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Уос�а лом, ни ка �а ни сам са њао ни ш�а 
ш�о би би ло ле�ше, не с�вар ни је и уз бу�љи ви је 

о� мо� обич но�, сва ко�нев но�, ве ли чан с�ве но� жи во �а. 
Бра ни слав Пе тро вић

Књи гу Не уби �и ��и цу �ро з�а чи не тек сто ви Бра ни сла ва Пе тро ви ћа,
ко је је то ком го то во че ти ри де це ни је раз ли чи тим по во ди ма об ја вљи -
вао у ча со пи си ма и но ви на ма. Ве ћи на их је пре у зе та из Нин-а, по том
Је жа, Фрон �а, Ду�е, Да на са, Е�о хе, С�у �ен �а, Ви �и ка, а увр ште на је и
не ко ли ци на из ру ко пи не за о став шти не и јед на пе сма из књи ге Же же -
ва си он. Тек сто ви ко је је Пе тро вић об ја вљи вао у гла си ли ма жан ров ски
су раз ли чи ти, и кре ћу се од по ет ске про зе, пре ко есе ја, кри ти ка, ре а го -
ва ња до цр ти ца и бе ле жа ка. Та ква жан ров ска по ли фо ни ја не ми нов но
по ста вља пи та ње ка кво је „гра ди ли ште” пред на ма, од ка квог ма те ри -
ја ла и ка кве вред но сти. То пи та ње тра жи два од го во ра – јед но ко је се
ти че при ро де са мих тек сто ва Бра не Пе тро ви ћа, а дру го ко је се од но си
на то ка ко су ти тек сто ви при ре ђи вач ки уоб ли че ни. 

Чи ни се да нај бо ље и на са же ти је дух књи ге Не уби �и ��и цу �ро з�а
опи су је Пе тро ви ће ва ми сао: „Увек се мо ра по ћи од по е зи је јер је жуд -
ња свих тек сто ва да по ста ну пе сма”. Дру га чи је ре че но, ре чи што су сат -
ка ле про зне ре до ве пред на ма од исте су гра ђе од ко је је пе сник
са чи ња вао сти хо ве, јер њих ис кљу чи во во ди „дух град ње”, до бри ан -
ђео Бра ни ног пи сма, ко ји ће он у овим тек сто ви ма ви ше пу та ис ти ца -
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ти као је ди но ме ри ло људ ско сти. Тај дух, уве рен је Бра на, под јед на ко
ће би ти ва жан за књи жев ност као и за би ло шта дру го што чо век ства -
ра или у шта ве ру је. Под ње го вом ка пом на шло се мно штво фе но ме на
о ко ји ма је наш ис так ну ти пе сник раз ми шљао и свој суд де лио са нај -
ши ром пу бли ком, од дру штве них, по ли тич ких, ан тро по ло шких, књи -
жев них, до лич них. 

Нај у оп ште ни је узе то, са ме ра ва ју ћи пи та ња ко ја су Пе тро ви ћа за о -
ку пља ла у ра спо ну од ци ви ли за циј ских до ло кал них, ко лек тив них до
лич них, ме та фи зич ких до ре ла них, упра во раз у ме ва ње ду хов не град ње,
ко ја, ка ко сма тра, љу де чи ни ис ти ма у њи хо вој раз ли чи то сти, да је пе -
сни ку ле ги ти ми тет да при ли ком гло бал них „де о ба” не за пад не у сит но -
ду ћан џиј ске ра чу ни це, већ да људ ско са гле да у су штин ском, ка о год и
на ци о нал но ван др жав них окви ра, оно „мо је” у оном ”свет ском”. За то
ће Бра на Пе тро вић пра ви ти раз ли ку из ме ђу др жав ног и ду хов ног от -
це пље ња, те та ко не при ста је да да је Пре шер на, Ве сну Па рун, да се од -
рек не Ге теа, за то је за ње га „ки не ско пи та ње и мо је лич но пи та ње”, као
што сма тра да ни Дан те ни је са мо ита ли јан ски пе сник, од но сно да је
Ње гош и свет ски пе сник. Упу ћи ва ће на раз ли ку из ме ђу зна че ња по је -
ди них ре чи: „Власт и вла сни што из истог су ко ре на, али ни су исто.
Власт је слу же ње, вла сни штво по се до ва ње”, да би то не раз ли ко ва ње у
прак си нај већ ма осли ка вао на до ма ћем те ре ну, у по сле ди ца ма ти то и -
стич ке вла сто др жач ке по ли ти ке. Исто та ко, ко ли ко код се по но сио
срп ским ро дом, то ли ко је и мен та ли тет свог на ро да че сто не ште ди ми -
це кри ти ко вао: „Са мо за Ср бе, исто риј ски на род, исто ри ја се не по на -
вља, и све што им се са да до га ђа, до га ђа се пр ви пут у исто ри ји”;
„Не пи сме ност у Ср ба, хро нич на је [...] Са мо је Ср бин спо со бан да за -
вр ши шко лу а да оста не не пи смен.”

