо ни су као свом мит ском двој ни ку. Ње гов пре ла зак из Афро
ди ти ног цар ства за до вољ ства у Пер се фо ни ну вла да ви ну мрач ног, по том 
у про сто ре сло бо де и ло ва у ко ме, прем да нај срећ ни ји, стра да од ве пра, 
отва ра низ ег зи стен ци јал них про ми шља ња ко ја ма пи ра ју пу то ва ње кроз 
про шлост, успо ме не, лич но и ко лек тив но. 

Осим у европ ским гра до ви ма у ко ји ма су обо ји ца бо ра ви ли и слу
жбо ва ли, кре ћу се кроз про сто ре за ви ча ја, ли те рар ног и ван ли те рар ног, 
чво ри шних зби ва ња, су сре та и спо зна ја зна чај но ре флек то ва них на њи
хов жи вот ни пут, али и на кул тур ноисто риј ски, дру штве нопо ли тич ки 
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план срп ског под не бља. Кроз чи тав ро ман укр шта ју се уз ви ше но и ни ско, 
за ди вље ност и по раз не спо зна је ко је ре жи ра ју Ко ме ди јант Слу чај и На
ка за Ап сурд, по моћ ни ци Афро ди те/Ве не ре и Пер се фо не/Про зер пи не. 
На дах нут Адо ни со вим усу дом, Цр њан ски во ди Са ви ћа кроз европ ске 
му зе је и га ле ри је од го не та ју ћи (не)мо гућ ност спре ча ва ња Адо ни со ве 
смр ти. Пи та ња ко ја их во де је су: „За што Адо нис иде сам у лов? [...] Не 
на ја вљу је ли он мо дер ног чо ве ка ко ме је суд би на да све сво је по ду хва те 
ре ша ва сам?”. Упра во за то Са вић про на ла зи ствар не лич но сти, мит ском 
сна гом ути сну те у се ћа ње, те од лу чу је да оку пи ар го на ут ску дру жи ну 
ко ја ће са пут ни ку и ње му по мо ћи да на кнад но до сег ну прав ду, ма кар и 
пе снич ку, за све ту ђе и лич не по ра зе. 

На кон Фи рен це на Ар ну, до ла зе у „Фи рен цу”, мо тел на Ибру, чи јег 
ће вла сни ка ка зни ти због пат ње мла де Си мо не те, чи ју тра у му убла жа ва 
по глед на цр кву San ta Ma ria No vel la са фо то гра фи је на зи ду. Зло чин ца 
ка жња ва ар го на ут ки ња Ка сан дра, Са ви ће ва Ба ба Па у на, пре тво рив ши 
га у блуд нич ки кре вет ко ји ће окон ча ти у пла ме ну, док ће Си мо не ту 
сме сти ти ис пред фи рен тин ске цр кве и да ти јој же ље ну при ли ку да сли ка. 
При мет но је да је Са ви ћу бли зак дух тра ди ци о нал не кул ту ре и на род не 
књи жев но сти. При ча на ко ју је ука за но, по ред ма гиј ског деј ства за го
вор ни це тра ди циј ског, су бли ми ра иде ју о умет но сти као спа си лач кој, 
бо жан ској, што Цр њан ски и Са вић у нај ве ћој ме ри ар ти ку ли шу кроз гло
ри фи ка ци ју ли те ра ту ре.

О при ро ди и ствар но сти књи жев но сти, као и ау то по е тич ким на
че ли ма, Са вић пи ше у ди гре си ја ма, ко мен та ри ма по за вр шет ку сва ког 
по гла вља, „у слу жби удах њи ва ња но вог жи во та већ на пи са ном”. Зна
лач ки об ли ко ва ни, па жње вред ни in me di as res фраг мен ти, при мет ну 
па жњу по све ћу ју чи та о цу. У са ви ћев ском књи жев ном на зо ру, он фи гу
ри ра као над чи та лац, ли те рар но од ва жан (ели та), бу ду ћи да књи жев ност 
пи шу „иза бра ни за иза бра не”. На уч на сту ди ја у ко јој Ана Сти шо вић 
Ми ло ва но вић ту ма чи Са ви ће ве пост мо дер не ро ма не, Књи ге за Људ ми лу, 
ре фе ри ше на чи та лач кој стра сти по све ћен ро ман Ита ла Кал ви на, Ако 
јед не зим ске но ћи не ки пут ник, и ње го ву ју на ки њу Људ ми лу као па ра
диг му иде ал ног, по све ће ног чи та о ца. Пе пео, пе на, ша пат се, да кле, при
дру жу ју опу су по све ће ном Људ ми ли. Ин тер ме ди јал ност, као пост мо
де р ни стич ки по тез ко ји Ана Сти шо вић Ми ло ва но вић ту ма чи у ро ма ну 
La sans pa re il le, Са вић на сли чан на чин ко ри сти и у овом ро ма ну. Умет
нич ке тран спо зи ци је Адо ни со вог стра да ња на Ти ци ја но вој сли ци у Лон
до ну и мо за и ку у Шпа ни ји; Цр њан ском дра га рим ска фон та на Три тон и 
ње на игра мла зе ва по пут се о ског Де во јач ког из во ра, са о бра зни су њи хо
вој жи вот ној при чи. Но стал гич но, на по је ди ним ме сти ма на ту ра ли стич ки 
об ли ко ва на се ћа ња на од ра ста ње, мла дост, дру штве не при ли ке, мо же мо 
при ме ти ти да су струк ту и ра на у ма ни ру Фе ли ни је вог Амар кор да. Ре ди
тељ ски ве што, Са вић ин три гант не епи зо де пре се ца са свим но вом при чом 
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јер бе ли ном, не до ре че ним, „утва ра ма с ко ји ма се бо ри пи сац”, не до зво
ља ва ли ша ва ње чи та лач ког за до вољ ства, али и ак тив ног са зна ва ња де ла.

„Ре кви јем за јед ну ге не ра ци ју”, ка ко гла си на слов јед ног од по гла
вља, мо же се ту ма чи ти као јед но од идеј них упо ри шта ро ма на, пре ло мље
них кроз при зму пи шче вог ис ку ства и про ма ше них иде а ла ге не ра ци је 
у окри љу 1968. го ди не. Са вић пи ше о злу, бол ним жи вот ним обр ти ма, 
не прав да ма, од но сно, про па дљи во шћу ко ју би је ди но мо гла над вла да ти 
ли те ра ту ра:

Це ла Ср би ја, ви ђе на с Ко па о ни ка, за ме не и Ми ло ша је ли те рар на. 
И та ква је, три пу та, леп ша од ствар не. Па чак кад се у ли те ра ту ри, као у 
гор њим ре до ви ма, по ја вљу је блат ња ва, дро ња ва, пи ја на.

Цр њан ски ће Са ви ћу ре ћи: „Жи вот је обич на кр па пред ли те ра ту ром”, 
али пред за вр ше так Са вић твр ди да је двој цу овог ро ма на ипак „пре до 
жи во та не го до при че”.

Ау тор већ у про ло гу на ла же да по сто је три вр сте при че: деч ја, 
фан та зиј ска при ча, мла дић ка, „крат ка, на би је на до пу ца ња” и ста рач ка 
ко ја је спо ра и на ме ра ва да све у све ту до ве де у ве зу. Оби ље ана ло ги ја 
и сет ни при звук чи та вог ро ма на на ве шће нас на ми сао да нам је у ру ка
ма јед на ста рач ка при ча, ме ђу тим, пи сац нас стро го опо ми ње: „Ово што 
ис пи су јем ни је ста рач ка при ча”. По ра жен из дај стви ма по је ди них жи
вот них Ар го на у та, ау тор спас про на ла зи са дра гом, као Цр њан ски са 
сво јом Ви дом. Фор ма по ду дар на Дан те о вој ни је ре а ли зо ва на јер се ро ман 
за вр ша ва епи ло гом. Пу то ва ње без гра нич них мо гућ но сти, за о кру жу је, 
ипак, оно што се за и ста зби ло. У епи ло гу би ва от кри ве на кост чи та вог 
де ла и ствар не окол но сти по врат ка и при је ма Ми ло ша Цр њан ског. До
би ја мо фак то граф ске по дат ке, од но сно, пот пу но ого ље ну исти ну. 

„Би о гра фи ја умет ни ка у стра да њу” при ча је Цр њан ског у ко јој 
Са вић уо ча ва обри се свог жи вот ног пу та ко ји се пру жао исто вет ним 
лон дон ским, рим ским и фи рен тин ским ста за ма. Сен Цр њан ског Са ви ћу 
до но си спо зна ње да Адо нис иде у лов сам „јер је пе сник”, те да се ра ди 
пе снич ког про гле да ва ња мо ра ју ис ку си ти при зо ри вр то ва бо ги ња све
тлог и там ног, не уздав ши се у Ар го на у те. Ипак, ис хо ди ше овог ро ма на 
ни је у опла ки ва њу. Из ра зи то про ми шље ном при по ве дач ком стра те ги јом, 
Са вић чи та о це во ди од по ет ски об ли ко ва них спо зна ја до су ро вих опа
ски, ва ри ра ју ћи од аро гант ног при по ве дач ког то на до ау то и ро ниј ских 
ко мен та ра. Овим ро ма ном, иа ко су бли ми ра сво је ду го го ди шње ства ра
лач ко и жи вот но ис ку ство, Ми ли сав Са вић ни је до шао до ко нач не исти
не, јер, ка ко на во ди, „ни је на књи жев но сти да до но си би ло ка кве за кључ
ке, по себ но у об ли ку му дрих сен тен ци”. Во ђен иде јом да књи жев ност 
мо ра да сум ња и оспо ра ва, успе ва да ре а ли зу је књи жев ни узус пре до чен 
у јед ној од ди гре си ја да би у де лу тре ба ло учи ни ти „пред ви дљи во не
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пред ви дљи вим”, а „јед но став но тај но ви тим”. На тај на чин Са вић је ус пео 
да укро ти оби ље при по вед ног ма те ри ја ла, што је јед на од су шта стве них 
вр ли на Пе пе ла, пе не, ша па та. „Ви до, до дај ми ше шир!”, за по вест је коју 
из ри че Цр њан ски у про ло гу и епи ло гу ро ма на, из ме ђу ко јих „иза бра ног” 
чи та о ца че ка ли те рар но пу то ва ње ко је се та мо, чи ни се, ипак не окон
ча ва.

Ни на В. СТО КИЋ

ИЗДНЕВНИЧКО-МЕМОАРСКЕБЕЛЕЖНИЦЕ
УЉЕПШИКРАЈ

Бе ким Сеј ра но вић, Љеп ши крај, Bo o ka, Бе о град 2020

Љеп ши крај Бе ки ма Сеј ра но ви ћа (1972–2020) у кри ти ци је озна чен 
као ау то би о граф ски ро ман, бу ду ћи да но си све озна ке жи во та свог ауто
ра, од про сто ра у ко јем ње гов не и ме но ва ни при по ве дач оби та ва, а то су 
Бо сна и Нор ве шка, до по сла ко јим се ба ви, у пр вом ре ду оног уни вер
зи тет ског на Исто риј скофи ло зоф ском фа кул те ту у Ослу. За пра во, кри
ти ка је, углав ном, са гла сна да без ма ло сви Сеј ра но ви ће ви ро ма ни (Ни гдје, 
ни от ку да; Љеп ши крај; Сан да ле; Твој син, Хаклбе ри Фин; Днев ник јед ног 
но ма да) са др же у се би ау то би о граф ску осно ву, те да се чи тав ње гов ро
ма неск ни опус, у ства ри, мо же при хва ти ти и као про цес пи са ња јед не 
исте при че ко ја се ис по ља ва кроз раз ли чи те ро ма неск не ва ри ја ци је. 

Ро ман са др жи два при по вед на то ка. Је дан, на зо ви мо га ме мо ар ским 
и ко ји по се же у бли жу про шлост, и од ви ја се у Ослу у Нор ве шкој, и 
дру ги, ко ји се од ви ја у са да шњем ро ма не ском вре ме ну, и пра ти ју на ка 
ко ји се по ву као да жи ви у на пу ште ној де ди ној ко ли би у јед ном се лу у 
Бо сни, ода кле се и раз ви ја при по ве да ње у пр вом ли цу. Прем да се ја сно 
оцр та ва ју кул ту ро ло шке раз ли ке из ме ђу бо га тог и ли бе рал ног нор ве шког, 
с јед не, и тен ден ци је ра ди ка ли зо ва ња бо сан ског тран зи циј ског дру штва 
кроз при су ство ве ха би ја, с дру ге стра не, по ли тич коиде о ло шки или дру
штве ноисто риј ски кон текст ов де ни је при ма ран за де тер ми ни са ње глав
ног ју на ка. Ње го во по на ша ње, ко је је ско ро не пре ста но све у кон зу ми
ра њу опој них сред ста ва, од обич ног ал ко хо ла до ма ри ху а не, ха ши ша и 
дру гих дро га, из раз је ду шев ног не ми ра и стра ха, по нај пре због до жи
вља ја гу бит ка на љу бав ном пла ну. Упра во ће та кво де пре сив но, анк си
о зно и ау то де струк тив но ста ње ју на ка пред о дре ди ти све до га ђа је у тих 
не ко ли ко го ди на ко ли ко ро ман об у хва та, од по тра ге за но вом љу ба ви и 
крат ко трај ног про на ла же ња сми сла, до на пу шта ња све га и вра ћа ња у 
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ста ње у ко јем му, по ње го вом соп стве ном све до че њу, ни жи вот ни смрт 
пре те ра но не од го ва ра ју.

Ком по зи ци о на струк ту ра ро ма на у пот пу но сти је оства ре на на 
по ступ ку и про стор них и вре мен ских ско ко ва, на из ме нич но се освр ћу ћи 
час на рас тр за ни жи вот у Нор ве шкој ко ји је по нај пре био од ре ђен љу
бав ним аспек том, час на уса мље нич ки жи вот у брд ској за би ти у Бо сни, 
у ко јој ју нак по ку ша ва да се сми ри и вра ти се би. Од нос Скан ди на ви је 
и Бал ка на по ја вљу је се кроз кул ту ро ло шки и дру штве ни кон траст уре
ђе но сти и ха о са, при че му се не мо же са си гур но шћу твр ди ти ка ко јем 
од ова два кон цеп та Сеј ра но ви ћев ју нак ви ше на ги ње: и је дан и дру ги 
бр зо му до са де, и јед ног и дру гог бр зо се за же ли. И као да се та вр ста 
су че ља ва ња огле да и на пла ну ком по зи ци о не тех ни ке при по ве да ња. Јер 
на ра ци ја је у про стор ном и вре мен ском по гле ду не ли не ар на и не пре ста
но ско ко ви та, да кле ус ко ме ша на, при че му та ква ус ко ме ша ност опет 
за др жа ва од ли ку до бро кон тро ли са не и уре ђе не струк ту ре, чи ме као да 
се све до чи о пре пли та њу бал кан ског и скан ди нав ског ду ха у осно ви 
са мог при по ве дач ког по ступ ка. 

Ово је ро ман о спли ну, о бе сми слу и пра зни ни ко је при по ве дач 
осе ћа и ко је га ап со лут но об у хва та ју, и пред ста вља ју не са мо из вор ње
го ве не по сто ја но сти и не ста бил но сти већ и ње го вог стра ха ко ји се он да 
„ле чи”, од но сно по ти ску је ау то де струк тив ним по на ша њем. Тај вид ду
шев не рас пе то сти ви дљив је и у ја вља њу раз ли чи тих гла со ва у гла ви 
ју на ка, при че му он по ста је не са мо све стан да не пре по зна је ви ше оно 
пра во „ја” већ да то пра во „ја” ви ше ни не по сто ји, што ни је ни шта дру
го до за гу бље ност иден ти те та. Оту да се дра ма ју на ка не од ви ја са мо на 
пла ну спо ља шњег бив ство ва ња, ко је је ха о тич но и рас тр за но, већ се она 
на слу ћу је и на уну тра шњем пла ну, на пла ну це па ња лич но сти (не слу
чај но сам при по ве дач уво ди по јам ши зо фре ни је), о че му у ви ше на вра та 
све до че уну тра шњи ди ја ло зи и рас пра ве ње го вих не ко ли ких „ја”, ко ји 
јед но дру гом ме ђу соб но про тив ре че, без на зна ке иче га што би мо гло 
до ве сти до ка квета кве хар мо ни је и љеп шег кра ја.

