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По �ле �ах бо ље око се бе
ти ши на оса мље на ру хо ми �о �и ру је

и с�рах ме об у зе о� се бе
кро за ме као �а не ко �ру �и �ро ви ру је

Ри сто Рат ко вић

Је зич ке бра ву ре и ства ра ње соп стве ног слен га, ко је Раст ко Лон чар обе -
ло да њу је у ре цент ној пе снич кој књи зи Су мо вра�, до ла зе до из ра жа ја
по чев од на сло ва и име но ва ња ци клу са („Чи ту ља”, „Раст ко пи не”, „Мо -
лид ба”, „Из ре че ња”, „Су мо врат”), па до из гле да сти хо ва и лајтмо ти ва.
На са мом по чет ку књи ге сто ји ау то по е тич ки кре до: „Ус кр сну ћу из не -
ког по дру ма / ба гре ма, и бе лих ра да на пи ти се. / Ни сам ја, си шао с ума
– / ја сам с ње га пао у ам би се“, а ре цен зент Не над Гру ји чић дао је ту ма -
че ње по ко јем „онај чу ве ни стих Си ме Пан ду ро ви ћа: ’Си шли смо с ума
у сја јан дан’, про на ла зи свој суд бин ски од јек у вра то лом ној Лон ча ре вој
ко ва ни ци ’су мо врат’”. У сти лу, ма ни ру ства ра ња нео ло ги за ма и у по гле -
ду пе снич ке ле пр ша во сти, Раст ко Лон чар сто ји ра ме уз ра ме с Ла зом
Ко сти ћем, али код ње га за па жа мо и скло ност ка лу ди зму, спе ци фич -
ном ху мо ру и (ау то)иро ни ји, ко ји га до не кле при бли жа ва ју ви на ве -
ров ском при сту пу по е зи ји. 
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У том све тлу, „су мо врат” по ста је са гле див и као врат су мо рва ча,
ко ји је, због де бљи не, ши рок и кра так, што до не кле од го ва ра Лон ча ре -
вим пе сма ма од ко јих су не ке „ши ро ке” и рас про стра ње не на не ко ли -
ко стра на, а не ке елип тич не и све де не на ве ли чи ну јед не стро фе. С
дру ге стра не, мо жда се ме та фо ром „су мо вра та” мо же аде кват но илу -
стро ва ти уну тра шња бор ба лир ског су бјек та са двој ни ком ко га име ну -
је Баш-Че ли ком. Го ди не 23. пре но ве ере Су ку не је у рвач кој бор би
над вла дао и убио си ле џи ју Ке ха уа и та ко по стао ро до на чел ник рва ња.
Бор ба лир ског су бјек та са Баш-Че ли ком на лик је на ову пр ву су мо бор -
бу јер је нео п ход но не са мо да се си ле џи ја Баш-Че лик над ја ча и за ро -
би, већ се он мо ра и ко нач но уби ти, ка ко ње го во ис це ље ње или
вас кр са ва ње не би мо гло да бу де омо гу ће но. 

Оту да на фо то гра фи ји пе сни ка на по ле ђи ни књи ге сто ји кар та на
ко ме су отво ре ни ка та нац и сло мље ни кључ, а у ше стој пе сми по след -
њег ци клу са и, ујед но, по след њој пе сми зби р ке, чи та мо све до чан ство
о тој бор би и ње ном крај њем ис хо ду: „Из гле дам као по раз на до ма ћем
те ре ну. / Али, ви ше ни је ва жно. На зад идем, уму. / По бе дио сам се бе,
Баш-Че ли ка, / по бе дио сам Же ну, / по бе дио чу му”. По бе да је би ла мо -
гућ на, да кле, са мо на дну, у под зе мљу соп ства, до ти ца њу по но ра и је -
ди но је лир ски су бјект сам мо рао да уђе у бор бу и вра ти се из ње: „сам
ћу се би да ти до све тла ло пов ске”, ка ко се по ен ти ра у пе сми „Та во ри је”,
ко ја сна жно ди ја ло шки при зи ва Сте ри ји на Да во ри ја, а по себ но пе сму
„На смрт јед ног с ума си шав шег”. Сто га, ви ди мо ка ко Лон ча рев „су мо -
врат” по ста је раз гра на та ме та фо ра, ка дра да опи ше сву уну тра шњу дра -
му на стан ка пе снич ке књи ге. 

