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ТРИ ПЕСМЕ МИЛАНА ЂОРЂЕВИЋА

У књи зи иза бра них и но вих пе са ма Ми ла на Ђор ђе ви ћа Пе �ео у ба ш�и
на ла зи се, из ме ђу оста лог, оп се жан део на сло вљен јед но став но „Но ве
пе сме“, а ме ђу њи ма су и три пе сме на ко је бих же лео да скре нем па -
жњу. Њи хо ви на сло ви су „Бо је“, „Жар“ и „По сред ник“; све три пе сме
по се ду ју на гла ше ну, чак и до ми нант ну, ауто по е тич ку цр ту. Го вор са
ауто по е тич ким зна че њем ни је рет ка по ја ва у Ђор ђе ви ће вој по е зи ји.
На про тив, тај го вор је то ли ко чест и то ли ко ин тен зи ван, да би мо гло
да се ка же да је при су ство ауто по е тич ких ис ка за јед на од пре по зна -
тљи вих кон стан ти ове по е зи је, то јест да је јед ним сво јим ва жним де -
лом, ова по е зи ја упор но и не у мор но пре и спи ти ва ње са ме се бе, сво је
лир ске по зи ци је и сво јих из гле да да ус по ста ви ко му ни ка ци ју са све ре -
ђим, али упра во за то и све по треб ни јим чи та о цем. По е тич ка ауто ре -
флек си ја је ка рак те ри стич но свој ство мо дер ног пе сни штва и ње го ве
не ста бил не су бјек тив но сти ко ја стал но по ку ша ва да се уте ме љи али не
мо же да на ђе уте ме ље ње из ван се бе са ме.

Ове три пе сме не из два јам за то што же лим да на по вла шће но ме сто
по ста вим аутор ску ин тер пре та ци ју, и при хва тим је као кључ ту ма че ња
– не го за то што оне на го то во па ра диг ма тич ки на чин илу стру ју од нос
ко ји сма трам нај ва жни јим уну тар ин ди ви ду ал не по е ти ке Ми ла на Ђор -
ђе ви ћа. Реч је о од но су ве ри стич ке по став ке Ђор ђе ви ће ве по е зи је и ви -
зу ел ног ка рак те ра има ги на ци је ко јом је та по став ка омо гу ће на.
По ја сни ћу у ком сми слу из но сим ову оце ну, и ка ко упо тре бља вам тер -
ми не ве ри зам и ви зу ел на има �и на ци ја. 

Ђор ђе ви ћа кри ти ча ри че сто по сма тра ју као за ступ ни ка јед не ва ри -
јан те ве ри стич ког пе ва ња са сна жно из ра же ном со ци јал но-кри тич ком
цр том. Као и код, ре ци мо, Ду шка Но ва ко ви ћа, Ђор ђе ви ћев ве ри зам је
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ан га жо ва но пе ва ње, у ко јем ни су рет ка из ри чи та, чак нај ди рект ни је
из ре че на вред но сна опре де ље ња. С дру ге стра не, Ђор ђе ви ћев ве ри зам
је усло жњен и опле ме њен ме лан хо лич ним рас по ло же њи-
ма; за увид у спе ци фич ност пе сни ко вог гла са нео п ход но је узе ти у об -
зир „ин то на ци ју ме лан хо лич ног ли ри зма“ (Гој ко Бо жо вић). Тај глас и
та ин то на ци ја ве ро ват но има ју по ре кло у пе сни ко вом лу та лач ком ду -
ху и ти пич но мо дер ном осе ћа њу отво ре ног, не ре ше ног иден ти те та.
Из дво ји ћу као при мер пе сму „Три гра ци је“ из збир ке Ра�ос�, у ко јој
Ђор ђе вић, уз по треб ну до зу ху мо ра, ауто и ро нич но го во ри о три ма
пер со на ли зо ва ним си ла ма ко је од ре ђу ју ка рак тер по е зи је ко ју пи ше:
то су вр ти реп ка Иро ни ја, бив ша ле по ти ца Ме лан хо ли ја и де бе ла го -
спо ђа Исто ри ја. И мно ги дру ги са вре ме ни пе сни ци би у овим три ма
гра ци ја ма, мо жда упра во на на чин на ко ји их сли ка Ми лан Ђор ђе вић,
мо гли да про на ђу по кре та че соп стве не по е зи је. 