При по ве да че ва иш ча ше на си ту а ци ја огле да се у ап сурд ном узро ку 
од у ста ја ња од афир ма тив них прин ци па жи во та. Ју нак, на и ме, ве ру је да 
мо же да пред ви ди свој жи вот ни ток, по себ но уко ли ко ни је бли став (и 
да је пред ви ђа ње сво је уни вер зи тет ске ка ри је ре у Ослу), и то ком би на
ци јом ис ку ства, по себ не осе тљи во сти и ана ли тич ког при сту па, при че му 
он у та квом за ми шља њу бу дућ но сти до ла зи до за кључ ка да је све то 
вр ло пред ви ди во, а са мим тим и до сад но до те ме ре да он та кав сце на рио 
не мо же да из ве де чак и кад би хтео. То је је дан од ја чих тра гич них па
ра док са овог ро ма на: да има ги ни ра ње за у ста ви жи вот и од рек не се бу
дућ но сти, при че му ће и сам при по ве дач у ау то и ро нич ном то ну ре ћи да 
му је пр ва и је ди на асо ци ја ци ја на бу дућ ност – ФК „Бу дућ ност” из Под
го ри це.
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Сеј ра но ви ћев је зик је ја сан, те чан, ди рек тан, он сли ка без улеп ша
ва ња и са пу но на ту ра ли стич ких де та ља, та ко ре ћи, си ро во, би ло ка да су 
у пи та њу осо би не и по ступ ци ју на ка и од ре ђе ни ам би јент, би ло ка да су по 
сре ди ерот ски мо ти ви и сце не сек са, у ко ји ма Љеп ши крај не оску де ва. 
Сва ки од ових је зич костил ских ре ше ња, по сту па ка и мо ти ва са вр ше но 
оправ да ва ју ау то ро ву ин тен ци ју, а то је вер но до ча ра ва ње осећаja про
ма ше но сти и пра зни не, апа ти је и те ско бе. С тим у ве зи, на пр ву ис кре ну 
емо ци ју при по ве да ча на и ла зи се тек на са мом кра ју ро ма на, у Бо сни, и 
то на осе ћа ње ту ге, али не због дру ге осо бе већ због пса Гун ка ко јег је 
удо мио у ме ђу вре ме ну, и ко јег мо ра оста ви ти због по врат ка у Нор ве шку.

Пра те ћи Сеј ра но ви ће вог ју на ка у Ослу, ње гов од нос са је ди ним 
при ја те љем Еги лом и крат ко трај ну љу бав ну ве зу са Ка те рин, уви ђа се 
не са мо ње го ва вољ на већ и емо тив на оту пе лост. Он је осо ба код ко је је 
ем па ти ја умрт вље на, а жи вот све ви ше без ика кве сми сле не пер спек ти
ве, што се и по твр ђу је кроз два ве ли ка бе га у ко ји ма од ла зи без ма ло на 
дру ги крај све та, и од ре ђе но вре ме про во ди у Бра зи лу, а по том и у Ин
ди ји Но, онај дру ги при по ве дач ки ток ко ји пра ти ро ма неск ну са да шњост, 
ко ју при по ве дач про во ди у де ди ној ко ли би у Бо сни, по сте пе но уно си 
јед ну вр сту отре жње ња у ње гов жи вот. Ма ко ли ко у до број ме ри ли чио 
на се бе из Осла, он у оса ми бо сан ске брв на ре по чи ње да у сво јој бе ле жни
ци за пи су је се ћа ња из прет ход ног пе ри о да, и по ка за ће се да је пи са ње 
мо жда баш она пра ва те ра пи ја ко ја га ко ли кото ли ко вра ћа се би и ис
прав ним жи вот ним по ступ ци ма. Ро ман, у ства ри, фин ги ра по сту пак 
днев нич коме мо ар ских за па жа ња ко је при по ве дач то ком бо рав ка у ко
ли би за пи су је у сво јој бе ле жни ци, док сам чин за пи си ва ња ма ло с пред ње, 
ма ло са обр ну те, зад ње стра не, по ста је и мо дел за на из ме нич но на ра
тив но пре пли та ње раз ли чи тих вре ме на и про сто ра у ро ма ну. У ко ли би 
се, за пра во, од ви ја је дан не на ме тљи ви вид са мо спо зна је, и то кроз су че
ља ва ње са до та да шњим ис пра зним на чи ном жи во та. Упра во се из тог 
са мо о све шће ња, го то во не при мет но, ра ђа енер ги ја ко ја ће јед но жи вот
но ис ку ство стран пу ти це тран спо но ва ти у ра ван кре а тив ног, у ра ван 
сми сла, при че, ро ма на. За пра во, мо жда пра ви љеп ши крај тре ба нај пре 
тра жи ти у овој ства ра лач кој по бе ди глав ног ју на ка, у ко јој сми сао пи
са ња на ди ла зи све оно по вр шно и про ма ше но из ње го вог жи во та. 

Пи сан, углав ном, у ду ху бру тал ног са мо о го ље ва ња, овај ро ман 
оста вља ау тен ти чан ути сак про жи вље но сти. Без об зи ра на све там не 
аспек те, је зик и стил Сеј ра но ви ће вог Љеп шег кра ја не до зво ља ва ју да 
де ло до би је епи тет те шког ро ма на, јер ње го ва (ау то)иро ни ја и сја јан 
ху мор чи не да га чи та о ци при хва те као ван ред но и је зич ки и при по ве
дач ки пит ко и про ход но де ло. Је зич ки иди о ми и ло ка ли зми су крај ње 
функ ци о нал ни у при ка зи ва њу мен та ли те та и под не бља, а ди ја ло зи при
род ни, и мај стор ски да ти, што све у куп но са ком по зи ци јом ро ма на чи ни 
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ово де ло ве о ма по год ним и за упе ча тљи ву екра ни за ци ју. Мо жда су мо гли 
да се из бег ну по ма ло збр за ни за вр ше так и на тег ну ти хе пи енд, у ко јем се 
све на пе то сти од јед ном из ми ру ју, али и са та квим за вр шет ком Сеј ра но
ви ћев Љеп ши крај на про сто пле ни, и те ра чи та о ца на чи та ње у јед ном 
да ху.

Проф. др Ђор ђе ДЕ СПИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

djor dje de spic11@gmail.com

МИТИНАСЛЕЂЕУРОМАНУЉУДИБЕЗГРОБОВА
ЕНЕСАХАЛИЛОВИЋА

Енес Ха ли ло вић, Љу ди без гро бо ва, Ла гу на, Бе о град 2020

На кон не ко ли ко збир ки пе са ма и при ча, драм ских оства ре ња, и у 
том обим ном ли те рар ном опу су два ро ма на, Еп о во ди (2012) и Ако ду го 
гле даш у по нор (2016, 2017), Енес Ха ли ло вић, је дан од нај зна чај ни јих 
са вре ме них ау то ра, об ја вио је тре ћи ро ман под на сло вом Љу ди без гро
бо ва (2020) и за крат ко вре ме у го ди ни из да ња скре нуо чи та лач ку и 
кри тич ку па жњу на сво је де ло по нев ши при зна ње Злат ни сун цо крет за 
нај бо љи ро ман на срп ском је зи ку. 

Но ви ро ман Ене са Ха ли ло ви ћа Љу ди без гро бо ва, тра га за по ре клом 
глав ног ли ка Се ми ра Ну ми ћа кроз ње го ве ре ми ни сцен ци је од ро ђе ња 
до до ла ска на по сао у Дом за ли ца са по себ ним по тре ба ма, где ће га у 
со ба ма 601 и 602 до че ка ти исти на ко ју је прет по ста вио на по чет ку за
пи си ва ња лич не исто ри је:

Све је већ би ло ту; тра жио сам са мо суд бин ски час ка да ће се од ло
ми ти пр ва ре че ни ца: чо вјек ко ја год вра та отво рио, куд год кре нуо, па 
ма кар био и за ко ван за сто ли цу, не ми нов но на ба са на про шлост. И ја, 
пи сац ко ји про жи ве не ке го ди не у зи мо мо ри, за стао на ка пи ји кроз ко ју 
се из ла зи из мла до сти, са да, на слу ћу јем тај ну по е зи је, и ње ну кли цу, уза
луд ну. Ка ним тра га ти не ви дљи вим пеј за жи ма. Ко ји го во ри о се би, не 
тре ба ни шта да пре ћу ти. Ако се не гдје ује дем за је зик, ако и пре ско чим 
ка кав де таљ, не ће то би ти да бих се бе по ште део, не гдје се мо ра мо из мак
ну ти од исти не, јер исти на је као бу нар – не ко се хлад не во де на пи је и 
окре пи ду шу, не ко се та мо стр мо гла ви и срет не смрт. Све што по чи ње 
не ми нов но те жи то ме ода кле је по че ло. Кад окон чам ову при чу, до зна ћу 
за што сам до пи си вао.
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У ро ма ну се про бле ма ти зу је од нос го во ра и пи сма, по зи ва њем чи
та о ца на пут па ра лел ног од го не та ња тај ни ми то ва и при ча о ли ко ви ма 
ко ји ће се по ја ви ти у књи зи. Мо ти ви оца и ја је та ко ји су до ми нант ни у 
ро ма ну ја сно упу ћу ју на по ре кло, ар хе тип ски за кон при ро де и би о ло ги је, 
отва ра ју ћи и ме та фи зич ку ди мен зи ју ро ма на ко ја ће тек на кра ју књи ге 
до би ти ко нач не обри се спо зна је, са мо спо зна је и ствар но сти, и се бе, и 
дру гих.

Отац Се ми ра Ну ми ћа, Ну ман Ну мић, по знат је јав но сти као од мет
ник и ви ше стру ки уби ца ко ји се на зло чин од лу чио због не уз вра ће не 
љу ба ви или, тач ни је, по га же не ре чи ко ју му је да ла ве ре ни ца. Низ окол
но сти и про во ка ци ја усме ре них на Ну ма на Ну ми ћа до ве шће до ње го вог 
освет нич ког чи на ко ји ће се про ши ри ти на ко лек тив, ко лек тив ну прав ду 
и схва та ње исти не, ини ци ра ју ћи су коб до бра и зла, осве те за по ро ди цу 
и због по ро ди це, до смр ти Ну ми ћа. Тај ње гов чин, о ко јем ће пи сац Ха
ли ло вић ре ћи да је ствар ни до га ђај, у ро ма ну је мо ти ва тор ка рак те ри за
ци је по ро ди це Ну мић и ге нет ског ко да де ча ка, а ка сни је мла ди ћа Се ми
ра. Уну тар ове ја сно оцр та не те мат ске це ли не Ха ли ло вић упи су је иде ју 
о при чи и при ча њу, ми то ви ма и ле ген да ма, та ко што ће глав ном ју на ку, 
при по ве да чу у пр вом ли цу, до зво ли ти да оправ да сво ју све зна ју ћу по
зи ци ју: 

Оче ви су оста ри ли, ста ра ју и пло до ви оче ва. Ста ра ју при че о њи ма 
и о на ма. Оста ри ла је и мо ја мла дост, оста ри ла и мла дост мог оца. Он је 
ду го бје жао оно ме од че га се не мо же ума ћи. Пи шем о ње му опре зно, као 
да га тра жим, јер ње га су опре зно тра жи ли. Пи шем оно што су дру ги 
ви дје ли она ко ка ко су ви дје ли; пи шем и оно што су дру ги чу ли, пре при
ча ва ли и до при ча ва ли. Њи хо ва исти на би ће и мо ја исти на о мом оцу. Њи
хо ва лаж би ће и мо ја лаж. Не, ни шта не твр дим! Пи шем она ко ка ко ми слим 
да је мо гло или мо ра ло би ти. Не ћу га бра ни ти, јер га не мо гу од бра ни ти; 
а мно го је оних ко ји су за ку ка ли од ње го ве ру ке.

И још јед ном у По гла вљу 41 ли це на за дат ку Се мир ће ре ћи о оцу: 
„Отац мој. Ну ман Ну мић. Ре кох већ. Мој жи вот бе ше рас пи ти ва ње о 
ње му. И го во рим оно што сам чуо од мно гих. Мо ја исти на – њи хо ва је 
исти на, а њи хо ва лаж би ће и мо ја лаж.” Овим је по зи ци ја на ра то ра као 
не ко га ко ин ди рект но при по ве да, пот пу но оправ да на, а при ча о Ну ма ну 
Ну ми ћу пре до че на чи та о ци ма као исти ни та, као да то је сте до нај сит
ни јих по је ди но сти та ко би ло, што са мо по се би мо ти ви ше по ве ре ње 
чи та о ца и мо гућ ност за пот пу но ура ња ње у про сто ре књи ге ко ји су 
лич на ис по вест, лич но не ћу пре ћу та ти се бе, Се ми ра Ну ми ћа. „Не ви
дљи вим пеј за жи ма” ко јим на ра тор „ка ни тра га ти” за со бом и сво јим 
иден ти те том, опи са ни су про сто ри књи ге ко ји се упра во овом син таг мом 
нај бо ље мо гу од ре ди ти и као про сто ри ко ји по сто је сву да око нас, а не 
мо же мо их ви де ти. То су ме та фи зич ки про сто ри про шло сти, де тињ ства 
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и по ро дич ног ста бла Се ми ра Ну ми ћа на ко ји ма он не ће про на ћи гро бо
ве оних за ко ји ма тра га. А љу ди без гро бо ва пред ста вља ју љу де без оног 
ме ста на овом све ту ко ја ће све до чи ти да су по сто ја ли. Оту да је ин те ре
сант но по ре ђе ње гра до ва и ро ма на у јед ном од ко мен та ра у књи зи, где 
от кри ва мо и глас ау то ра, пи сца књи ге, ко ји ка же:

Је ди на слич ност ме ђу гра до ви ма и ро ма ни ма са свим је слу чај на: 
док се при бли жа ваш не ком гра ду, по ве ћа ва се број гро бо ва и гро ба ља... 
та ко је, обич но, и са ро ма ни ма – док пло виш низ ток фа бу ле, де си се не ки 
смрт ни слу чај, и ка ко се ро ман бли жи кра ју, све ви ше гла ва па да у гро
бо ве. Са овим ро ма ном ни је тај слу чај...

У овом ро ма ну не ма гро бо ва чак и он да ка да има мр твих. С дру ге 
стра не, то се мо же ту ма чи ти и ми шљу да онај ко не ма гроб, не ма до каз 
да је умро, а са мим тим, све се мо же пре ве сти и на ме та при по вед ну ра
ван ро ма на, где љу ди оста ју за у век да жи ве у ту ђим при по ве сти ма и све
до чан стви ма.

По ред оца, као до ми нант не фи гу ре, у овом ро ма ну сва ко по гла вље 
у под на сло ву са др жи лек се му „ја је”, а уну тар опи са них до га ђа ја и по ја
ву ја је та, би ло да је то но је во ја је, ко ко ши је ја је, Сун че во ја је или јај на 
ће ли ја, сим бо ли ка ја је та за у зи ма ве ли ки про стор у књи зи ди рект но 
по ве зу ју ћи ко рен по сто ја ња чо ве ка са Се ми ро вом по тра гом за од го во
ри ма на пи та ња ко ја му је на мет ну ла про шлост. Се мир је ро ђен као бли
за нац, да кле, он има не ко га ко ме ли чи као ја је ја је ту. Ње гов брат Де мир 
дат је у уста но ву по себ ног ти па, јер ни је по ка зи вао зна ке раз во ја као 
бе ба. У по тра зи за од го во ри ма о оцу и по ро ди ци, на кра ју ро ма на Се мир 
ће до ћи пред огле да ло исти не и про на ћи сво га бра та:

Али ја сам да нас ушао у со бу 602.
Мрач на со ба. Чу јем глас. Не ко је не што при чао са екра на. Те ле ви зор 

по ста вљен у дну со бе. Ис пред те ле ви зо ра, ин ва лид ска ко ли ца, у њи ма 
на зи рем гла ву. Ту је и кре вет. На кар то ну: Де мир Ну мић. И да тум мог 
ро ђе ња.

Та со ба. Учи ни ла ми се по зна том. Као да сам го ди не про вео у њој. 
За мра че на. Зрак сун ца па дао је на ку ха но ја је, а то ја је, на тац ни, ме не је 
че ка ло.