За што, ме ђу тим, лир ски су бјект из гле да „као по раз на до ма ћем те -
ре ну”, ако је већ од нео по бе ду? Ја сно је да је Баш-Че лик био део ње га и
да је у тој бор би, без об зи ра на све, он из гу био део се бе. А мо же мо, ра -
ди до дат ног ту ма че ња, по но во ево ци ра ти кон цепт су мо бор бе. Као и
Су ку не, лир ски су бјект ни је био то ли ко фи зич ки су пер и о ран ко ли ко је
то био Баш-Че лик, ко ји се, шта ви ше, хра нио њи ме: „Баш-Че лик, са је -
тр ом од ту ча, / на плу ћа ми ула зи. / Утро бу дро би, / и на шта пи ће дроб
ми ру ча” („Ру чак Баш-Че ли ка”); „То што не тра жи да му се до ли је, / што
ми је тру го ру ши цом не па ли” („Фи на ле Баш-Че ли ка 1”) и „И не чу јем,
а знам да ме кљу ца: / ’За луд пра виш од кру го ва ср ца! / За луд пра виш од
кру го ва, ср ца...!’” („Фи на ле Баш-Че ли ка 2”). Врат рва ча под име ном
Баш-Че лик је сте де бео и ши рок врат, под го јен и на ло кан лир ским су -
бјек том. Са вла дав ши га, он ипак не мо же да по вра ти из гу бље но. У њи -
хо вој ме ђу соб ној бор би пре по зна је мо у лир ском су бјек ту ти та на
Про ме те ја, а у Баш-Че ли ку Зев со ву пти цу ор ла, ко ја му кљу је је тру. Лир -
ски су бјект мо ра ти тан ски да се из бо ри са суд би ном, кри ви цом, са свим
оним што Баш-Че лик мо же да ре пре зен ту је. Он је ко сти ћев ски „за нос
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и пр кос” и за то ка же у че твр тој пе сми по след њег ци клу са: „Мо ра се би -
ти сти хач. // Дру га мо гућ ност је / фи кус”. 

Не при ста је се, да кле, на па сив ност и мо ра се про ћи кроз смрад и
ка леж соп ства, па је та ко чи та ва зби р ка пре мре же на мо ти ви ма ко ји се
од но се на ау ру ко про фа гич но сти са ко јом се су о ча ва лир ски су бјект:
„Бу ди ме да пи там ко ли ко је во де / оног ча са кад се по ву че, / са мном
у се би”; „Сто ји мо у ре ду за пра жње ње ури нар ног трак та, / де бе лог цре -
ва и стид них из лу че ви на”. 

С тим у ве зи су, мо же се ре ћи, и ау то и ро нич ни нео ло ги зми у збир -
ци, у ко ји ма пре по зна је мо лик пе сни ка: ци клус „Раст ко пи не”, кур зи -
вом обе ле жен стих „Но си се, Раст ко” и мо ти ви по пут „раст кро је но сти”,
„раст ко ре ње но сти”, „раст ка ла шно сти” и „раст ку ће но сти”. „Раст ко пи -
не” су, да ка ко, по себ но су ге стив не, јер се сти че ути сак да су у са мом
пе сни ку оне ру де од ко јих се ро дио пре ка ље ни враг Баш-Че лик. У пе -
сни ко во име је, да кле, по на че лу nomenest omen, упи са на при ро да ње -
го вог двој ни ка, али и спас: „Из ра стам из се бе, и све тлам на ра те”.

На рав но, по ста вља се пи та ње у име че га се бо ри лир ски су бје кат и
у том кон тек сту на ме ће се од го вор да је у фо ку су �рин це за, ко ја у збир -
ци опе ри ше под псе у до ни мом „снај ка”, а ко јој Баш-Че лик на ме њу је по -
лу бо дле ров ско Же ле зно цве ће, а лир ски су бјект же ли да јој да „на дар
жар-пти цу”. Прин це за ове зби р ке ујед но је оте ло тво ре ње чи та ве књи -
ге Су мо вра�: „Ти си ко ја се са ња / из ме ђу два сро ка”, јер по е зи ја у лир -
ском су бјек ту и пе сни ку је то ли ко моћ на да је ка дра да са вла да би ло
ког не при ја те ља. За њу се пе сник бо ри и њу тре ба да спа си од Баш-Че -
ли ка, а она се, исто вре ме но, ра ђа као ре зул тан та њи хо вог рва ња, као
Афро ди та из пе не ство ре не од уда ра ца мо ра о оба лу. 

Узи ма ју ћи за под текст јед ну од на ших нај бо љих бај ки, Раст ко Лон -
чар по ка зу је у ко јој ме ри је мо гућ но пе снич ки ре ак ту е ли зо ва ти јед ну
лич ност ин три гант ног име на, ка ква је Баш-Че лик, ко ја је ју на ку бај ке
исто вре ме но и при ја тељ и не при ја тељ. У Су мо вра �у је Баш-Че лик ко -
ли ко стра шан, то ли ко и гро те скан, ко ли ко не при ја тан, то ли ко и ко ми -
чан, а на да све је пре ко по тре бан пе сни ку, ка ко би уну тар би ћа лир ског
су бјек та ство рио ринг из ко јег ће из ра сти јед на „снај ка”, ко јој ће ре ћи:
„Же но, и су шти но мо ја”. За та кав из бор пе снич ке град ње мо рао је
осми сли ти нов је зич ки свет, при ро ђен ау тен тич но сти соп стве ног пе -
снич ког гла са, али ду ху вре ме на, па за то не ке сти хо ве мо же мо, жар -
гон ски го во ре ћи, до жи ве ти као „до бре фо ре”. Ето, нај по сле, још јед ног
на чи на ка ко да се одр жи ви тал ност по е зи је у да на шњи ци. 
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