Ђор ђе ви ће ва ва ри јан та „ме лан хо лич ног ве ри зма“ (Ми ле та Аћи мо -
вић Ив ков) из два ја се ка ко по свом ис хо ди шту, та ко и по на чи ни ма
уоб ли че ња. Пре све га, фор мал ни ре пер то ар овог пе сни ка је ве о ма ши -
рок; ме ђу нај фре квент ни јим об ли ци ма код ње га су пе сма у про зи (или
ли ри зо ва ни про зни фраг мент), и по раз ли чи тим обра сци ма ри мо ва ни
(или не ри мо ва ни) тер цет, али има и со не та и пе са ма ор га ни зо ва них у
ка тре не, ди сти хе и дру ге об ли ке сти ха. Ми слим да ни је по гре шно уко -
ли ко прет по ста ви мо да је је дан од ва жни јих им пул са за ову фор мал ну
ра зно вр сност Ђор ђе ви ћу до шао из ван срп ске књи жев но сти – од по -
зног Ша ла му на и Де бе ља ка, сло ве нач ких пе сни ка ко је је пре во дио. И
код њих се бри га за фор му (кат кад и си му ли ра ње фор ме у тзв. со не ти -
ма без ри ме) удру жу је са из ра зи то ме лан хо лич ним го во ром о све ту ко -
ји по сте пе но, али не у мит но иш че за ва.

Пре тва ра ње оби ља ис ку стве них сли ка у го вор, а за тим њи хо во не -
ста ја ње у го во ру и са њим – оно је што на сто ји да из ра зи Ђор ђе ви ће ва
пе сма. Не ста ја ње, иш че за ва ње, ис па ра ва ње, ни шта ви ло, крај, Ни шта (са -
да схва ће но и из ра же но као суп стан ци јал но, крај ње Ни шта, ко јем пе -
сник пе ва чак и јед ну нео бич ну „Љу бав ну пе сму“), ре чи су ко је се го то во
оп се сив но по на вља ју, ре чи чи је ће мо ва ри ја ци је про на ћи у мно гим Ђор -
ђе ви ће вим пе сма ма. На го ми ла ва ње ис ку ста ва, ра зно вр сних чул них ути -
са ка, ре флек си ја о њи ма, упор но бе ле же ње тра го ва ис ку ства – ни шта ту
не по ма же; ни шта не мо же да за у ста ви кре та ње ко је се од ви ја по не у -
мит ној за ко ни то сти. По след ње ре чи те за ко ни то сти Ђор ђе вић уре зу је у
јед ној пе сми ко ја нас иза зи ва да је раз у ме мо као не ку вр сту па ра фра зе
по зна тог Сте ри ји ног „Над гро би ја са мо ме се би“ (уоста лом, пе сми на пи -
са ној у безмало истом жи вот ном до бу у ко ме је сво је огле да ње у ни шта -
ви лу опи сао, век и по ра ни је, вр шач ки уса мље ник): „Ни шта ти. / Ни шта
ја. // Ни шта да нас. / Ни шта су тра. // Ни шта пре. / Ни шта по сле. // Ни шта
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крв. / Ни шта смрт. // Ни шта се Ни че му на да / Као што за бес кра јем жу -
ди Све.“

Тмур ни он то ло шки ис ход ко ји не мо же да убла жи чак ни ста вља -
ње у из глед бес кра ја оног Све, за ко јим и са ко јим чо век од у век жу ди,
из гле да да је у нај при сни јој ве зи са осе ћа њем те мељ не уса мље но сти
ко је са свим отво ре но из би ја из Ђор ђе ви ће вих сти хо ва. У јед ном ауто -
по е тич ком сло ву Ми лан Ђор ђе вић је хва лио то осе ћа ње уса мље но сти,
ту са мо ћу, као из во ри ште пе снич ког го во ра, као „тре нут ке је ди ног
аутен тич ног жи во та“. Те ем фа тич не ре чи, ме ђу тим, од зва ња ју као уте -
ха: још не што ва жно им тре ба до да ти: је ди ног аутен тич ног жи во та за
ко ји смо �а нас с�о соб ни. Ме лан хо ли ја не би би ла уте ме ље на ка да се иза
ње не би на слу ћи вао не ки ве ли ки гу би так.