Од ла мао сам бје лан це, ме ка не за ло га ји ће ста вљао у уста мог про
вид ног бра та.

Пр сте на ста ком по зи ци ја ро ма на по сре дан је на чин за ка зи ва ње 
при че о љу ди ма ко ји, би ло да се кре ћу као Се мир, или да су при ко ва ни 
за сто ли цу као Де мир, на ба са ју на сво ју про шлост. Се ми ро ва про шлост 
је и Де ми ро ва про шлост, иа ко Де мир ни је по кре тан и ни ка да ни је имао 
со ци јал ни жи вот. Про шлост, чак и ка да ни смо ди рект ни уче сни ци у 
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до га ђа ји ма, ве за на је за чо ве ка ге нет ским ко дом ко ји се гра на у на род
ним при ча ма, ка зи ва њи ма и ми то ви ма та ко да у том ва ви лон ском ис пи
си ва њу иден ти те та, за пра во не мо же мо да про на ђе мо оно што ствар но 
је смо; то је са мо љу ска ја је та раз би је на на де ло ве, срж и су шти на су 
жу ман це и бе лан це ко је смо за и ста ми. 

Сим бо ли ка ја је та ве што је ис ко ри шће на не са мо у фор мал ном сми
слу пр сте на сте ком по зи ци је ро ма на већ и у зна че њи ма плод но сти и 
ми стич но сти. Пре ма ин диј ској ми то ло ги ји, све мир се из ле гао из ја је та 
ко је је плу та ло у во да ма оке а на, грч ки мит све до чи да наш уни вер зум 
ли чи на ди вов ско ја је, а ис ток да је из ње га иза шло мит ско би ће ко је је 
ус пе ло да по ве же зе мљу и не бо ства ра ју ћи ве тар, гр мља ви ну, му ње и 
обла ке. Ја је је сим бол плод но сти и но вог ра ђа ња, вас кр се ња; из ја је та је 
на стао свет. Сто га и по ја ва Сун че вог ја је та у ро ма ну Љу ди без гро бо ва 
у скла ду је са ње го вим ме та фо рич ким ко смич ким зна че њи ма по ста ју ћи 
мо тив ко ји упот пу њу је скри ве ну при по ве да че ву ре ин тер пре та ци ју по
ре кла ми та.

Упра во је ди ја лог са ми то ло шким на сле ђем је дан од нај ва жни јих 
ни воа ро ма на у окви ру ко јег се го во ри и о оце у би ству. Се мир Ну мић је 
са вре ме ни Едип:

Зла тан, на рав но, ни је убио Ла јо ша због свог бра та, Ну ма на Ну ми ћа. 
Ја сам крив за ту смрт, али Ве ки ћу, ко ји ми да је исти ну о ме ни, не мо гу 
ре ћи исти ну о се би...

То га да на, са знао сам да је Ла још мој отац, а Ну ман Ну мић, о ко јем 
сам се рас пи ти вао... за пра во, он је мој мит ски отац ко јег сам тра жио. И 
не од ри чем се ње га. А Езоп ко ји ни је имао по том ства, ко ји је ско чио са 
ли ти це... не ка он бу де мој ан тич ки отац.

Из јед ног не спо ра зу ма, она ко ка ко су не ка да ис пи си ва ни грч ки ми
то ви, Се мир Ну мић ће по не ти на се бе грех смр ти сво га би о ло шког оца 
Ла јо ша.

Це лог жи во та Се мир има зи мо мо ру и му ца, због че га но си на ди мак 
Ја ја, али он да ка да срет не сво га бра та, он по пр ви пут осе ћа то пли ну и 
го во ри: „Бра те мој, ја сам му цао, а сад го во рим. Те би го во рим.” И ту на 
кра ју ро ма на, по чи ње да те че пр ва ре че ни ца са по чет ка књи ге, чи ме нас 
при по ве дач вра ћа она мо ода кле смо по шли, ини ци ра ју ћи и чи та о ца 
(слу ша о ца) ко ји је ње гов брат или, ко ји ће му би ти то ли ко бли зак као 
брат ко ји „ни шта не зна, али све ра зу ми је”.

Ве ли ки број ис пре пле та них жан ро ва, про јек ци је по ро дич ног, исто
риј ског, мит ског и до ку мен тар ног ро ма на, при че, ми то ви, ко мен та ри, 
оквир су рад ње ко ја се од ви ја на на шем про сто ру, а мо гла би би ти ис
при по ве да на би ло где на све ту. Пи сац пре до ча ва сли ку све вре ме них 
на чи на и то ко ва при по ве да ња, те њи хо вих мо гућ но сти по и гра ва ња са 
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хи по те тич ким све том, фик ци јом, и ре ал ним све том из ко јег је пре у зе та 
гра ђа. Про та го ни сти ове књи ге жи ве сво је па ра лел не жи во те ко ји се 
са мо по вре ме но до ди ру ју, би ло у при ча ма или си ту а ци ја ма, оста вља ју
ћи нас у уве ре њу да је пи та ње ау тор ства над сво јим жи во том ана лог но 
Се ми ро вој ре че ни ци:

Ја сам Се мир, а ти си Де мир. [...] Мо жда сам ја Де мир, а ти си Се мир. 
Ако сам ја жи вио твој жи вот, под тво јим име ном, тре ба да знаш – био је то 
те жак жи вот. Ако ти жи виш мој жи вот, под мо јим име ном, хва ла ти, јер 
те би је те же не го ме ни.

Ро ман Љу ди без гро бо ва ди на ми чан је мо за ик ко ји је пи сац об ли
ко вао раз ли чи тим жан ров ским ре ше њи ма при зи ва ју ћи чи та о це на све
о бу хват ни при ступ тек сту, а са мим тим отва ра ју ћи вра та те о ре ти ча ри
ма и кри ти ча ри ма за но ва иш чи та ва ња и ту ма че ња. Ово је ро ман ко ји 
за слу жу је сту ди о зна ис пи ти ва ња на ра то ло шке струк ту ре чи ме оста вља 
у уве ре њу да са вре ме ни срп ски ро ман има но ве ко ри фе је и да је Енес 
Ха ли ло вић је дан од оних ау то ра чи јим ће мо се де ли ма ра до вра ћа ти. 

Мср Ми ли ца Д. МИ ЛЕН КО ВИЋ
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

mi len ko vic mi li ca89@gmail.com 

КРОЗУНУТРАШЊЕВИЛАЈЕТЕДУШЕ

Пе ри ца Ми лу тин, Си лу ан, Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви Сад 2019

У мно гим тво ре ви на ма ду ха на слу ћу је се те жња да се ус по ста ви 
скла дан по ре дак уну тар три пар тит не струк ту ре ду ше, а по е зи ја као 
из раз раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја жи во та ду ше мо же да бу де пе ва ње о 
људ ском или пак бо жан ском, ду хов ном „ло го су”, ко ји је обе леж је чо ве
ко ве ви ше при ро де. Сле ди ти иде ал обо же ња и очо ве че ња, кроз спо зна ју 
на че ла све та у це ли ни, зна чи по ве сти сво ју во љу тим прав цем и под ре
ди ти је оно ме што пре ва зи ла зи њу са му. По ја ва та кве во ље у по е зи ји, од
лу чу ју ћа је за кре та ње ка ми сте ри ји жи во та да би се иза зва ло ње но ис ка
зи ва ње, до шап та ва ње, пре о бра жа ва ње кроз суп стан ци јал ну ду хов ну 
осно ву, и по том омо гу ћи ло ње но фе но ме нал но рас тва ра ње кроз пе снич ки 
је зик. То не зна чи да се во ља пе сни ка пре пу шта про сто ира ци о нал ној не
све сној игри већ кроз озбиљ но по све ћи ва ње ње ним над вољ ним те жња ма 



423

пру жа да се кроз клуп ко пе снич ке по ве сти или при по ве сти, ли ри ли зма 
или епо пе је осве тли пе снич ки до жи вљај ме та фи зич ких те ме ља, би ло 
да је реч о ко смо го ни ји или ми кро ко смо го ни ји, као што је слу чај у збир
ци Пе ри це Ми лу ти на Си лу ан. Пи сац Си лу а на осве тља ва за да так по ста
вљен сва ком су бјек ту ко ји је за ин три ги ран за го нет ком по сто ја ња – да 
до ку чи обри се це ли не све та и се бе кроз веч на на че ла и прин ци пе све та, 
без об зи ра на про тив реч ност по ста вље них на че ла и сву ра за пе тост ко је 
људ ско би ће до жи вља ва на ли ни ји от кри ва ња но вих и раз ли чи тих све
то ва. Пе сник се на ин ту и ти ван на чин хва та у ко штац са во да ма не схва
тљи вог про тив реч ја и кроз мо дус ис ку ша ва лач ког тра га ња, ко је има 
ка рак тер „лу та ња”, кр чи про сто ре жи вот них кон тра ста. Ме та фо ра Си лу
а на као лу та ју ћег мо на ха пред ста вља пак фор му жи вље ња ко ја је свој стве
на они ма ко ји, одва ја ју ћи се од свог за ви ча ја, тра же су шти ну и сми сао 
у је згру уну тра шњо сти, про же ту тран сцен де ним, не ли бе ћи се аван ту
ри зма у тра га њу за пра вим сми слом жи вље ња иа ко под ра зу ме ва из ве сно 
бек ство од све та. Али и ве ру да се чу да де ша ва ју и да све то ви мо гу би ти 
спа се ни.

У скла ду са мо ду сом пе снич ке ег зи стен ци је као лу та лач ког на чи на 
по сто ја ња, по ни ра ње у сфе ре те шко из го вор љи вог за ра зум ску хер ме
не у ти ку и уо би ча је ну пе снич ку се ман ти ку чи ни да пе снич ка реч Ми
лу ти но вог Си лу а на ни је при јем чив чул но сти, има ги на ци ји и сли ко ви том 
из ра зу је зи ка већ те жи да пе снич ким је зи ком кроз ре флек сив но по е ти
зо ва ње иза зо ве оно што се скри ва у сво јој са оп шти во сти. У том ма ни ру 
се од ви ја и рас тва ра ње чул них ме та фо ра у спе ку ла тив ни ди ја лек тич ки 
из раз ду хов ног, бли зак умо ва њу као ду хов ном со зер ца њу, али ко је су 
по треб не као ре то рич ке фи гу ре да би се ути сак пре нео чи та о ци ма у 
кон ту ра ма до жи вљај ног, екс пре сив ног и по ен ти ра ног зна че ња. 

Кроз спе ци фи чан је зик пе сник ис ка зу је по ла ри тет бо жан ског и људ
ског, при ка зу је по при ште бор бе за ко на при ро де и за ко на ду ха, ри вал ство 
ко је се од ви ја у људ ској при ро ди при по ку ша ју да се при бли жи из во ри
шту, то та ли те ту ко ји уте ме љу је све ство ре но, па и чо ве ка, ко ји је ди ни 
мо же да до ско чи по гле ду у ду би не не ра све тље них оа за. Кроз пе снич ку 
ле ви та ци ју из ме ђу раз ли чи тих ступ ње ва би ће ви то сти би ћа и сло је ва 
њи хо вог ре а ли те та (ко ји се гра ни чи са над чул ним и над свет ским) при
ка за на је ме та мор фо за све сти од ње не уро ње но сти у ви ди љи ви, ма те
ри јал ни свет до ко смич ке све сти и све сти о бес ко нач ном, при ка зу ју ћи 
фе но ме но ло ги ју по стан ка, ства ра ња, пре ла же ња све сти из ни че га у би ће 
и на зад ка свом осно ву, из над до бра и зла. У ци клу су „Не ста нак сви је
сти” исто и ме но пи та ње пе сник до жи вља ва као ме сто „пре но са вјеч но сти 
у ври је ме”, „као трој ни су дар ви јеч но сти и ври је ме на”, где „би ће по сто ји 
у пра зни ни” и „где по чи ње све са зри је ва ње”. Тај на „ни че га” по ве за на и 
са пи та њем би ћа, па и све сти, оста је оно ин три гант но у Ми лу ти но вој пе
снич кој збир ци, ко је се на слу ћу је у раз ли чи тим, али по ве за ним ци клу сима 
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и отва ра пи та ње ди ле ме да ли по че так све та, ње го во из ни че га (ex ni hi lo) 
и ње го во вра ћа ње у исти основ, зна чи са мо за људ ску свест из ве сно „не
по сто ја ње”, тј. ка ко ка же „па као свој ствен ври је ме ну” или то ни шта ипак 
но си у се би пу ни ну и кли цу бу ду ћег по стан ка, спа се ња од та ме, кли цу 
сло бо де и осло ба ђа ња од вре ме на. 

Јед на од кључ них та ча ка око ко је се пле те струк ту ра по е зи је је ме
та фи зич ко пи та ње и зна че ње оно га „иза”, „по сле”, „из над”, чи је од го не
та ње под ра зу ме ва упу шта ње у лу та ња ко ја во де ка до ле и ка го ре, тј. и 
у хад ду ше и ње но рај ско из во ри ште, у те жњи да се раз ре ше „рас кр шћа 
/ Не ви дљи ва у ти је лу, не свје сна / Оскуд ном про свје тље њу” (56). Из ме ђу 
кра ко ва су прот но сти, кон тра ста и про тив реч ја од ви ја се пе сни ко во по
ни ра ње у ну три ну соп ства да би се на по вр ши ну пре нео увид ин ту и ци је 
све сти о са мој се би и ње ном об и сти ње њу из ван сво јих про тив реч них 
об ли ка и оту ђе них фор ми. Ипак, та кав до жи вљај све сти, ко ји пре до ча ва 
пе сник, плод је и по ку ша ја при бли жа ва ња тај ни уни вер зал ног ко смич
ког по рет ка ко јем је под ре ђен и људ ски свет, али у мно го ши рим пер спек
ти ва ма ко је се отва ра ју кроз ис ку ство лу та ју ћег, сло бод ног ду ха. Јер, како 
ка же Сли мо вић, чо век ни је др во да жи ви ве зан на јед ном ме сту, а пе сник 
као лу та ју ћи мо нах, чи ју је па ра диг му на шао у све то гор ском мо на ху 
Си лу а ну, упра во ту исти ну ко ја на ста је кроз лу та ња сло је ви ма ду ше и 
све сти пре но си кроз по вест вла сти те Оди се је. Пе сник се осло ба ђа „гра
ви та ци о не” те же ма те ри јал ног све та, ула зи чак и у сфе ре ко је збу њу ју 
дух и на пу шта си гур не лу ке ко је би га уљуљ ка ле у на ме тљи ву ну жност. 
Исту па из ње на на чин рас тва ра ња „обич ног” и „по зна тог” кроз лу та ју ће 
од ла ске на пу чи ну, на зе мља не хо ри зон те који под у ча ва ју дру гој му дро
сти. Пе сник пе ва из фун ду са на слу ћи ва не чи сто те по сто ја ња, из ста ња 
осе ћа ња рас тва ра ња и ства ра ња све то ва, где је свест при ка за на као је дан 
од еле ме на та ду ха, али у раз ли чи тим моду си ма – свест као веч на свест, 
свест ко смич ког, ко нач на свест за ро бље на у те ле сном и ма те ри јал ном, 
све се до тач ке ње ног не стан ка, ка да се у том веч ном при род ном ци клу су 
вра ћа свом пр во бит ном из во ру. Али та спо зна ја под ра зу ме ва, ка ко пока
зу је и пе сник, пер цеп ци ју ко ја во ди из ван свих об ли ка све сти да би се 
до спе ло до ис под рав ни ко нач ног жи во та, по стан ка, а кроз њен соп стве ни 
не ста нак. То нам ка зу је да пе сник ви ше по ве ре ња да је дру гим мо де ли ма 
спо зна је, па свест као мо дел спо зна је би ћа мо ра би ти на пу ште на да би се 
ви де ло ин ту и тив но, би стри је, све тло сни је, да би се ује ди ни ле све крај
но сти и про тив реч ја, кон тра сти са ко ји ма се свест су о ча ва на свом пу ту 
про чи шће ња. 