Бра на ће бра ни ти уве ре ње да су све ве ре јед на ке спрам јед не тво -
рач ке си ле, јер су, по но ви мо ње го ву ми сао, од исте „ду хов не гра ђе”, и
да су, сход но тој ло ги ци, вер ске не тр пе љи во сти, ис ка зи ве до кра њих
кон се квен ци, „опа ко без бо жни штво”. Ал тру и стич ка ми сао осно ва је и
ње го вог про ми шља ња о људ ском злу, бу ду ћи да је чо век по сво јој при -
ро ди и до бар и зао, те сма тра да „сво ју при пад ност људ ском ро ду, да -
кле, не мо же мо ви де ти са мо у при пад но сти они ма ко ји су ства ра ли
све тлост – ми мо ра мо, ми смо оба ве зни, ми смо осу ђе ни да при па да -
мо и они ма ко ји су у мрач ној слу жби зла”. Ипак, етич ко осе ћа ње да му
је сва ки чо век брат ста вља под сум њу ка да не на ла зи оправ да ње злу,
као  при ли ком са зна ња о кон крет ном на ци стич ком зло чи ну над ма -
лим кра гу је вач ким чи ста чи ма ци пе ла ок то бра 1941: „Ах, пре ја сно осе -
ћам да ће ми мо жда и жи вот ми ну ти, а на ово пи та ње не ћу уме ти да
од го во рим”. Ни је на то пи та ње мо гао да од го во ри ни „ужас нут ан ђео”
из бра ву ро зне при че „Ан ђео у ви но гра ду”, оне мео услед не појм љи вог

Pristupi /  101



људ ског сле пи ла и јед но у мља, ка да уче ник пре су ђу је жи вот свом учи -
те љу. Та ко, на су прот по ет ских „ре вол вер ских ша ла” из пе снич ке књи -
ге О �ро кле�а �а си ули цо Ри �е о� Фе ре, у про зни ма, ко је су од њих
узај ми ле на слов, ме так је до слов но ода слат, те се бе за злен и до бро ћу -
дан смех из сти хо ва ов де из об ли чу је у не му не ве ри цу. 

Пе тро ви ће ви до жи вља ји и ми сли у ра спо ну од за но са до оспо ра ва ња,
од ево ка ци је до кри ти ке, од све тло сти до та ме ва жи ће и за књи жев -
ност, по себ но по е зи ју: „По е зи ја је чу до и чу ђе ње. Бо љом де фи ни ци јом
ни сам за до во љан”, „По е зи ја је са мо део чо ве ко ве си зи фо фре ни је и су -
о че ње са ни шта ви лом (увек са м у не до у ми ци – ни шта ви ло са ма лим
или ве ли ким Н?)”, као што „На пи сан текст ни кад ни је оно што је пи -
сац хтео да ка же. Текст је оно што утек не од оно га што је пи сац хтео да
ка же”, да би тај (пост)мо дер ни стич ки став де ми сти фи ко вао: „Пост мо -
дер ни зам ни је ни ка кав ба ук. Ми пост мо дер ни сти смо тра ди ци о на ли -
сти. На ма је све текст. Ку ћа, ули ца, пти ца, жа ба, из ве штај о во до ста њу,
све са мо тек сто ви... И смрт је са мо је дан текст. Пла ги јат, али вр ло зна -
ча јан текст. Итд.”

У ду хов ну спи са тељ ску гра ђе ви ну Бра на је још узи дао и раз ми шља -
ња о при ро ди, жи во ти ња ма, по ли ти ци, сла ви, ме цен ству, о сво јим ве -
ли ким љу ба ви ма ша ху и Пар ти за ну и сл., а ње го во је гра ди ли ште хте ло
да бу де де лат но, да се чу је и да се раз у ме. За то он и пи ше јед но став ним
је зи ком, на пол зу на ро да. Упра во на род ни дух про го ва ра из от ме ног
го спо ди на Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, и за то у ње го вој ре чи има и му дро -
сти и се те, по нај ви ше иро ни је, а шта ће од то га пре вла да ти за ви си од
оп штег то на, при ро де или по во да тек ста. Ре акци је су, по пра ви лу,
брит ке, ево ка ци је ме лан хо лич не. Пр ве зна ју да оспо ра ва ју ства во ве и
ва жних име на срп ске кул ту ре (Ду ша на Ра до ви ћа на при мер, те по себ -
но ан то ло ги ча ра Бог да на По по ви ћа, Зо ра на Ми ши ћа и дру гих). Ме ђу
овим дру ги ма нај леп ше се од но се на по ро ди це – би ло шку, и ње ну суд -
би ну, и пе снич ку, и ње ну укле тост. Ме ђу нај дир љи ви је стра ни це иду
оне о Ђу ри Јак ши ћу, Бран ку Миљ ко ви ћу, Ми о дра гу Бу ла то ви ћу.