Још јед ну ка рак те ри стич ну осо би ну Ђор ђе ви ће ве ве ри стич ке по е -
зи је ви дим у стал ном про ши ри ва њу те мат ско-мо тив ских окви ра, уво -
ђе њу ша ро ли ких чи ни ла ца са вре ме ног ис ку ства, про на ла же њу раз ло га
за пе сму у си ту а ци ја ма ко је би не ки тра ди ци о на ли стич ки по глед сма -
трао не по де сним за умет нич ку тран сфор ма ци ју. Ова осо би на је у са -
гла сју са Ђор ђе ви ће вом скло но шћу ка при год ној пе сми. Јер са мо та ко
би смо мо гли да об у хва ти мо јед ним по гле дом нпр. пе сме о гла ви ца ма
лу ка, пор но-ди ви, обич ном ка ме ну, сте пе ни ца ма или ре клам ном бил -
бор ду, ко је су нај че шће ре а ли зо ва не у ви ду по ет ске на ра ци је, ма да не
увек са под јед на ким сте пе ном за вр шне об ра де по је ди них сти хо ва или
ис ка за. Уво де ћи кру го ве нај но ви јег, че сто ме диј ски об ли ко ва ног ис -
ку ства у пе сму (као што то чи ни, на при мер, Сло бо дан Зу ба но вић или,
из дру га чи јег ре ги стра, Вла ди мир Ко пицл), Ђор ђе вић се отво ре ни је од
мно гих дру гих на ших да на шњих пе сни ка по ка зу је као истин ски са вре -
ме ник све та у ко јем жи ви. 

Скре ну ћу па жњу на још је дан те мат ско-мо тив ски ток у Ђор ђе ви ће -
вим пе сма ма – на онај у ко јем се те ма ти зу ју те ло и те ле сност: „Те ло
има тај ну ко ју не мо жеш да пре тво риш у го вор. Те ло је убра на по мо -
ран џа ко ју не мо жеш да ис це диш. Је зик ко јим го во риш, слат ко-гор ки
је сок што нас спа ја.“ Да, за ми сли во је да ми жи ви мо и на не-дис кур -
зив ни на чин, да на ше те ло уче ству је у не ким еле мен тар ним про це си -
ма у ко ји ма го вор не уче ству је. Али тај на чин жи во та је чи сто
не га тив на гра ни ца, и чим по ку ша мо да је ар ти ку ли ше мо, чак и не за -
ла зе ћи у бе сло ве сно под руч је са оне стра не, не ми нов но гу би мо циљ
ко јем смо се за пу ти ли, јер смо до та кли то те ле сно сво јим го во ром. Ре -
ше ња те con di tio hu ma na не ма; оно што чи ни Ми лан Ђор ђе вић, је сте
по ку шај да се пи та ње те ле сног из ме сти из уоби ча је них, ре ла тив но
оскуд них окви ра (ка да го во ри о те лу, по е зи ја то тра ди ци о нал но чи ни
на на чин ерот ског или на на чин ме ди цин ског), да опро ба или ма кар
на го ве сти дру га чи је мо гућ но сти. Ак тив ни је при су ство ис ка за о сен за -
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ци ја ма чу ла до ди ра је јед на од тих мо гућ но сти, а гро теск ном бли ско
на гла ша ва ње фи зи о ло шких аспе ка та ег зи стен ци је, дру га. Трет ман те -
ле сног је чест у са вре ме ној срп ској по е зи ји (Дра ган Јо ва но вић Да ни -
лов, Ана Ри сто вић и дру ги), али, раз у ме се, пи та ње те ла и ње го вог
од но са пре ма го во ру ти ме ни је ни из да ле ка раз ре ше но.