Са др жај пе снич ких те ма из но си ди ја лек тич ки, али и на хер ме тич ки 
на чин слич но као код Хер ме са Три сме ги сто са, Ја ко ба Бе меа, уз осе ћа ње 
при сут но сти бо жан ске има нен ци је ко ја успе ва да отрг не свест од по вр
шин ског са гле да ва ња ства ри и да из ван фи зич ких за ко на фи зи са от кри
је дра ма ти ку оног не ви дљи вог у људ ској ду ши. Ства ра ју ћи соп стве ну 
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хер ме ти ку и уче ње о све ту, он сво је пе снич ко са зна ње раз ла же кроз он то
ло шка пи та ња о би ћу и неби ћу, ду ху, те лу и ду ши, жи во ту и смр ти. А 
она са зре ва ју кроз ле стви це ко ји ма се ду ша пе ње и кре ће, за ла зе ћи час 
у под руч ја бла же но сти, час у под руч ја мра ка и та ме, на де и без на ђа, 
бе сми сла и сми сла. 

Гле да ју ћи из тран сцен дент не пер спек ти ве, пе сник до ла зи до раз
ли чи тих спо зна ја. Као, на при мер, да у сва ком би ћу по сто ји прасвест, 
чи сто зна ње о ство ри те љу, као спа со но сној иде ји пред ха о сом ствар но
сти. Ту прасвест пе сни ку на сто ји да про бу ди кроз пи та ња ка ко да иза 
мрач ног све та, уда ље ног од из во ра све тло сти (у пло ти нов ском зна че њу), 
ко ји је оту ђен и упле те ну у мре жу сва ко днев них ис ку ше ња и ис ку ста ва, 
на ђе и ње но осве до че ње у свом лу та ју ћем од ми ца њу од по вр ши не све та. 
Јер пе сник те жи до жи ћу про све тље ња, ка тар зич ним пу те ви ма, за то се од 
ово зе маљ ског др жи по стра ни, али га ис пи ту је, мр ви да би га кроз пе
снич ко рас тва ра ње, ме та фо ра ма и сли ко ви тим кон тра сти ма до жи вља ја 
ду ше раз об ли чио до пра вог об ли ка и по ка зао ње гов ла жан сјај. У ци клу
су „Оту ђе ње” пе сник при ка зу је за блу ду чо ве ка за гли бље ног у ан тро по
мор фи зам, али са на дом „за про чи шће ње”, за спа се њем од „сла бо сти 
би ћа”, ин три га про шлих жи во та, од „ла жне мо ћи и му дро сти.”

У Ми лу ти но вој по е зи ји, ко ја је на из глед мир на и ти ха, про ти чу 
не мир не во де, кроз ко је као по је ди нач на ег зи стен ци ја мо ра да про ђе, 
за то су ого ље не од свог иде ал ног естет ског зна че ња и при бли жа ва ју се 
ар хај ској сим бо ли ци во де. То је во да ко ју чо век ег зи стен ци јал но осе ћа 
као је дин ка, са жи вља ва ју ћи се са так то ви ма ње них ко ме ша ња, про то ка, 
бу ра ма, бра на ма, во да ко ја учи са зре ва њу, док је на шим соп стве ним сна
га ма не учи ни мо про зир ном, чи стом, тј. оним шта је сте по сво јој су штин
ској при ро ди. Та да она по ста је во да кроз ко ју се ја сно са гле да ва ју и 
рас пли ћу зна че ња ко ја су ду ши би ла не по зна та, ту ђа, па и са бла жњи ва. 

Пе сник у сво јој збир ци Си лу ан пе ва и о ко смо ло шком и он то ло шком, 
тј. о би ћу као би ћу, на ме та фи зич ки на чин − кроз раз ли чи те осо би не 
би ћа. Би ће као бес ко нач ност (Бог), би ће кроз раз ли чи те ни вое свог ова
пло ће ња и по ја вљи ва ња (свет, чо век, при ро да) и кроз по је ди нач но ис ку
ство све сти (ни во лич но сти). У том по ни ра њу за пи та њи ма оно га „иза”, 
пе сник све сно са гле да ва исти ну вла сти тог би ћа да кроз сво ју свест мо же 
да ви ди са мо гра ни це би ћа, али ни кад ње го ву све о бу хват ност. Та све о бу
хват ност мо же пак да се на слу ти тек ин ту и ци јом и са гле да кроз ци клич
ност људ ског бив ство ва ња. Али пе сник уви ђа да по ни ра ње у ту све о бу
хват ност спре ча ва ју сум ње ко је из ви ру из не ду хов них и не мо рал них 
аспе ка та људ ског би ћа, а по ве за не са ег зи стен ци јал ним до жи вља ји ма 
ду ше кроз слут ње, страх, не моћ, ла жну му дрост, гор дост, не и сти но љу
би вост ко је спре ча ва ју отва ра ње ду ше за све мир у њој са мој и про жи
ма ње са ду хом све о бу хват ног. С дру ге стра не, пе сник при зна је ну жност 
по ја вљи ва ња људ ских сла бо сти ко је су раз лог да се на ду хов ном пу ту 
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тра га ња за Бо го ли ким све ми ром у се би оне са вла да ју и пре вла да ју. Пе
сник екс пе ри мен тал но ис ку ша ва гра ни це из др жљи во сти ду ше и по ста
вља јој пи та ња без од го во ра, на мер но је та ко под сти чу ћи да од ре ђе ном 
ве ром са ма из на ђе из лаз из бес пу ћа у ко ји се на шла за ин три ги ра на те
жњом да са вла да по но ре све та. 

Пе сник по ка зу је да је те го бан пут тра га ња за по ре клом соп ства, 
пут про чи шће ња, јер из ло же ност без ду хов ној са мо ћи на ко ју на во ди 
са вре ме ни чо век и за пад на ци ви ли за ци ја, у ме та фи зич ком сми слу ука
зу је на за па лост у сми сао ко нач но сти без при су ства и све сти о бес ко
нач но сти, че му се пе сник од у пи ре сво јом пе снич ком ег зи стен ци јом 
по ве за ном са ду хов ним сим бо ли змом. За то осве тља ва ту ан ти те зу и 
тре нут ног вре ме на, али и веч ни по ла ри тет ко нач ног и бес ко нач ног у 
чо ве ку, на сто је ћи да уве де бес ко нач ност као при сут ну у са да шњост, у 
вре ме ни тост. Она се у пе сни ко вој се ман ти ци ис ка зу је као об у зе тост 
прапо че лом у јед ном осо би том за но су, ко је по ка зу је сми сао тај не, јер 
прапо че ло је увек не по зна то и оба ви је но ти ши ном не из го вор љи вог, пa 
пе сник отва ра ди ле му да ли се оно кри је иза ни шта ви ла све та, тј. иза, 
пре или ис пред смр ти. Од го не та ње те ди ле ме од ви ја се нај пре кроз по
бу ђе ну чул ност, тј. кроз „је згро чи стог еле мен та чу ла”, ко је се опа жа 
из ну тра, у дру га чи јем про сто ру и пер цеп ци ји уну тра шњег вре ме на. На 
дру гим ме сти ма у збир ци, пе сник ту ениг ма ти ку чул но сти, су прот них 
све то ва, ениг ма ти ку тра га ња и лу та ња ду ше до ме ста где би се уми ри ла, 
хи бер бо лич но пред ста вља кроз се ман ти ку без да на у ци клу су „Без дан”. 
Сво ја осе ћа ња без да на, пе сник уз ди же у ме та фи зич ко ис ку ство и на слу
ћу је кроз „про стор ду ше” без тла „ха ос пра по чет ка”, у ко јем се од ви ја 
не што по пут леб де ња у ме ђусве ту. Пра зни ну без да на пе сник ујед но 
са гле да ва као екс цес и иска ка ње из пу ни не чул но сти и као услов ра ђа ња 
ду хов не су шта стве но сти у чо ве ку, по и гра ва ју ћи се са се ман тич ким пре
пле ти ма и „про сто ри ма” без да на. У без да ну, ствар ност је при вид кре
та ња, у ко ме вла да и до жи вљај ужа са сло бо де, „сна га не мо ћи око шта ле 
у ка ме ном об ру ду си ви ла.” Пе сник под у ча ва да је нео п хо дан про лаз 
ду ше кроз без дан за сва ког ко тра га за спо зна јом се бе, ова пло ће не кроз 
бо жан ско. Опо ни ру ћи та ко са вре ме ном по јед но ста вљи ва њу сми сла и 
зах те ву да се бу де на по вр ши ни ства ри. Зна че ње без да на са гле ди во је и 
из дру гих ци клу са, као на при мер, у ци клу су „Не по сто ја ње”, где је пред
ста вљен у фор ми кон крет ног све та у ко ји је чо век ба чен већ сво јим ро
ђе њем и осли ка ва ње го во би тиусве ту, „где створ до би ја свој ко нач ни 
об лик” (110).

Про лаз кроз без дан, ко ји тре ба да пру жи не ку вр сту чи шће ња од 
свих стра сти, на ле та вре ме на и ла жне му дро сти, омо гу ћа ва ка ко пе сник 
на ста вља у сле де ћем ци клу су „Би јес ти је ла” да се при бли жи ду хов ној 
стра сти ко ја отва ра но ви по глед и на сми сао те ле сно сти. Те ма те ле сног 
је у по е ти ка ма рет ко об ра ђи ва на на тај на чин, јер је пе сник са гле да ва 
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из ванпо е тич ког лир ског сим бо ли зма, а на ли ни ји ег зи стен ци јал ног 
про жи ма ња раз ли чи тих аспе ка та ду ше – као по ље су сре та и осе ћа ња и 
ми сли и ду ха. У ег зи стен ци јал ном до жи вља ју стра ха, дрх та ња, оча ја и 
бе са те ла се де ша ва бу ђе ње ду ха и отва ра увид у пла то нов ску де ми сти
фи ка ци ју те ла ко је пе сник на зи ва „те ре том ну жно сти.” Али ов де је реч 
о про ши ре ном зна че њу те ла као те ла при ро де, па пе сник ан тро по ло шко 
ис ку ство људ ске те ле сно сти про ши ру је на „те ле сни дух при ро де” (фи зис). 
А јед ну од ду шев них ма ни фе ста ци ја те ла – бес – пе сник пред ста вља као 
из раз до жи вља ја гра ни це због огра ни че но сти ко ју те ле сни об лик на ме
ће ду ху, али се бес ја вља и због про ла зне струк ту ре те ла и свих зна ме ња 
ко је би ва ју фил три ра не кроз те ло као ис кри вље ну по вр ши ну емо ци ја и 
ми са о них за блу да. У епи ку реј ском дис кур су, пе сник по кре ће и пи та ње 
смр ти те ла као не че га што нас се не ти чу, али и кроз пла то ни чар ску 
ви зи је о бе смрт но сти ду ше у од но су на те ло. Те ма о не по сто ја њу пред
ста вља још јед ну око сни цу пе снич ког од го не та ња он то ло шког пи та ња 
о неби ћу, где не по сто ја ње, про же то ми шљу о смр ти, мо же да бу де ми
шље но дво стру ко: и као свест о веч но сти, као вид по ти ра ња смр ти до 
ње ног не по сто ја ња или као са гле да ва ње смр ти као „веч не по сто ја но сти.” 

Свет пе сник ви ди на ли ни ји ње го ве по ве за но сти кроз су прот но сти, 
као у хе ра кли тов ској ди ја лек ти ци, у ко јој све што је сте по сто ји као од
раз сво је су прот но сти, у чи јем је дин ству све по ста је јед но, као што пе
сник и ка же: „Сва је тај на у ра за ра њу, ка да све пре ла зи у јед но” (107), 
ми сле ћи да све што не ста је не пре ста је за у век већ се вра ћа свом је дин
стве ном те ме љу, по твр ђу ју ћи ду бо ку фи ло зоф ску ми сао о све оп штој по
ве за но сти свег ство ре ног. Стал но ис ку ша ва ју ћи ла ви рин те ду ше да би 
кроз хер ме тич ке све то ве са гле дао је дин стве ну осно ву из ко је по ти че и 
кроз ко ју би на шла сми рај од не спо ко ја све та, у до се за њу је дин ства, као 
иде а лу крај ње спо зна је и му дро сти.

Доц. др Ва лен ти на ЧИ ЗМАР
Уни вер зи тет При вред не ака де ми је

Но ви Сад
Фа кул тет за европ ске прав нопо ли тич ке

сту ди је
va len ti na.ci zmar @fepps.ed u.rs 



428

ПЕКИЋКАОSPIRITUSMOVENS,МЕРАИПУТОКАЗ

Ср ђан Цвет ко вић, Бо ри слав Пе кић: жи вот бун тов ни ка, Ca te na mun di, 
Бе о град 2020

Кон тем пли ра ју ћи о зна че њу пој ма кет ман ства, Бо ри слав Пе кић у 
пр вом де лу Го ди на ко је су по је ли ска кав ци бе ле жи ка ко му је Ду ши ца 
Ми ла но вић, то ком ин тер вјуа за ча со пис Књи жев ност 1985. го ди не, 
упу ти ла је дан од нај леп ших ком пли ме на та ре кав ши да је у сво јим де
ли ма пре ва зи шао сва ку вр сту кет ман ства. У ду ху по тре бе за ба лан си
ра ним, по ли пер спек тив ним про ми шља њи ма, пи сац ис тра жи вач ки за
пи тан над по хва лом и ре флек си јом да ли он ипак, по не кад, је сте кет ман 
или то за и ста ни је, за пи су је: „На то пи та ње мо же од го во ри ти са мо мој 
не ис тро ше ни жи вот.” Упра во траг оства ре не ау тен тич но сти и до след но
сти, што су до вр ше не исто доб но са ис пу ње ним пи шче вим ово зе маљ ским 
жи во том, сле ди Цвет ко вић у би о гра фи ји по све ће ној Пе ки ћу на сто је ћи 
да из ве де кон зи стент ну нит тра ја ња „ве чи тог мла ди ћа и бун тов ни ка”, 
ону нит ко ја, са аспек та Пе ки ће вих по ли тич ких и етич ких уве ре ња, 
упу ћу је на ну жно од у пи ра ње иде о ло шким ри гид но сти ма, на ве ру „да 
су сло бо да и по ште ње иде а ли за ко је вре ди жи ве ти.”

Пр во по гла вље „Љу бав Лов ће на и ба нат ске рав ни це” ка зу је о Пе
ки ће вом по ре клу и де тињ ству, о мај ци Љу би ци Пе тро вић, по ре клом из 
Ба ва ни шта код Пан че ва, и оцу Цр но гор цу Во ји сла ву Пе ки ћу, на чел ни
ку оде ље ња Зет ске ба но ви не, про те ра ном од стра не ита ли јан ских фа
ши ста и при ну ђе ном да се са по ро ди цом пре се ли у Ба нат. Цвет ко вић 
де таљ но и жи во пи сно опи су је до га ђа је из пи шче вих ра них го ди на ко је 
су, упр кос ра ту, по при зна њу Пе ки ћа, про ве де не срећ но, апо стро фи ра
ју ћи у не ко ли ко на вра та спо ну жи во та и ли те ра ту ре. Че сто ме ња ње 
ме ста бо рав ка због оче ве др жав нич ке слу жбе Пе ки ћу „је до не ло бо га то 
со ци јал но ис ку ство, без ко јег го то во да не ма ве ли ког књи жев ни ка”, док 
у стре ља њу не мач ких по ро ди ца од стра не осло бо ди ла ца у Ба ва ни шту, 
и у ка сни јем си сте мат ском те ро ру, Цвет ко вић пре по зна је ге не ра то ре за 
пи шче ве „ста во ве бун тов ни ка и бор ца за сло бо ду про тив сва ког то та
ли та ри зма.” Ау тор у ра ном Пе ки ће вом до бу за па жа и при су ство осо би
на ко је по ста ју кључ не цр те пи шче вог ка рак те ра: „на сле ђе ни стро ги 
мо рал ни код јед ног бр ђа ни на, лич на хра брост, и љу бав пре ма сло бо ди, 
бес ком про ми сни от пор сва ком на си љу”, као и иро нич на опо рост ин те
ли ген ци је опле ме ње не то ле рант ном, по мир љи вом при ро дом. 