Дру го по ме ну то пи та ње ко је се ти че књи ге Не уби �и ��и цу �ро з�а је -
сте ка ко је при ре ђи вач рас по ре дио ду хов ну гра ђу Бра не Пе тро ви ћа. У
књи зи је ше сна ест по гла вља као за себ них те мат ских це ли на, од ко јих
ве ћи на има и пот по гла вља. Ра и че вић их је на сло вља вао Бра ни ним сти -
хо ви ма и ре че ни ца ма ко је од го ва ра ју те ми це ли не. Ме ђу по гла вљи ма
и пот по гла вљи ма по сто је спо не, те се че сто ми сао или по јам из јед не
на до ве зу је на сле де ћу, чи ме је при ре ђи вач очи то же лео да, по ред те -
мат ских по ља као је зга ра Бра ни не ми сли, ус по ста ви из ве сне мо тив ске
ни ти уну тар из да ња. Та ко, ус ти ну, дух Бра ни не ми сли и емо ци је до би -
ја естет ску над град њу. Јер Бра на Пе тро вић ни је у бит но ме ме њао сво -
ја уве ре ња, код ње га је пре су дан тон при ли ком раз ма тра ња од ре ђе не
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по ја ве, те тек сто ви ни су ни мо ра ли би ти хро но ло шки по ре ђа ни, већ
упра во те мат ски. Но ти ме је и би ло те же при сту пи ти рас по ре ду ове
гра ђе, бу ду ћи да се она, од но сно пре све га Бра ни на по е зи ја, мо ра раз -
у ме ти из ну тра да би се књи га уокви ри ла по гла вљи ма „Чу до у ср цу” и
„Чо век је јед на су за”, ако се из у зме по след ња це ли на ”Из дав них пре -
де ла ле та”, ко ју ма хом чи не Бра ни не фо то гра фи је. Њи хов за јед нич ки
име ни тељ је ве ра, то ли ко ва жна за овог пе сни ка. Јер пи та ње ве ре се
ипак раз ли чи то ма ни фе сту је ка да је пе сник о њој пи сао 1973, из ко је
да ти ра ју тек сто ви пр вог по гла вља, и 2001, ка да су на ста ли ре до ви из
прет по след ње це ли не ме ђу овим ко ри ца ма. Та ко књи га, у још јед ном,
до дат ном, кру гу, не на ме тљи во уокви ру је ства ра лач ки и жи вот ни Пе -
тро ви ћев пут. Чи та лац је у при ли ци да и дру ге те ме упо ре ђу је пра те ћи
„Азбуч ни са др жај” дат на кра ју из да ња, у ко јем су на ла зи и по да так ка -
да су и где тек сто ви штам па ни. Та ко, ре ци мо, да оста не мо код по ме ну -
тог при ме ра, не са мо да мо же пра ти ти раз ли чи то сти све га оно га што
за Бра ну Пе тро ви ћа пот па да под фе но мен ср ца, већ се мо гу уоча ва ти
и „фи не се, фи не се, фи не се”, ка ко би то он на јед ном ме сту ре као. Јер
Бра на ће до кра ја ве ро ва ти и об ја вљи ва ти да је нај ве ћа бла го дат „ср це
јед ног чо ве ка у гру ди ма дру гог”, али по сто је из ве сне раз ли ке у огла ша -
ва њу „раз до бља ср ца” с по чет ка књи ге, ка да се с по ве ре њем гле да ло у
ње го ву бе смрт ност, до то га да ка ко то ср це го во ри ка да пе сник по ста -
је „све са мљи” и ка да све ви ше пре о вла да ва сет на ми сао о смр ти. Го то -
во ком пле мен тар но по е зи ји и по е тич ким про ме на ма, и ов де се
про те же ли ни ја од без у слов не ве ре у моћ го во ра, од но сно жи во та, до
на лич ја ег зи стен ци је.

Књи га Не уби �и ��и цу �ро з�а ме сто је где су се су сре ле и про же -
ле пле ме ни та ми сао и на род на му дрост Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Дон
Ки хот и Сан чо Пан са у ње му. То је, та ко ђе, и ме сто где су се су сре ли
Бра на Пе тро вић и Ми о драг Ра и че вић. За то ово ни је тек књи га Бра ни -
них тек сто ва већ и књи га о Бра ни Пе тро ви ћу, што осве до ча ва и дух
при ре ђи вач ке град ње.
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