Из лаз из све та оба сја ног там ним сун цем ме лан хо ли је, све та чи ја је
до след на ме та фо ра у Ђор ђе ви ће вом пе сни штву �у с�и ња – тра жи се,
да кле, у чул но сти, те ле сно сти, као сфе ри у ко јој се (ипак!) афир ми ше
жи вот. Да би то на гла си ла, ње го ва пе сма се окре ће упор ном ка та ло ги -
зо ва њу ис ку ста ва и ре флек си ја о ис ку стви ма. И за то је та пе сма ве ри -
стич ка. То кон крет но мо же би ти по глед на улич ног ке пе ца-вер гла ша,
или на де вој ку ко ја чи та књи гу у ку пеу не ког во за ко ји про ла зи кроз
Цен трал ну Евро пу, или не при ли ка са јед ним те ле фон ским ауто ма том.
Прав ци у ко ји ма се уоб ли ча ва сва ко днев но ис ку ство из гло бље не и уса -
мље не су бјек тив но сти број ни су и ра зно вр сни. Али над њи хо вим ис -
хо дом се ус пра вља знак пи та ња: не во де ли, сви, оном „ве ли ком
Ни шта”, са да схва ће ном као не га тив на гра ни ца ис ку ства? Тај hor ror va -
cui Ђор ђе вић обе ћа ва да ће пре ва зи ћи јед ним по себ ним ис ку ством, ис -
ку ством те ле сно сти, есте тич ким ис ку ством у нај и звор ни јем сми слу
ре чи, естет ским и ерот ским ис ку ством у ко ме се су бјек тив ност исто -
вре ме но гу би и по твр ђу је. Ми лан Ђор ђе вић до ла зи до исте гра ни це
не из ре ци вог на ко ју су при спе ли и мно ги дру ги пе сни ци ко ји су же ле -
ли да на чи ње ни ци те ла оправ да ју спо соб ност ду ха. По зна ту ре че ни цу
да о оно ме о че му се не мо же го во ри ти, тре ба ћу та ти, пе сни ци пре о кре -
ћу у став да се не пре ста но мо ра го во ри ти упра во о оно ме о че му је сва -
ки го вор не мо гућ. За то се по но во вра ћа ме лан хо ли ја: Ђор ђе вић у
пе сми не мо же да за и ста, још јед ном, про жи вља ва ис ку ства до ко јих му
је ста ло; он мо же о њи ма са мо да го во ри. 

И он то чи ни ево ци ра ју ћи сли ке све та. Те сли ке се мо гу од ре ди ти
на сле де ћи на чин: као је зич ким сред стви ма ус по ста вље не су ге сти је ви -
зу ел них чул них ути са ка. Ствар ност о ко јој го во ри ово пе сни штво је
ипак (уз сво ре спек то ва ње по ме ну тог ис ко ра ка ка јед ној ин те грал ној
те ле сно сти) пр вен стве но ви ђе на, па тек он да ис по ру че на оста лим чу -
ли ма. О из ра зи то ви зу ел ном ка рак те ру пе снич ке сли ке у по е зи ји Ми -
ла на Ђор ђе ви ћа већ је пи са но, а нај бо ље је то чи нио Гој ко Бо жо вић у
по го во ру Ђор ђе ви ће ве збир ке Ва �ра у ба ш�и. Са до брим раз ло зи ма,
он ста вља ак це нат на ко ло ри стич ки мо ме нат пе сни ко вих сли ка. „От -
кри ва ју ћи све бо је све та“, пи ше Бо жо вић, „Ђор ђе ви ће ве пе сме по ста -
ју по е зи ја чи сте пик ту рал но сти. … Бо ја је ка рак те ри за ци ја, не ка да и
дру го име ствар но сти. Пре ли ви бо ја, ко је пе сник пра ти са нео бич но
ис тан ча ним осе ћа њем, ни ка ко ни су јед но став но ми ме тич ко по сре до -
ва ње ствар но сти. Њи хо ва ствар на уло га је у то ме што увек не по гре -
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ши во од го ва ра ју пси хо ло шким ста њи ма лир ског су бјек та. Осе ћа ње ег -
зи стен ци је и до жи вљај све та та ко до би ја ју ја сан пик ту рал ни из раз.“
Ђор ђе вић је пе сник из ра зи те сли ков но сти.