У по гла вљу „Кол пор тер Де мо кра ти је” осве тље не су Пе ки ће ве 
сред њо школ ске го ди не обе ле же не, на кон пре се ље ња по ро ди це у Бе о
град, ан га жо ва њем у јав ним и тај ним ан ти ко му ни стич ким ак ци ја ма де
мо крат ске опо зи ци је, кон цен три са ним око Ми ла на Гро ла и Де мо крат ске 
стран ке, а по том и у ни зу иле гал них омла дин ских опо зи ци о них гру па. 
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Њи хо во, ма хом про па ганд но, де ло ва ње на из ла зи ло је на же сто ку ре ак
ци ју ско је ва ца „ко ји су јав но па ли ли је ди но опо зи ци о но гла си ло Де мо
кра ти ју, а кол пор те ре пре би ја ли.” На сто је ћи да пру жи све о бу хва тан 
пре глед он да шњих исто риј ских/по ли тич ких при ли ка, ау тор све до чи о 
са др жа ју ли ста Де мо кра ти ја, од но су ре жи ма пре ма ње му, о ат мос фе ри 
пред из бо ре 1945. го ди не и чи ње ни ци да је ко му ни стич ка власт и пре 
из бо ра ус по ста ви ла дик та ту ру, те да је гра ђан ско дру штво по ли тич ким 
и еко ном ским ме ра ма си сте мат ски уни шта ва но. 

О ре пре си ји и про го ну не ис то ми шље ни ка и на кон из бо ра и ма сов
ној ак ци ји чи шће ња Тре ће му шке гим на зи је од „ре ак ци о нар них еле ме
на та” ме ђу уче ни ци ма све до чи по гла вље „̓ То пли зецʼ у Тре ћој му шкој”. 
Оно не са мо да ка зу је о тор ту ри са њу и ба ти на њу ђа ка, ме ђу ко ји ма је 
био и зна ме ни ти пи сац, о про те сту ро ди те ља и Пе ки ће вом осе ћа њу сти
да и ка ја ња (јер ње го ви дру го ви и про фе со ри, за те че ни и упла ше ни, 
„ни су се од луч ни је ус про ти ви ли те ро ру мла дих ско је ва ца”) не го и исти
че пи шче во још упор ни је ба вље ње „ре ак ци о нар ним” ак тив но сти ма – 
ју ла 1946. го ди не са при ја те љи ма у Ба ва ни шту Пе кић је фор ми рао иле
гал ну де мо крат ску гру пу ко ја је из ле пи ла лет ке по ку ћа ма и ка пи ја ма, 
а све па ро ле је осми слио и цр ве ном олов ком и ма сти лом на пи сао сам 
Пе кић. 

Раз ли чи ти ви до ви опи ра ња но вом по гле ду на свет те ма ти зу је по
гла вље „От пи са ни”, у ко јем Цвет ко вић у прет пла ти на опо зи ци о ну штам
пу, бој ко ту штам пе утор ком ка да је из ла зи ла Бор ба, сла вље њу кр сне 
сла ве, Бо жи ћа, Ус кр са и по ха ђа њу вер ске на ста ве, у осло вља ва њу са „го
спо ди не” уме сто „дру же”, из бе га ва њу од ла ска на рад не ак ци је, у слу
ша њу пло ча из аме рич ке чи та о ни це, од ла сци ма на про јек ци је аме рич ких 
фил мо ва, уче њу ен гле ског је зи ка на су прот фор си ра ном ру ском, а на ро
чи то у мо ди пре по зна је об ли ке кул ту ро ло шког от по ра и бун та спрам 
ко му ни стич ког јед но у мља. На сто је ћи да и овом при ли ком пру жи ши ру 
исто риј ску сли ку, Цвет ко вић на бра ја опо зи ци о не гру пе омла ди на ца у 
ра зним гра до ви ма, чи ји рад по сле ма сов них хап ше ња по чет ком пе де се
тих ла га но за ми ре, и дру ге опо зи ци о не ли де ре, „са пут ни ке ре во лу ци је”, 
тј. бив ше са ве зни ке на из бо ри ма и мно ге не по доб не све ште ни ке Срп ске 
пра во слав не цр кве ко ји су би ли на уда ру ре жи ма. 

По гла вље „Про цес Са ве зу де мо крат ске омла ди не (СДОЈ) 1948–1949” 
све до чи о Пе ки ћу као идеј ном твор цу СДОЈа, кон сти ту и са ног са ци љем 
да се фор ми ра ал тер на ти ва Ује ди ње ном са ве зу ан ти фа ши стич ке омлади
не Ју го сла ви је под кон тро лом ко му ни ста. Хап ше ња чла но ва ове иле гал
не омла дин ске опо зи ци о не по ли тич ке ор га ни за ци је уз обра зло же ње да 
су у зе мљи ор га ни зо ва ли удру же ње са „фа ши стич ким ци љем”, сме рају ћи 
да на сил ним сред стви ма обо ре по сто је ћи по ре дак, опис про це са су ђе ња 
и пре су де, им прег ни ра не ма штом ту жи о ца и пре и на че не (по ве ћа не) од 
стра не Вр хов ног су да, основ на су те мат ска чво ри шта по гла вља. 
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Сли ци за твор ског жи во та ко ји је, на кон Пе ки ће вог пре ме шта ња из 
бе о град ског ис тра жног за тво ра у Срем ску Ми тро ви цу и КПД Ниш, 
тра јао ви ше од пет го ди на све до 1953. го ди не ка да је пи сац по ми ло ван, 
по све ће но је по гла вље „На ро би ји”. Па жња би о гра фа усме ре на је ка 
илу стро ва њу усло ва Пе ки ће ве за твор ске ег зи стен ци је и њи хо вом ути
ца ју на пи шче во пси хо ло шко и здрав стве но ста ње, до жи вља ју вре ме на 
као нај ве ћег за твор ског не при ја те ља, со ци јал ној ти по ло ги ји, струк ту ри 
и хи је рар хи ји у за тво ру, ис ти чу ћи да Пе кић, упр кос бо ле сти, ни је пи сао 
мол бе за по ми ло ва ње: „про ти ви ло се то ње го вим прин ци пи ма, за ко је 
је др жао да су по ли тич ки ну жни, а, из над све га, ча сни. Сма трао је недо
стој ним да за ми лост мо ли оне ко је је за не ми ло срд ност оп ту жи вао.”

„Сту ди је – по тра га за злат ним ру ном” по гла вље је у ко јем ау тор 
апо стро фи ра Пе ки ће во рас по ло же ње на кон из ла ска са ро би је, ње го ве 
сту ди је екс пе ри мен тал не пси хо ло ги је и „екс тра ва гант ну сту диј ску гру пу” 
(Пе кић је на кла си био са С. Се ле ни ћем, В. Ди ми три је ви ћем, Д. Ма ка
ве је вим, В. Је ро ти ћем), пи шче во ен ци кло пе диј ско зна ње и брак са Љи
ља ном Гли шић, ћер ком тех нич ког ди рек то ра Вре ме на и оку па ци о ног 
Но вог вре ме на Ду ша на Гли ши ћа, стре ља ног без су да 1944. го ди не.

Пе ки ће вој књи жев ној де лат но сти, ме то ду пи са ња, уред ни штву у 
Књи жев ним но ви на ма, али и не у мор ном по ли тич ком де ло ва њу и по др
жа ва њу сту дент ских де мон стра ци ја 1968. го ди не, иа ко се иде о ло шки 
ни је сла гао са ње ним ци ље ви ма, по све ће но је по гла вље „Хо до ча шће 
Бо ри сла ва Пе ки ћа”, док се у тек сту ал ној це ли ни „Пи сма из ту ђи не” под 
оку лар би о гра фа сме шта Пе ки ћев од ла зак у Лон дон мо ти ви сан, ка ко 
пи сац бе ле жи, по тре бом да се по твр ди уну тра шња умет нич ка сло бо да 
и обез бе ди ви ше вре ме на за рад. Овим по гла вљем ак ти ви ра ју се и ми сли 
о исто ри ји као ин спи ра ци ји за Пе ки ћа, ње го вом схва та њу де мо кра ти је 
и ко му ни стич ком си ту и ра њу пи сца то ком се дам де се тих го ди на на стра
ну срп ске де сни це, прем да он свој ста тус ра ди је име ну је уса мље нич ким. 

Док по гла вље„На вр ху Ара ра та” на во ди Пе ки ће ва књи жев на оства
ре ња, рад за ра дио, те ле ви зи ју, по зо ри ште, уред нич ку де лат ност и по
ло жај хо но рар ног ко мен та то ра срп ско хр ват ске сек ци је БиБиСи ја, а 
по гла вље „Жи вот по сле смр ти” ука зу је на Пе ки ће ву жи ву при сут ност 
ма ни фе сто ва ну у ви ду пост хум них при зна ња, из ло жби и штам па них из
да ња о ње го вом ли ку и де лу, це ли на „Об но ва Де мо крат ске стран ке 1990” 
упу ћу је на об на вља ње ра да Де мо крат ске стран ке, чи ји је је дан од осни
ва ча и пот пред сед ник Пе кић био, на ње не про грам ске по сту ла те, као и 
на пи шче во уче шће у де мон стра ци ја ма 1991. го ди не у Бе о гра ду. Цвет
ко вић про ниц љи во за па жа не са мо да су то би ле „по след ње ан ти ко му
ни стич ке де мон стра ци је на ко ји ма је уче ство вао Пе кић” не го да су Те
ра зи је, на ко ји ма је пи сац као де чак раз но сио за бра ње ну Де мо кра ти ју, 
а пред крај жи во та се са сту ден ти ма на истом ме сту за де мо кра ти ју бо рио, 
сим бо лич ки оме ђи ле ње го во по ли тич ко тра ја ње. 
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Пи са на са из ра зи том ау то ро вом ода но шћу пре ма Пе ки ће вој лич
но сти и на дах ну то шћу вред но сти ма ко је пи шче во де ло ба шти ни, ова 
би о граф ска тво ре ви на уме да ис по љи мањ ка во сти, по пут ци тат не ре пе
ти тив но сти и из о стан ка ци тат не функ ци о нал но сти (у два на вра та на во
ђе ње за ма шног Пе ки ће вог опи са пр вог су сре та са ислед ни ком из Го ди на 
ко је су по је ли ска кав ци, од но сно ци ти ра ње Пе ки ће вог при ка за ће ли је из 
по ме ну тог де ла без прет ход не кон тек сту а ли за ци је ци та та), спо ра ди чан 
ма њак пе дант но сти у на во ђе њу ре фе рен ци, као и из о ста нак упу ћи ва ња 
на пу бли ко ва не при мар не из во ре. Ци тат ко јим се илу стру је Пе ки ће во 
др жа ње при ли ком све до че ња у Пр вом оп штин ском су ду 1968. го ди не, 
у слу ча ју оп ту же ног Ми о дра га Бу ла то ви ћа, на во ди се као нео бја вље ни 
до ку мен тар ни ма те ри јал иа ко Пе кић о том до га ђа ју де таљ но све до чи у 
дру гом то му Го ди на ко је су по је ли ска кав ци (по гла вље „Два де сет го ди
на по сле или дру га сли ка из не гра ђан ске оста ве”). Ту ма че ње Пе ки ће вог 
од но са пре ма сту дент ским про те сти ма 1968. го ди не под ра зу ме ва ци ти
ра ње епи зо де о раз ло зи ма пи шче вог не но ше ња ам бле ма Цр ве ног уни
вер зи те та „Карл Маркс”, епи зо де ко ја се под јед на ко нео прав да но сме шта 
у нео бја вље ни до ку мен тар ни ма те ри јал, бу ду ћи да је пу бли ко ва на у 
Та мо где ло зе пла чу, као део есе ји зи ра не днев нич ке бе ле шке „Се дам дана 
ко ји су по тре сли Бе о град.” Ова ква ме сти мич на ис кли зну ћа спрам на
уч не акри бич но сти и пре ци зно сти, ме ђу тим не за ма гљу ју ви ше стру ки 
зна чај Цвет ко ви ће вог по ду хва та: он се огле да не са мо у до след но ре а ли
зо ва ној ин тен ци ји да се Пе ки ће ва по ја ва кон ту ри ше на фо ну исто риј ско
по ли тич ких окол но сти не го и у чи ње ни ци да ова би о гра фи ја, об ја вље на 
у го ди ни обе ле жа ва ња де ве де се то го ди шњи це пи шче вог ро ђе ња, фи гу
ри ра као пи о нир ски, и оту да на ро чи то ре ле ван тан ко рак са ста но ви шта 
ин те грал них, би о граф ских по гле да на жи вот јед ног од нај зна чај ни јих 
ства ра ла ца срп ске књи жев но сти XX ве ка. 

Мср Ви о ле та Р. МИ ТРО ВИЋ 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 

Док тор ске сту ди је 
vi o mi tro vic @gmail.co m 
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И З  С ВЕ ТА

ДРУГАМЛАДОСТЛАТИНОАМЕРИЧКЕ
ПРИПОВЕТКЕ

Ла ти но а ме рич ка при ча по ста је вест. Ово го ди шњи фи на ли ста 
Ме ђу на род ног Бу ке ра би ла је Ма ри ја на Ен ри кез са збир ком Опа
сно сти пу ше ња у кре ве ту (Los pe li gros de fu mar en la ca ma), два
на ест при по ве да ка о те ро ру сва ко днев ни це. Ча со пис Гран та је 
пре не ко ли ко го ди на об ја вио ли сту нај пер спек тив ни јих ла ти но а
ме рич ких при по ве да ча мла ђих од 35 го ди на. На Фе сти ва лу Хеј, 
Ро дри го Фу ен тес (1984) из Гва те ма ле про гла шен је за нај та лен то
ва ни јег при по ве да ча мла ђег од че тр де сет го ди на. Осо би на ње го ве 
про зе је да ли ко ви пре ла зе из јед не при че у дру гу, та ко да се ње
го во ства ра ла штво чи та као ве ли ки фраг мен ти са ни ро ман.

Мла ди ла ти но а ме рич ки про за и сти су, ис ти че уред ни ца Гран те 
Ва ле ри Мајлс, „на след ни ци по ли фо не тра ди ци је” од Ро бер та Бо
ла ња до Сил ви је Плат и Кла рис Ли спек тор. Они екс пе ри мен ти шу 
са раз ли чи тим жан ро ви ма, а пре во ди свет ске књи жев но сти им 
до пу шта ју да, као ни ка да пре, стек ну уви де из дру гих под не бља. 
Ак тив ни су на дру штве ним мре жа ма ко је ко ри сте да про мо ви шу 
сво ју про зу. На па ја ју се не са мо на вре лу књи жев но сти не го и из 
по зо ри шних пред ста ва, фил мо ва, се ри ја и ви деоигри ца.

Иа ко је по зна то да Че хов и Бор хес ни ка да ни су по пу сти ли 
пред за во дљи во шћу ро ма на, при по ве да чи ма се че сто по ста вља ју 
пи та ња за што ко ри сте фор му при по вет ке и да ли је мо гу ће по све
ти ти се ис кљу чи во пи са њу при ча. „Хе ге мо ни ја ро ма на је не што 
што се под ра зу ме ва”, об ја шња ва Ли ли ја на Ко лан зи из Бо ли ви је, 
ау тор збир ке Наш мр тви свет (Nu e stro mun do mu er te) и пре да вач 
на Уни вер зи те ту Кор нел. За сво ју по е ти ку ка же да је ме ша ви на 
ана хро них и фу ту ри стич ких еле ме на та, по пут тра ди ци о нал не бо
ли виј ске ар хи тек ту ре. У њој се са жи ма ју ути ца ји фил мо ва Ан дре
ја Тар ков ског и при ча Ру бе ма Фон се ке и Сил ви не Окам по, ко ји ма 
се ау тор ка увек вра ћа „ка ко би укра ла још ко ји мо тив”. За Па у ли ну 
Фло рес (1988) из Чи леа, на пи са на при по вет ка је осе ћај окон ча ног 
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по сла. „Ве о ма ми је ва жно да осе тим ка ко сам за вр ши ла је дан 
кре а тив ни про цес, да ужи вам у ње го вим пло до ви ма и за поч нем 
дру ги”. 

Хо се Ар ди ља (1985) из Ко лум би је, је дан од Гран ти них ау то ра, 
ми шље ња је да се у Ла тин ској Аме ри ци пи ше ви ше не го ика да под 
ути ца јем ра ди о ни ца кре а тив ног пи са ња. Али од тра ди ци је Хе
мин гве ја и Кар ве ра ње га ви ше при вла че при по ве да чи по пут Ан
дре са Ка и се да, ко ји су у ста њу да вла сти ту зе мљу гле да ју „очи ма 
стран ца”.

Тре ба ре ћи и да ви тал но сти при че по го ду ју мно го број ни књи
жев ни фе сти ва ли, али и не за ви сни из да ва чи ко ји су сен зи бил ни ји 
за но ве гла со ве од ве ли ких из да вач ких ком па ни ја. По сто је из да
ва чи по све ће ни ис кљу чи во об ја вљи ва њу при по ве да ка, по пут ма
дрид ског Па хи нас де Еспу ма (Páginas de Espu ma) и ње го вог уред
ни ка Ху а на Ка са ма јо ра. Ако се не ко пи та да ли је то ис пла ти во, 
Ка са ма јор од го ва ра да је Се дам пра зних ку ћа Са ман те Шве блин 
од штам пао у 22 из да ња.

ПРОНАЂЕНИРУКОПИСИ
ЛУЈА-ФЕРДИНАНДАСЕЛИНА

Док је ју на 1944. бе жао у на ци стич ку Не мач ку, ЛујФер ди нанд 
Се лин је био све стан да је у свом па ри ском ста ну у ули ци Жи рар дон 
оста вио број не ру ко пи се. По сле осло бо ђе ња Па ри за 25. ав гу ста, 
но ва власт је спро во ди ла „за ко ни то чи шће ње” (épu ra tion léga le) 
свих са рад ни ка на ци ста, па је та ко на ред до шао и пре трес ста на 
по зна тог књи жев ни ка и ле ка ра, ко ји се на шао на уда ру због ан ти
се мит ских пам фле та. Том при ли ком, укра де ни су ру ко пи си об ја
вље них де ла, али и три ро ма на ко ја ни ка да ни су угле да ли све тло 
да на. Го ди на ма ка сни је, Се лин је у пи сму при ја те љу твр дио да је 
кра ђу на ре дио лич но Де Гол. Пре пет на ест го ди на, но ви на ра Ли бе
ра си о на ЖанПјер Ти боа кон так ти ра ла је ми сте ри о зна осо ба и по
ну ди ла му сан дук са 20.000 стра ни ца пи шче вог ру ко пи са. Ау тен
тич ност про на ђе них до ку ме на та по твр ди ли су ве шта ци из На цио
нал не би бли о те ке Фран цу ске и они су би ли спрем ни да се об ја ве. 
Не по зна ти до на тор ни је тра жио но вац за ру ко пи се, али је имао је дан 
услов: да се књи ге оштам па ју по сле смр ти Се ли но ве су пру ге Ли
сет Де туш, јер „ни је же лео да у тан ти је ми ма ужи ва удо ви ца јед ног 
ан ти се ми те”. Да би се то ис пу ни ло, тре ба ло је са че ка ти до је се ни 
2019, ка да је она умр ла у 107. го ди ни.
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INMEMORIAM:РОБЕРТОКАЛАСО(1941–2021)

„Жи вот у ко ји ни су по зва ни бо го ви ни је вре дан жи вље ња. 
Ми ран је то жи вот, без сум ње, али у ње му не ма мно го при ча”, 
на пи сао је ита ли јан ски пи сац, есе ји ста и из да вач Ро бер то Ка ла со, 
ко ји је пре ми нуо 28. ју ла ове го ди не. Ње гов жи вот за си гур но ни
је био ми ран – бо го ве је он по зи вао у књи жев ност да још јед ном 
ис при ча ста ре ми то ве, од Су ме ра и Ва ви ло на ца до ста рих Гр ка, 
кроз је дан од нај ам би ци о зни јих са вре ме них из да вач ких про је ка та 
у де вет то мо ва, ко ји је по чео об ја вљи ва њем Раз ва ли на Ка ша (La 
ro vi na di Kasch; 1983), а за вр шио се Књи гом свих књи га (Il li bro di 
tut ti i li bri; 2019). 

Пре не го што се оти снуо у спи са тељ ске во де, Ка ла со је уред
нич ку ре пу та ци ју гра дио у ку ћи Адел фи, ко ја је, за хва љу ју ћи ње му, 
сте кла ин те лек ту ал ни пре стиж. Ра де ћи у њој ше зде се тих и се дам
де се тих го ди на, Ка ла со је не у мор но ши рио ви ди ке чи та о ци ма у 
Ита ли ји, усме ра ва ју ћи им па жњу ка ма ње по зна том Хор хеу Лу и
су Бор хе су, Ми ла ну Кун де ри, Бру су Че тви ну, То ма су Берх нар ду... 
Исто вре ме но, пре во дио је са не мач ког Ни чеа, Каф ку и Кар ла Кра
у са. Ка да се Адел фи на шао у си ту а ци ји да из гу би сво ју из да вач ку 
са мо свој ност, Ка ла со је 2015. ку пио ту ку ћу, спре чив ши та ко да 
по ста не део из да вач ког кон гло ме ра та Мон да до ри.

Ње гов маг нум опус био је до вољ но ве лик да об у хва ти и вир
ту о зне сту ди је о Пру сту, Каф ки и Фрој ду. По вла сти тим ре чи ма, 
по чет на на ме ра му је би ла да у са мо три књи ге опи ше „свет ка кав 
је сте, са кон цеп ти ма и сли ка ма као глав ним ју на ци ма”, али је ње
го ва ен ци кло пе диј ска при ро да до при не ла да, пре ма кри ти ча ру 
ча со пи са Њу јорк ри вју ов букс, „по пут Пру ста или Ма лар меа, или 
Ваг не ра у Пр сте ну Ни бе лун га, ство ри де ло ко је на ди ла зи књи жев
ност, ’Књи гу’ ко ја је сим бол кре а тив но сти чи та вог уни вер зу ма.”

Као ве ли ки еру ди та, ис тра жи вач ми то ва и књи жев но сти и 
ти тан ита ли јан ског из да ва штва овен чан је ме ђу на род ном на гра
дом Фор мен тор 2016, чи ји је жи ри пре по знао „лу цид ност ње го ве 
про зе”, ко ја „у свом ам би ци о зном дис кур су ин те гри ше фи ло зоф
ске, естет ске и мо рал не стру је нај ра зли чи ти јих по ла зи шта, а умет
ност есе ја до сти же свој нај ви ши из раз”. Мно го го ди на пре то га, 
ча со пис Па рис ри вју га је обе ле жио као „књи жев ну ин сти ту ци ју 
у јед ном чо ве ку”. 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА
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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ПА ЉО БО ХУШ (PAĽO BO HUŠ, Бач ки Пе тро вац, 1921 – Срем ска 
Ка ме ни ца, 1997). Пра во име му је Па вел Са бо. Основ ну шко лу је за вр
шио у Бач ком Пе тров цу и у Буљ ке су (да на шњи Ма глић), а гим на зи ју у 
Бач ком Пе тров цу. Сту ди рао је ме ди ци ну у Се ге ди ну (1941–1944) и у 
Бра ти сла ви (1945–1950). У фе бру а ру 1950. се за по слио као ле кар, а већ 
у ју лу су га ухап си ли као чла на „за ве ре нич ке гру пе” про ју го сло вен ских 
„ре ви зи о ни ста”. У ок то бру 1950. је у Бра ти сла ви осу ђен на осам го ди на 
ро би је. У за тво ру је про вео пет го ди на и по сле ам не сти је у ју лу 1955. се 
вра тио у Ју го сла ви ју. Као ле кар оп ште прак се, ка сни је као спе ци ја ли ста 
за ту бер ку ло зу, ра дио је у Сур ду ли ци, Со ко ба њи и у Но вој Ва ро ши у 
Сан џа ку. Пен зи о ни сао се у но вем бру 1973. и до смр ти је жи вео у Бач ком 
Пе тров цу. Уче ство вао у ра ду не ко ли ко ча со пи са, пре во ђен је и ви ше 
пу та на гра ђи ван. Књи ге пе са ма: Ži vot a brázdy, 1943; Pred sa koľaj, 1971; 
Hvi ezd ne pro so, 1972; Ča som dôjdeme, 1974; Жи вот, уна пред до жи во тан, 
1977; Sonáty za sólo mlča nie a gajdy, 1978; Из гон, 1979; Ko no pa, 1981; Li
sto va nie v mo ru šových  li stoch, 1985; Ni kam a spät’, 1989; Triumfálny po strk, 
1990; Tre tia stra na min ce, 1993; Jed no smerný rebrík, 1996; Jesenná min ca 
(из бор), 1997; Ohňovzdorný he re tik (из бор), 1999. Об ја вио и књи гу есе ја 
Ese je, 1993. Текст ме мо а ра уоб ли че них у књи гу Пет го ди на без та ме, 
ко ју су при ре ди ли Бо шко Ив ков и Ми хал Хар пањ (2018), из ла зио је у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске у пе ри о ду од ма ја 1988. до де цем бра 1990.

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За вр
ши ла сту ди је сло вач ког је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду, а док то ри ра ла на Ка те дри есте ти ке Уни вер зи те та 
Ко мен ски у Бра ти сла ви. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку 
и пре во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. Глав на је и од го вор на уред ни ца 
ча со пи са за књи жев ност и кул ту ру Nový ži vot. Об ја вље не књи ге: Ими
гран ти у Ва ви лон ској ку ли, књи га раз го во ра (Imi gran ti v Babylon skej ve ži, 
на сло вач ком је зи ку 2018), 2017; Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: 
mi mo kon TEX Tu, дво је зич на збир ка пе са ма, 2018; Pamätník ro diny Per
lenschli po vej, књи га за де цу, 2019; Zvuk eu ri di kiných  kro kov, збир ка есе ја 
и кри ти ка, 2019; Апо кри фи по Ли лит и дру га про клет ства / Apo kryfy 
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podĺa Li lit a iné za tra te nia, дво је зич на збир ка пе са ма, 2020. При ре ди ла 
ви ше књи га. Жи ви у Но вом Са ду.

РА ДО ВАН ВЛА ХО ВИЋ, ро ђен 1958. у Но вом Бе че ју. Сту ди рао је 
Ју го сло вен ску и свет ску књи жев ност у Но вом Са ду. Пи ше ро ма не, крат ке 
при че, пе сме, есе је. Об ја вио је пре ко 50 књи га. Пре во ђен је на ен гле ски, 
ру ски, не мач ки, ма ђар ски, сло вач ки, ру мун ски, сло ве нач ки и ма ке дон ски 
је зик. Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, Удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је, Удр же ња пи са ца Exil – PEN, сек ци је зе ма ља не мач ког го вор ног 
под руч ја и Ма ти це срп ске. Осни вач је и ди рек тор пр вог при ват ног кул тур
ног цен тра у Ср би ји – Ба нат ског кул тур ног цен тра. Као уред ник из да
вач ке де лат но сти овог цен тра пот пи сао је пре ко 500 на сло ва у обла сти 
књи жев но сти, на у ке и умет но сти на ви ше је зи ка. До бит ник је ви ше 
на гра да за књи жев ни рад и кул тур но пре га ла штво. Осни вач је ви ше 
кул тур них ма ни фе ста ци ја књи жев них на гра да. Жи ви и ра ди у Но вом 
Ми ло ше ву.

ВЕ РО ЉУБ ВУ КА ШИ НО ВИЋ, ро ђен 1959. у До њем Ду би чу код 
Тр сте ни ка. За вр шио Ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Че жња за вр том, 
1993; По ве смо, 1995; Ка ко је ти хо Го спо де, 1999; Две ри у ли па ма, 2001; 
Опро сти, јаг ње бе ло, 2002; Шум ски бу квар (пе сме за де цу), 2003; Цвет на 
не де ља, 2004; Све тлост у бр ди ма (иза бра не и но ве пе сме), 2007; Вр тлар, 
2008; Ли це, 2009; Из над обла ка, 2012; Са мар (из бор), 2014; Све ти жар 
(иза бра не и но ве пе сме), 2015; Ве тар и дажд, 2017; Ти лић, 2020. Члан је 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и књи жев ног клу ба Баг да ла у Кру шев цу. 
Жи ви и ра ди у Тр сте ни ку, где је ди рек тор На род не би бли о те ке „Је фи
ми ја”. При ре дио ви ше књи га.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је
зик, за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра
ди шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко
ва, 2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 
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2008; Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чи та
ње та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; 
Ода бра ни ро ма ни, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то пи сна при по вест с 
про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан дри ћа, 2013; Да но
ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме у про зи, есеј чи ћи, 
се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) је зи ку и (сво јој) 
по е ти ци, 2015; Иза бра на де ла, 1–5, 2017–2018; Да но ноћ ник 2, 2019; Број
ча ник, путoписни днев ни ци, 2021. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли ко ви 
Ми ла на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (прир. М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (прир. М. Јев тић), 2011; На са мо с Ми ла ном 
Ко њо ви ћем, раз го во ри, ли ко ви, освр ти, 2018; Раз го вор с Не ма њом, би
о граф ска и ау то по е тич ка са би ра ња (прир. Не ма ња Пе ић), 2020. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.

СЛА ВИ ЦА ГА РО ЊА, ро ђе на 1957. у Зе му ну. Пи ше по е зи ју, про зу, 
есе је, књи жев ну кри ти ку и књи жев но те о риј ске сту ди је, ба ви се срп ском 
на род ном књи жев но шћу са под руч ја Сла во ни је, по себ но За пад не, и исто
ри јом срп ске жен ске књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Под ме се че вим 
лу ком, ро ман, 1992; Де ве та ку ћа, при по вет ке, 1994; Ис по ве да ње ти ши не, 
пе сме, 1996; 160 го ди на Тр го вач ке шко ле у Бе о гра ду (1843–2003), спо ме
ни ца, 2003; Из сен ке – кри ти ке, огле ди и ма ли есе ји, 2003; Мој пре дак је 
др во, пе сме, 2007; Изи ди на коп ча и дру ге при че, 2013; Же не го во ре – раз
го во ри са књи жев ним са вре ме ни ца ма јед ног сто ле ћа, ин тер вјуи, 2013; 
По вра так у Ар ка ди ју, ро ман, 2014; Па ру си ја, гла со ви ис под па пра ти, 
ро ман, 2018; Из сна у сан – днев ник Лен ке Дун ђер ски, при по вест, 2020. 
Мо но гра фи је, сту ди је, огле ди и ан то ло ги је о на род ној и жен ској књи
жев но сти: На род не пе сме Сла вон ске гра ни це, 1987; Ан то ло ги ја срп ске 
на род не лир скоеп ске по е зи је Вој не Кра ји не, 2000; Срп ско усме но по ет
ско на сле ђе Вој не Кра ји не, 2008; Же на у срп ској књи жев но сти, 2010; Од 
Ца ри гра да до Бу ди ма – аспек ти срп ског усме ног пе сни штва, 2014; Срп ска 
књи жев на Кра ји на – од ба шти не до ег зо ду са, 2015; Врт тај ни: ан то ло
ги ја срп ске жен ске при по вет ке до 1950, 2016; Врт на де: ан то ло ги ја срп ске 
жен ске при по вет ке од 1950. до да нас, 2017; Же на и иде о ло ги ја у срп ској 
књи жев но сти, 2017; Ан то ло ги ја срп ске лир ске на род не по е зи је Кра ји не, 
2020.

ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ, ро ђен 1968. у Ужи цу. Пи ше по е зи ју, сту ди је, 
огле де, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2017. до 2020. го ди не је био глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са. Објављенe књигe: Ак си о ло шки иза зо ви, 
2000; Спи рал ни тра го ви – кри ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву, 2005; 
По ре кло пе сме – по тен ци јал ин тер тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га 
Па вло ви ћа, 2008; Пре жи ве ти у тек сту, 2011. Књи га пе са ма: Пе сме и 
дру ги ожиљ ци, 2018. При ре дио ви ше књи га.
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СЛАЂАНА ЈАЋИМОВИЋ, рођена 1969. у Београду. Дипломирала 
је на Педагошкој академији за образовање наставника разредне наставе 
у Београду, а потом дипломирала, магистрирала и докторирала на Кате
дри за српску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Редов
ни је професор на Учитељском факултету у Београду, на предметима Увод 
у тумачење књижевности, Српска култура у европском контексту и 
Академско писање. Об ја вље не књи ге: Пу то пи си срп ске аван гар де – Ми
лош Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић, Ста ни слав Кра ков, Ста ни слав Ви на
вер, 2005; Пу то пи сна про за Ми ло ша Цр њан ског, 2009; Пе ва ње на пу ту 
– мо ти ви пу то ва ња у срп ској по е зи ји 20. ве ка, 2017. Приредила је више 
књига и научних зборника. Члан је редакције часописа Књижевна исто
рија (Београд).