Тре ба за па зи ти да се ова ка рак те ри сти ка у пе сни ко вим ауто по е -
тич ки на гла ше ним сти хо ви ма сти ли зу је уз из ра зи то ме лан хо лич не но -
те. Та ко, већ по ме ну та пе сма „Бо је“, ко ја се мо же чи та ти и као не ка
вр ста пе снич ког про гра ма, по чи ње не дво сми сле ним упу ћи ва њем на
сли ке: сво јим на сло вом, по све том сли ка ру и пи сцу Ми ле ти Про да но -
ви ћу, као и увод ним сти хо ви ма:

У мла�о сtи сам же лео �а бу�ем сли кар.
На pлаtни ма �а gо во рим кроз об ли ке и бо је.
Али та мла да лач ка же ља је оста ла нео ства ре на; онај ко је ево ци ра

ни је по стао сли кар, не го пе сник – и за то мо же да ка же:
Са �а pо ми њем бо је (…)
Али ша љем их у наш свеt са мо pо мо ћу ре чи.
Сле ди низ за па жа ња о бо ја ма и обра ћа ње при ја те љу ко ји се бо ја ма

обра ћа и плат ном и ре чи ма, са за вр шним по зи вом:
Ура њај им у крв и из ње нам �о но си
оно tа јан сtве но (…).
До дир са тим та јан стве ним је оно што пе сни ку из ми че – крв бо ја он

мо же да до сег не са мо по сре�ством ре чи, ње гов при ступ је за сте пен
да љи од сли ка ре вог. Не по сред ност је за пе сни ка уна пред не мо гу ћа. За -
то ње го ва ме лан хо ли ја, и за то гор ко-ху мор ни от клон у срод ној пе сми
„По сред ник“, ко ји се по ја ча ва, ели ми ни шу ћи ни јан су ху мо ра, до гор -
ког ис ка за о при ро ди пе снич ког на чи на по сто ја ња:

Е, gо спо �о, ни сам вам ви ше pо сре�ник
из ме ђу оно gа ви �љи во gа и не ви �љи во gа (…) 
Не шtо сам из ме ђу шtо је ве о ма сtра шно (…) 
Не шtо шtо са Ве ли ким Ни шtа �ру gу је.
Од ре ђе ње по ло жа ја из ме ђу као пе сни ко вог ме ста у све ту, ме ста опа -

сно бли ског ни шта ви лу, опо ни ра сли ка ма обо је ноg све та, као оне пра -
ве ствар но сти. Ђор ђе ви ће во схва та ње пе сни штва је та ко ре ћи ин вер зи ја
пла то ни зма; оно што је та мо при вид, ов де је ствар ност, и обр ну то. 

Пе сни ку очи глед но ни је остао на рас по ла га њу пре ши рок из бор; на
сна зи је оно што је је згро ви то ис та као Ма лар ме: пе сма се пра ви од ре -
чи. Чак и ка да на сто је да су ге ри шу учин ке дру га чи јих ви до ва има ги на -
ци је (ов де ви зу ел не), оне не пре ста ју да бу ду ре чи. Оне се ипак не
пре тва ра ју у сли ке, оне су је зич ки ми ме сис сли ка. О то ме је реч у Ђор -
ђе ви ће вој пе сми „Жар“. Та ма ла але го ри ја у све га пет на ест сти хо ва,
усу ђу је се да про го во ри о усу ду по е зи је, о ње ним гра ни ца ма и под ри -
ва њу тих гра ни ца, што пе сни ци од у век чи не:

Понирање /  103



Али ја иpак ов �е pра вим gо ми ли це ре чи,
pо ку ша ва ју ћи tа ко �а �о не че gа �о ђем.
То до че га се до ла зи у але го ри ји ко ја по ве зу је уоби ча је не, сва ко днев -

не по сло ве, са пе снич ким ства ри ма, по след њи стих пе сме ис ка зу је уз
ви ше стру ко уз ми ца ње – ти пич но за мо дер но пе сни штво и пре по зна -
тљи во за Ми ла на Ђор ђе ви ћа. То је

мо ж�а, мо ж�а иpак pо е зи ја, pо е зи ја.
Мо жда и је сте, ипак.
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