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ра та ри ма код Сме де
рев ске Па лан ке. Ди пло ми рао (1973) и ма ги стри рао (1976) на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру пи за ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност, 
а док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду (1993), на Од
се ку за срп ску књи жев ност. Исто ри чар књи жев но сти, пи ше сту ди је, 
уџ бе ни ке, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ка ко пре да ва ти 
књи жев ност – те о риј ске осно ве на ста ве, 1984; Обла ци у ду ши – пе сни
штво Ду ша на Ва си ље ва, 1986; Пе сни ци и пре ци, 1993; По е зи ја срп ског 
нео сим бо ли зма, 1994; По ре кло пе сме – де вет раз го во ра о по е зи ји, 1995; 
Ства ра о ци и ство ри тељ (три мо ли тве на пе ва ња), 2003; Чи тан ка (за 
дру ги раз ред гим на зи је и сред њих шко ла), 2005; Стих и пам ће ње: о 
по е зи ји и по е ти ци Ми ло са ва Те ши ћа, 2018; О исто ри ји, се ћа њи ма и са
мо ћи: есе ји и кри ти ке о срп ској про зи XX ве ка, 2019; О све тло сти ста
ри јој од не сре ће: eсеји о срп ској по е зи ји и кул ту ри, 2020. При ре дио ви ше 
књи га, ан то ло ги ја и збор ни ка.

МИ ЛОШ М. КО ВА ЧЕ ВИЋ, ро ђен 1953. у Пре сје дов цу код Ка ли но
ви ка у Хер це го ви ни, БиХ. Док тор лин гви стич ких на у ка, ба ви се оп штом 
лин гви сти ком, син так сом, се ман ти ком и сти ли сти ком са вре ме ног срп
ског је зи ка, као и исто ри јом срп ског књи жев ног је зи ка. На пи сао је пре
ко 300 на уч них и струч них ра до ва и ви ше уџ бе ни ка срп ског је зи ка. 
Об ја вље не књи ге: Узроч но се ман тич ко по ље, 1988; Сти ли сти ка и гра
ма ти ка стил ских фи гу ра, 1991; Кроз син таг ме и ре че ни це, 1992; Су шта
стве но и ми мо гред но у лин гви сти ци, 1996; У од бра ну је зи ка срп ско га, 
1997; Син так са сло же не ре че ни це у срп ском је зи ку, 1998; Стил ске фи
гу ре и књи жев ни текст, 1998; У од бра ну је зи ка срп ско га − и да ље, 1999; 
Син так сич ка не га ци ја у срп ско ме је зи ку, 2002; Срп ски је зик и срп ски 
је зи ци, 2003; Гра ма тич ке и сти ли стич ке те ме, 2003; Срп ски пи сци о 
срп ском је зи ку, 2003; Огле ди о син так сич кој не га ци ји, 2004; Про тив не
и сти на о срп ско ме је зи ку, 2005; Спи си о сти лу и је зи ку, 2006; Ср би стич
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ке те ме, 2007; Стил ска зна че ња и зра че ња, 2011; Гра ма тич ка пи та ња 
срп ско га је зи ка, 2011; Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста, 2012; У 
од бра ну срп ске ћи ри ли це – хре сто ма ти ја, 2013; Лин гви сти ка као ср би
сти ка, 2013; Стил и је зик срп ских пи са ца, 2015; Срп ски је зик из ме ђу 
лин гви сти ке и по ли ти ке, 2015; О ре че ни ци и ње ним чла но ви ма, 2015; 
Срп ски је зик под лу пом на у ке, 2017; Бор ба за ћи ри ли цу и срп ски је зик, 2018; 
Бит не ср би стич ке на по ме не, 2018; Стил ске до ми нан те срп ских пр о зних 
пи са ца, 2019; Ка ко и за што (не) пи са ти ова ко, 2019; По е зи ја у сти ли
стич ком кљу чу, 2020; Кроз син так су срп ско га је зи ка, 2020.

БО РИС ЛА ЗИЋ, ро ђен 1967. у Па ри зу, Фран цу ска. Док тор сла ви
сти ке, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку, пре во ди са фран цу ског и 
ен гле ског, као и на фран цу ски. Књи ге пе са ма: По ср ну ће, 1994; Оке а ни ја, 
1997; За пис о бес кра ју (са Го ра ном Сто ја но ви ћем), 1999; Псал ми ино вер ног, 
2002; Пе сме лу та ња и се те, 2008; Ор феј на ли ме су, 2012; Ка пи сла сти, 
2013; Ка нон ске пе сме, 2016; Уну тар њи пеј заж, 2019. Књи ге пу то пи сне 
про зе и есе ја: Бе ле шке о Ар ка ди ји, 2000; Тур ски ди ван, 2005; Врт за то
че ни ка – упо ред не сту ди је из де ве те умет но сти, 2010. Ро ма ни: Гу би ли
ште, 2007; Панк уми ре – ге о по е тич ка хро ни ка, 2013. При ре дио ви ше 
ан то ло ги ја и књи га срп ских пи са ца.

БО ШКО ЛО МО ВИЋ, ро ђен 1944. у Бре зни код Гор њег Ми ла нов ца. 
Но ви нар, пи ше по е зи ју и про зу за де цу и од ра сле, ра дио дра ме, књи жев
ну и ли ков ну кри ти ку. По ди пло ми је про фе сор срп ско хр ват ског је зи ка 
и књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да. Књи ге за од ра сле – пе сме: Сен
ке вре ме на, 1967; Пред нир ва ном, 1993; Tom be la ne i ge, 1997; Пе сме и 
пје сме, 2010; при че: Ча ри Па у ле Пре чи сте, 1980; Цр ни ска кач на ц6, 1983; 
Ми ли о нер, 1989; Је ле на, мај ка ко је не ма, 2012; Под ме се че вом лам пом, 
2014; При че о нео бич ном, 2020; књи жев на и ли ков на кри ти ка: Чи тах, 
гле дах, за пи сах, 2006; пу бли ци стич ке књи ге: Хај дук Бо јо вић (ко а у тор М. 
По по вић), 1970; Цр ве на нит ко ри до ра, 1999; Књи га о Ди ја ни Бу ди са вље
вић, 2013; Еле ги је, 2015. Књи ге за де цу – пе сме и при че: За љу бље ни би
цикл, 1984; Ра ђа ње пје сме, 1985; На сло во, на сло во Љ, 1987; Не што ва жно, 
1990; На та ша из тре ће клу пе, 1994; Мир ја на не ма пој ма, 1995; Мој отац 
про да је шу му, 1997; Шта ћу ја у Шан га ју, 1997; Пи тај мо га бра та, 2004; 
Бу квар деч јих ду жно сти, 2014; ро ма ни: 15 да на фе ри ја, 2010; Де чак са 
кљу чем о вра ту, 2011; Ви до ви та Ана или за што смо укра ли ма гар ца, 
2012; Чу де сна лут ка Та и јо коса н , 2014; Уз бу на на пла не ти Оку ко, 2016; 
Кра ђа мо бил ног у VII2 (де тек тив ска при ча у 18 сли ка), 2018; Де сет да на, 
а сто ти ну чу да, 2019. Го ди не 2020. су му иза шла Са бра на де ла у осам 
књи га. Жи ви у Гор њем Ми ла нов цу.

ЂУ АН МАР ГА РИТ (1938–2021), ро дио се у ме ста шцу Са на у ђа у Ка
та ло ни ји. Био је и пе сник и ар хи тек та, до пен зи је пре да вао на Уни вер
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зи те ту у Бар се ло ни и уче ство вао је у ра ду на зи да њу ка те дра ле Са гра да 
фа ми ли ја. То ком мла до сти се че сто се лио са ро ди те љи ма, нај пре по 
Ка та ло ни ји, а по том је до спео на ка нар ско остр во Те не ри фе. Та мо је упи
сао гим на зи ју и ко нач но је, по вла сти тим ре чи ма, са вла дао шпан ски је зик. 
Пр ве че ти ри пе снич ке збир ке је на пи сао на шпан ском, „је ди ном је зи ку 
у чи ју је ор то гра фи ју био си гу ран”, по што ка та лон ски ни је био у јав ној 
упо тре би то ком Фран ко ве дик та ту ре. Ко нач ну од лу ку да пи ше на ка та
лон ском до но си 1980, али он сво је пе сме пре во ди на шпан ски, та ко да 
су мно га из да ња ње го вих збир ки по е зи је дво је зич на. У ме ђу вре ме ну, 
гра ди пе снич ку ре пу та ци ју ко ја је кру ни са на до де лом Сер ван те со ве 
на гра де за ства ра ла штво 2019, нај ве ћим књи жев ним при зна њем за пи сце 
из Шпа ни је и Ла тин ске Аме ри ке. Као пе сник, др жао се то га да је „за да так 
пе сни ка, по пут ар хи тек те, да кон стру и ше јед ну чвр сту струк ту ру”. Со
лид ност пе снич ке кон струк ци је тре ба ло би да се по стиг не са што ма ње 
ре чи, јер она „сво ју моћ уте хе цр пи упра во из те ег закт но сти”. На дан ње
го ве смр ти, 16. фе бру а ра ове го ди не, ве чер њи днев ник на ци о нал не те ле
ви зи је ТВЕ за вр шен је тро ми нут ним ре ци та лом ње го ве по е зи је. (П. Ш.)

БО ЈАН МАР КО ВИЋ, ро ђен 1985. у Ужи цу. Ди пло ми рао, ма сте ри
рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Доцент је на 
Учитељском факултету у Београду, на предмету Методика наставе 
српског језика и књижевности. Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну кри ти ку 
и на уч не ра до ве. Аутор је књиге пе са ма Ри ба ко ја је про гу та ла свет, 2013. 
и коаутор хрестоматије књижевнообразовних текстова За Ирму, 2017.

РА ДИ ВО ЈЕ МИ КИЋ, ро ђен 1950. у Гор њем Дра го вљу код Ни ша. 
Пи ше сту ди је есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Про ље ћа 
Ива на Га ле ба Вла да на Де сни це, 1985; По сту пак кар не ва ли за ци је – увод 
у по е ти ку Ран ка Ма рин ко ви ћа, 1988; Пе сма и мит о све ту, 1989; Је зик 
по е зи је, 1990; Пе сма – текст и кон текст, 1996; Опис при че – огле ди о 
умет но сти при по ве да ња, 1998; Пе снич ки по сту пак, 2000; Ор фе јев двој
ник – о по е зи ји и по е ти ци Бран ка Миљ ко ви ћа, 2002; При ча и зна че ње 
– огле ди о умет но сти при по ве да ња, 2005; Пе снич ка по сла, 2008; Пе сник 
там них ства ри – o по е зи ји Но ви це Та ди ћа, 2010; При ча и мит о све ту 
– огле ди о про зи Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, 2013; Пе сма и зна че ње, 2013; 
Из не из реч ја у реч, 2016; Текст иза тек ста, 2020; Ро ман про тив ро ма на, 
2020. При ре дио ви ше ан то ло ги ја, збор ни ка и књи га.

АЛЕК САН ДАР М. МИ ЛА НО ВИЋ, ро ђен 1968. у Бе о гра ду. Ди пло
ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра
ду. Ба ви се исто риј ском гра ма ти ком и исто ри јом срп ског књи жев ног 
је зи ка, као и са вре ме ним срп ским је зи ком. Об ја вље не књи ге: Крат ка 
исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка, 2004; Је зик срп ских пе сни ка, 2010; 
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Је зик ве сма по ле зан, 2013; Је зик Јо ва на Су бо ти ћа, 2014; Реч под окри љем 
по е ти ке, 2016; Реч ник сла ве но срп ског је зи ка: оглед на све ска (ко а у тор), 
2017; Ву ков век, 2019. При ре дио ви ше књи га.

МИ ЛИ ЦА МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Ни шу. Док то рант ки ња 
фи ло ло ги је, основ не и ма стер сту ди је срп ске и ком па ра тив не књи жев
но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про зу 
и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског и ма ке дон ског. Об ја вље не 
књи ге: Ho mun cu li, ро ман, 2010; Ма ње од дла на, по е зи ја, 2012; Via Mi li ta ris, 
Via Do lo ro sa, по е зи ја, 2013; Кри тич ка ту ма че ња, књи жев на кри ти ка, 
2016; Ис по сни це, по е зи ја, 2019; Тре ће кри ло, из бор из по е зи је, 2021. При
ре ди ла Са бра на де ла Гор да не То до ро вић у три то ма, 2018. и 2019. и књи гу 
Жи ве ти због пе сме, 2019. – са бра не пе сме Гор да не То до ро вић из Књи жев
них но ви на. Жи ви и ра ди у Свр љи гу.

ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду. На истом фа кул те ту je тре нут но сту дент док тор ских сту ди ја 
срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди 
с ен гле ског. Књи га есе ја и кри ти ка: Хер ме не у тич ка при ста ни шта, 2018.

ДУ ШАН ПА ЈИН, ро ђен 1942. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао фи ло зо фи ју 
1968. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао 1978. на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Исто ри чар кул ту ре, фи ло зоф, по себ но 
се ба ви исто ри јом ис точ них кул ту ра и њи хо вим ути ца јем на За пад, пише 
сту ди је и есе је, пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: Дру га зна ња: 
есе ји о ин диј ској ме ди та тив ној тра ди ци ји, 1975; Ис хо ди шта Ис то ка и 
За па да, 1979; Фи ло зо фи ја упа ни ша да, 1980; Тан три зам и јо га, 1986; Вред
ност нео пи пљи вог: су срет Ис то ка и За па да, 1990; Оке ан ско осе ћа ње, 
1990; Оте ло вље ње и ис ку пље ње, 1995; Уну тра шња све тлост: фи ло зо
фи ја ин диј ске умет но сти, 1997; Фи ло зо фи ја умет но сти Ки не и Ја па на, 
1998; Пут зма ја: реч ник та о и зма (ко а у тор А. Ма рин ко вић), 2004; Ле по 
и уз ви ше но: фи ло зо фи ја умет но сти и есте ти ка, од ре не сан се до ро ман
ти зма, 2005; Ства ра ње и иси ја ва ње: фи ло зо фи ја умет но сти у ан ти ци, 
хе ле ни зму и сред њем ве ку, 2006; Зен: уче ње, прак са, тра ди ци ја, са вре
ме ни ути ца ји, 2012; За бо љи свет: де ла ве ли ка на кул ту ре у 20. ве ку, 2013; 
Јо га – дух и те ло: тра ди ци ја и прак се у 21. ве ку, 2014; За све чо ве чан ску 
за јед ни цу – Ди ми три је Ми три но вић (1887–1953), 2016. При ре дио ви ше 
књи га и збор ни ка.

ПРЕ ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ужи цу. Ра ди као про фе сор 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се срп ском књи жев но шћу 
XX и XXI ве ка, пи ше сту ди је, огле де, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја
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вље не књи ге: Аван гард ни ро ман без ро ма на, 2008; От кри ва ње то та ли
те та: ро ма ни Раст ка Пе тро ви ћа, 2013; Из ме ђу му зи ке и смр ти: oгледи 
о мо дер ни стич кој по е зи ји, 2016; Хо ри зон ти мо дер ни стич ког ро ма на, 
2021; Ен ци кло пе ди зам и те о ри ја ро ма на, 2021.

ГО РАН РА ДО ЊИЋ, ро ђен 1971. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Док тор
ску ди сер та ци ју „Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди на ХХ ви је ка” од бра нио је на Фи ло ло
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Про вео је јед ну го ди ну (2003/2004) на уса
вр ша ва њу у САД, на Уни вер зи те ту у Те не си ју, као сти пен ди ста Ju ni or 
Fa culty De ve lop ment Pro gramа. Ра ди као до цент на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Ник ши ћу. Ба ви се те о ри јом књи жев но сти, на ра то ло ги јом, књи
жев но шћу ХХ ве ка и фил мом. Об ја вље не књи ге: Ви је нац при по вје да ка 
– гра нич ни жа нр у срп ској књи жев но сти пе де се тих до се дам де се тих 
го ди на ХХ ви је ка, 2003; Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при
по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на XX ви је ка, 2016.

МАР КО М. РА ДУ ЛО ВИЋ, ро ђен 1984. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао, 
ма сте ри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. На уч
ни је са рад ник на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, ба ви 
се ис тра жи ва њем но ви је срп ске књи жев но сти, а струч не ра до ве об ја вљу
је у до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним збор ни ци ма и на уч ној пе ри о ди ци. 
Об ја вље на књи га: Срп ско ви зан тиј ско на сле ђе у срп ском по сле рат ном 
мо дер ни зму (Вас ко По па, Ми о драг Па вло вић, Љу бо мир Си мо вић, Иван 
В. Ла лић), 2017.

ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1945. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, огле де, сту ди је и мо но гра фи је, ба ви се књи жев ном те о ри јом 
и пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: Олуј но ве че, 1972; Сл. – че ти ри 
пе сме о Сл., 1992; Го ди не, 2006; Ни је то све, 2007; Си то, 2015. Књи ге при
по ве да ка: Ме се ци, 2007; Ћер ка шпан ског бор ца, 2018. Ро ма ни: Дво јеж, 
1995; Зло чин и ка зна, 1996; Бен зин, 2000; Оке ан, 2005; Уред ник од ис ку ства, 
2009; Там на пу чи на, 2020. Књи га есе ја: Свет ска књи жев ност – на уч но 
про ве ре не при по ве сти у ко ји ма се из но си исти на о ра зним пи та њи ма, 
а на ро чи то о љу ба ви, раз вр ста не у че ти ри књи ге, 1988. Огле ди, сту ди је 
и мо но гра фи је: Фе ме но ло ги ја и ви ше знач ност књи жев ног де ла. Ин гар
де но ва те о ри ја опа ли за ци је, 1977; Чи та ње До сто јев ског и То ма са Ма на, 
1982; Иро ни ја и зна че ње, 1984; О иди ли и сре ћи. Хе ли о троп но лу та ње 
кроз сли кар ство Кло да Ло ре на, 1991; Рај ски ум До сто јев ског, 1994; Па
ра док сал ни кла сик То мас Ман, 1997; Ле па би ћа Иве Ан дри ћа, 2003; По
ве ре ње у Бо го ро ди цу, 2007; Енер ги ја са крал ног у умет но сти, 2010; Швејк 
хо ће да по бе ди, 2014; Пи смо о по е зи ји: о пет пе са ма Бо ри сла ва Ра до ви ћа, 
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2016; Умет ну ти при по ве дач. „Ло пов” Ле о ни да Ле о но ва, 2018; Све ча ни 
час при по ве сти. „Јо сиф и ње го ва бра ћа”, 2018. При ре дио ви ше књи га и 
ан то ло ги ја.

ДРА ГИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђе на 1963. у Зре ња ни ну. Пи ше по е зију 
и про зу. Књи га крат ких при ча: Це пе лин (ко а у тор ка А. Хај дин), 1996. Књи
ге пе са ма: Те ско ба, 1984; Ку хињ ска ку ка ви ца, 1991; Раз го вор са Иси до ром, 
1999; Глад не ис по ве сти, 2005; Ли те рар ни снег, 2015; Од(а)бра не пе сме, 
2017; О хрид, 2018; По со ли ца, 2020. Жи ви и ра ди у Зре ња ни ну.

НИ НА СТО КИЋ, ро ђе на 1996. у Шап цу. Основ не и ма стер ака дем
ске сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр ши ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где је 2020. го ди не од бра ни ла ма стер рад под 
на зи вом „Чу до у срп ској дра ми ХХ ве ка – Пе кић, Си мо вић, Ко ва че вић”. 
Тре нут но је сту дентде мон стра тор на од се ку за срп ску књи жев ност на 
пред ме ти ма из обла сти про у ча ва ња на род не књи жев но сти.

МИ ЛО САВ ТЕ ШИЋ, ро ђен 1947. у Ље штан ском код Ба ји не Ба ште. 
Ака де мик, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и струч не ра до ве о је зи ку. Књи ге 
пе са ма: Ку пи но во, 1986; Кључ од ку ће, 1991; Бла го бо жи је (иза бра не и 
но ве пе сме), 1993; Пре лест се ве ра, 1995; Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, 
Ду на вом, 1996; Круг ра чан ски, Ду на вом (по себ но из да ње), 1998; Иза бра
не пе сме, 1998; Сед ми ца, 1999; Буб ња ли ца у пче ли ња ку, 2001; У кр сту 
зе мље (из бор), 2001; Нај леп ше пе сме Ми ло са ва Те ши ћа (из бор), 2002; Са 
ста ни шта бре зо вих де до ва (лир скопри по вед на про за), 2002; У те сном 
скло пу (иза бра не и но ве пе сме), 2005; Дар и коб, 2006; Млин ско ко ло, 
2010; Гром о Све том Са ви, 2010; Ве тро во по ље, 2013; Ка ло пе ра Пе ра, 
2018; Же ра ви ја во да (иза бра не пе сме и лир скопри по вед на про за), 2019; 
При вид кру га, 2019; Са Aвале по глед, 2021. Књи ге есе ја и сту ди ја: Го вор 
Ље штан ског, 1977; Реч ник Ње го ше ва је зи ка, 1983; Есе ји и слич не рад ње, 
2004; Пе ва ње и ме ра, 2016. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

ВА ЛЕН ТИ НА ЧИ ЗМАР, ро ђе на 1979. у Вр ба су. Ди пло ми ра ла је 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, ма ги стар ске 
сту ди је на ста ви ла на Уни вер зи те ту у Ис точ ном Са ра је ву, а док тор ску 
те зу од бра ни ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја ви ла око ше
зде сет на уч них ра до ва из обла сти дру штве них на у ка, а пи ше и књи жев
ну, а по не кад и ли ков ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ни че и афи мра ци ја 
жи во та, на уч на сту ди ја, 2010; Ни ти би ћа, по е зи ја, 2010; Пу те ше ству је 
кроз све то ве: фи ло зоф ски спи си, есе ји, 2013; Мре же би ћа, по е зи ја, 2017. 
Жи ви на ре ла ци ји Вр бас – Но ви Сад.

ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре
во ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло



зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на 
Ме ди цин ском фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не 
те о ри је, фи ло зо фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си
дор ског, Ери ка Хоб сба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, 
Бер нар да Ви ли јам са, То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де 
по е зи је: Т. С. Ели о та, Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, 
Пе не ло пе Фиц џе ралд и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, 
Бек ство, 2006; Пре ви ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја
тељ ство, удва ра ње, љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 
2015; До рис Ле синг, Бен, у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат
на бе ле жни ца, 2010; Ај рис Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 
2005; Флен О’Б ра јен, На ре ци „Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, 
Ис под ко же, 2003; Ки ша мо ра па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња 
жал ба, 2004; Лу из Велш, Та мер лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 
2005; Трик са мет ком, 2010; То мас Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул
ту ра, кон тра кул ту ра, успон хип кон зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не
ви дљи ви чо век, 2014. 

СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ, ро ђе на 1975. у Но вој Гра ди шки, Хр ват
ска. Ди пло ми ра ла срп ску и свет ску књи жев ност, ма ги стри ра ла и док
то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. На уч ни је са вет ник у 
Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је и 
есе је. Об ја вље не књи ге: Тра ди ци ја и ино ва ци ја. Ин тер тек сту ал ност у 
пе сни штву Ива на В. Ла ли ћа, 2004; Део као це ли на & це ли на као део. 
Струк ту ра и се ман ти ка ци клу са у по е зи ји Вас ка По пе и Ива на В. Ла ли ћа, 
2012; Епи за ци ја мо дер не ли ри ке – про бле ми по е ти ке лир ског ци клу са: 
ци клус и ци клу сне струк ту ре у срп ској по е зи ји 20. ве ка, 2014; У за ле ђу 
Сре до зе мља. Ме ди те ран у мо дер ној срп ској књи жев но сти, 2019; Ан дрић 
и Ја дран, 2020. При ре ди ла и пре ве ла с ен гле ског: По глед пре ко оке а на. 
Пре пи ска Ива на В. Ла ли ћа и Чар лса Си ми ћа (1969–1996), 2007; Ко ра ци 
пре ма мо ру (Френ сис Џонс), 2015.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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У П У Т С Т ВО  З А  П РИ П Р Е М У  Т Е К С ТА  З А  Л Е Т О П ИС

Ча со пис Ле то пис Ма ти це срп ске об ја вљу је пе сме, при че, 
од лом ке при ча или ро ма на, из вор не на уч не ра до ве, есе је, бе се де, 
на уч ну кри ти ку и при ка зе из обла сти књи жев них или њи ма слич
них на у ка. Тек сто ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја
вљи ва ње не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при хва ће ни за 
об ја вљи ва ње у Ле то пи су. 

Ис тра жи вач ки тек сто ви у ру бри ка ма ТЕ МАТ и ЕСЕ ЈИ (али 
и у ру бри ци СВЕ ДО ЧАН СТВА уко ли ко рад са др жи од ли ке ис тра
жи вач ког при сту па) ис под на сло ва мо ра ју има ти са же так и кључ не 
ре чи (уву че но и ума ње но у од но су на основ ни текст – 11 pt), а на 
кра ју афи ли ја ци ју (на зив уста но ве у ко јој је ау тор за по слен, или 
је по ха ђа; на зи ви сло же них ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи
је рар хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог; на кра ју тре ба на
ве сти ау то ро ву елек трон ску адре су). Текст за ру бри ку КРИ ТИ КА 
не сме има ти ма ње од 8.000 слов них ме ста са раз ма ком.

Ако је текст био из ло жен на на уч ном или књи жев ном ску пу 
у ви ду усме ног са оп ште ња, по да так о то ме (ка да и где) тре ба да 
бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни (фу сно ти) при дну по след ње 
стра ни це тек ста. 

Тек сто ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав
ским на реч јем, на ћи ри ли ци и на њих се при ме њу је Пра во пис срп
ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2010).

Стра на име на ау то ра у тек сто ви ма на срп ском је зи ку тре ба 
да бу ду тран скир бо ва на и ис пи са на ћи ри ли цом, а при ли ком пр вог 
по ме на мо гу да бу ду ис пи са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и 
пи смом. По је ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч ноструч них 
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму. 

Тек сто ви се ша љу ис кљу чи во елек трон ским пу тем у Word 
фор ма ту,на адре су: le to pis @ma ti ca srp ska.or g.rs . 
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Текст тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

– име и пре зи ме ау то ра: у по е зи ји, про зи, сту ди ја ма и члан ци
ма из над на сло ва центрирано, у кри ти ци ис под тек ста уз де сну мар
ги ну (у по е зи ји да ти и над на слов, тј. на слов ци клу са пе са ма); 

– на слов ра да: болд, цен три ран. 

Фор мат тек ста:

– стан дард ни: А4; мар ги не 2,54 cm (cu stom);
– фонт: Ti mes New Ro man (ако се ко ри сте дру ги, ма ње по зна

ти, фон то ви у тек сту, по сла ти их као по се бан фајл); 
– ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt; 
– раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
– за на гла ша ва ње у тек сту се ко ри сти ита лик (не болд, не 

под ву че но); 
– на по ме не/фу сно те: уву че не, у дну стра не (fo ot no tes, а не 

end no tes), ис кљу чи во ар гу мен та тив не, ве ли чи на сло ва 10 pt; 
– спи сак ли те ра ту ре се не на во ди; 
– на сло ви књи жев них или умет нич ких де ла ко ји се по ми њу 

у тек сту (књи ге, дра ме, фил мо ви, пред ста ве, ча со пи си, сли ке...) 
пи шу се ита ли ком, а по је ди нач ни на сло ви или де ло ви под на вод
ници ма (пе сме, при че, тек сто ви у ча со пи си ма, збор ни ци ма, по
гла вља у књи га ма, ци клу си итд.);

– ци та ти у тек сту се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да 
(„...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да 
(’...’); уко ли ко се ци ти ра пре ве де но де ло, у од го ва ра ју ћој на по ме ни, 
уз по дат ке о ме сту и го ди ни из да ња, тре ба на ве сти и име пре во
ди о ца; 

– ка да се фу сно те по на вља ју тре ба их скра ти ти: нав. де ло или 
исто...

– кра ћи ци та ти или сти хо ви (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, 
а ду жи се из два ја ју из основ ног тек ста (уву че ни и ума ње ни – 11 pt).

Ако ау тор пр ви пут об ја вљу је у Ле то пи су, на кра ју тек ста 
(или у по себ ном до ку мен ту) тре ба да дâ крат ку би о би бли о граф ску 
бе ле шку о се би, а ау то ри ко ји су већ об ја вљи ва ли мо гу да по ша љу 
до пу не. И на кра ју да ти кон такт – елек трон ску адре су. 
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ПРИ МЕР
ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ

НАСЛОВТЕКСТА

(...)

Али он сма тра да је до шло вре ме да се као део кри тич ке јав
но сти ја сно од ре ди пре ма вред но сти Ду чи ће ве по е зи је:

Мо же мо од мах ре ћи да нам да нас углав ном из гле да нео прав дан 
пре зир ко јем је Ду чић из ве сно вре ме био из ло жен: тај пре зир је био 
ра зу мљив, књи жев но и сто риј ски чак у јед ном тре нут ку и ну жан, 
али нам се да нас чи ни ипак да Ду чић спа да у не ко ли ко нај бо љих 
пе сни ка ово га је зи ка.1

По ње му срп ска по е зи ја још ни је би ла спрем на за по е тич ки 
глас јед но га Рем боа, Ма лар меа или Ло тре а мо на, по себ но у вре ме ну 
у ко јем су се „тра го ви ро ман ти зма, ’ове шта лог и им бе цил ног’, још 
ву кли по на шим ча со пи си ма”.2

Под на слов

По гле да мо ли не ке пе сме из ци клу са „Шу ма про клет ства” 
(„Ре кви јем”, „Про бу дим се”) из Па вло ви ће ве збир ке 87 пе са ма, или 
есеј „Од ка ме на до све та” из књи ге Ро ко ви по е зи је, при ме ти ће мо... 

(...) он је сти хо ви ма из пе сме „Ре кви јем”: „Ово га пу та / умро 
је не ко бли зу / / Ре кви јем / у си вом пар ку / под за тво ре ним не бом...” 
хтео да...

(...) као у пе сми „Про бу дим се”: 

Про бу дим се
Над кре ве том олу ја

Па да ју зре ле ви шње
У бла то

У чам цу за по ма жу

1 Ми о драг Па вло вић, Есе ји о срп ским пе сни ци ма, Про све та, Бе о град 2000, 
129.

2 Исто, 132.



Раш чу па не же не

Ви хор 
Злу ра дих нок ти ју
Да ви мр тва це

Уско ро 
О то ме
Ни шта се не ће зна ти

(...) 

БЕ ЛЕ ШКА О АУ ТО РУ

ИМЕ ПРЕ ЗИ МЕ, ро ђен 1979. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском дра мом 
ХIХ ве ка. Књи ге пе са ма: Про лећ ни да ни, 2003; Град ска гу жва, 2007; 
До ви ђе ња, 2015. Ро ман: Ми рис Ду на ва, 2013. Сту ди је: По ре кло дра
ме, 2010; Дра ма у 19. ве ку, 2012; Спо зна ја драм ског тек ста, 2016.

(el.adre sa @mail.com) 

Ре дак ци ја Ле то пи са Ма ти це срп ске 
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА 

најстарији живи књижевни часопис  
у Европи и свету који  

у континуитету излази од 1824.
Летопис Матице српске излази  

12 пута годишње у месечним свескама  
– шест свезака чини једну књигу.

Неопозиво наручујем:

1. 12 бројева (претплата за целу годину) по цени од 2.000 ди на ра. 
Трошкови поштарине су урачунати у цену.

2. 6 бројева (претплата за пола године) по цени од 1.000 динара. 
Трошкови поштарине су урачунати у цену.

3. Претплата за иностранство за целу годину (доби ће те 12 свезака 
Летописа Матице српске) по цени од 100 €. Трошкови поштарине 
урачунати су у цену.

Име и презиме, назив установе или предузећа

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Адреса: ________________________________________________________________

Телефон: ____________________

Претплата се може уплатити на жиро рачун 205-204373-09 (Комерци-
јална банка), са назнаком „за Летопис”. Оваквом уплатом обезбедићете 
да, чим нам доставите ову наруџбеницу и потврду о уплати, читаве 
го дине добијате Летопис на адресу коју нам пошаљете.

Информације на телефоне: (021) 6613-864; 420-199/лок. 112, или на 
адресу: Летопис Матице српске, 21000 Нови Сад, ул. Ма тице српске 1, 
e-mail: letopis@maticasrpska.org.rs
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