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КА ДА ЈЕ БРАН КО ЧУО 
ОХРИД СКЕ ТРУ БА ДУ РЕ

БА ЛА ДА

Охриdским tру ба dу ри ма

Му дро сти, не ис ку сно сви ћу зо ре,
На обич не ре чи ви ше не мам пра во!
Мо је се ср це га си, очи го ре.
Пе вај те, див ни стар ци, док над гла вом
Рас пр ска ва ју се зве зде као ме та фо ре!
Што је ви со ко иш че зне, што је ни ско ис тру ли.
Пти цо, до ве шћу те до ре чи. Ал вра ти
По зајм ље ни пла мен. Пе пео не ху ли.
У ту ђем смо ср цу сво је ср це чу ли.
Исто је пе ва ти и уми ра ти.

Сун це је реч ко ја не уме да си ја.
Са вест не уме да пе ва, јер се бо ји
Осе тљи ве пра зни не. Кра дљив ци ви зи ја,
Ор ло ви, из ну тра кљу ју ме. Ја сто јим
При ко ван за сте ну ко ја не по сто ји.
Зве зда ма смо пот пи са ли пре ва ру
Не ви дљи ве но ћи, тим цр ње. Упам ти
Тај пад у жи вот ко до каз твом жа ру.
Кад ма сти ло са зре у крв, сви ће зна ти
Да исто је пе ва ти и уми ра ти.
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Му дро сти, ја чи ће пр ви по су ста ти!
Са мо ни тко ви зна ју шта је по е зи ја,
Кра дљив ци ва тре, ни ма ло уми ља ти,
Ве за ни за јар бол ла ђе ко ју пра ти
Под вод на пе сма ја вом опа сни ја.
Оне све шће но сун це у зре лом во ћу ће зна ти
Да за ме ни по љу бац што пе пео од ма ра.
Ал ни ко по сле нас не ће има ти
Сна гу ко ја се сла ву ји ма удва ра
Кад исто је пе ва ти и уми ра ти.

Смр то но сан је жи вот, ал смр ти одо ле ва.
Јед на стра шна бо лест по ме ни ће се зва ти.
Мно го смо па ти ли. И, ево, сад пе ва
При пи то мље ни па као. Нек ср це не окле ва.
Исто је пе ва ти и уми ра ти.

Бран ко Миљ ко вић

Пе сник у се ћа њу

Мо ја, већ из бле де ла, за ма гље на, ви ше стру ко екс по ни ра на, не по у зда -
на се ћа ња на Бран ка вр те се око ча со пи са Де ло и Бе зи ста на.

Он сам је на пи сао: „Ро ђен сам 1955. го ди не у Де лу, уз по моћ Оска -
ра Да ви ча. (Ма ри ца Стој шин, Про ве tра ва ње жи во tа).

Да ви чо и Де ло су та да, у пр вим го ди на ма од на стан ка ча со пи са, от -
кри ва ли, по др жа ва ли и не го ва ли мла де у кон тек сту „отво ре но сти пре -
ма екс пе ри мен ту и ино ва ци ја ма у обла сти по е зи је и кри ти ке, пре ма
ре во лу ци о ни шу ћој све сти у ши рем сми слу“ (Му ха рем Пер вић). „Има мо
ам би ци ју да от кри ва мо и пла си ра мо мла де љу де, но ве та лен те“ (Ан то ни -
је Иса ко вић), обо ји ца у: Де јан Ву ки ће вић, Де ло (1955-1992), Би бли о гра -
фи ја, Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Србије,
Матица српска, Бе о град, 2007.

Та ко је Бран ко у јул ском бро ју 1955. об ја вио ци клус од се дам пе са ма
Уза луd је бу dим (како ће се зва ти и ње го ва пр ва књи га) ко ји је од мах иза -
звао па жњу и ди вље ње, па и про роч ке оце не да се ро дио ве ли ки пе сник.

Моје стихове Да ви чо об ја вљу је у но вем бар ском бро ју 1956. Те го ди -
не у ок то бру би ла сам на пу ни ла се дам на ест го ди на, и би ла сам, др же ћи
то Де ло у ру ка ма, бес крај но ра до сна и по но сна, уз бу ђе на и уз не се на, али
ни сам тај свој ис ко рак у ви со ко дру штво ни на ча сак до жи ве ла као ро -
ђе ње. Ми слим да је са мо Бран ко, од свих нас мла дих пе сни ка ко је ће от -
кри ти, по др жа ва ти и не го ва ти Де ло, био ап со лут но по све ћен по е зи ји:
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„Она му је све: жи вот, по ро ди ца, љу бав ни ца. Ње го во ̀ љубави моја`
ни је се од но си ло ни на же ну, ни на ма ко је људ ско би ће, већ на ње го -
ву пе сму“. (Ма ри ца Стој шин).

Бран ко је од ма сти ла оче ки вао да са зре у крв.
Ми оста ли смо, по ред по е зи је, има ли и жи вот. Ја сам га увек ста -

вља ла на пр во ме сто. И да нас, а ка мо ли та да ка да он, жи вот, бе ше још
увек млад, ра зно бо јан и пре пун бље шта вих иш че ки ва ња. 

Од мах ис под Де ла, од но сно Но ли та, на Те ра зи ја ма, у згра ди број
27, у ко јој је ча со пис био под ста нар и рас по ла гао, ко ли ко се се ћам, са -
мо јед ним сто лом, без со бе, шља штао је Бе зи стан. Тек на пра вљен,
углан цан, бли став, ар хи тек тон ски до бро ре шен про стор ко ји по ве зу је
Те ра зи је и та да Трг Марк са и Ен гел са. И у ње му ка фе-ре сто ран, чи ји је
нај леп ши део био на отво ре ном, око оне ве ли ке го ле брон за не же не
(да ли За ри но ве?) из чи је је увис по диг ну те ру ке те кла во да, све тлу ца -
во. Ту, око по дне ва, се де пи сци. Или тек не ки са мо про ђе, не при ме ћу -
је нас за сто чи ћи ма.

Ра де Кон стан ти но вић, ви сок, уз диг ну те гла ве, сав от мен, опран и
леп, во ди на по во цу два сјај но дла ка мла да ир ска се те ра, све же иш чет -
ка на... И Бо ра Ра до вић је леп и ви со ко др жи гла ву, упра во је играо у не -
ком фил му, ка жу, а ка жу и да га си пи кав це де вој ка ма на че лу, у шта ни
да нас не ве ру јем. Бран ко Миљ ко вић ни је леп, увек по гу жван, као да га
је по пла ва из ба ци ла, ма сне ко се и ли ца, али по што ван, highly re spec ted,
што би се да нас ре кло. Због де ла и због па ме ти. Во ди ме у „Мо скву“, на
ма ли не са шла гом, а та мо у углу се ди еле гант на, са вр ше но до те ра на
пла ву ша. – Је л` знаш шта је по за ни ма њу ? – Не, от куд бих зна ла ? –
Про сти тут ка !

Ја – за пре па шће на, от куд ми у ко му ни зму да има мо про сти ту ке, и то
још у под не ?!

От куд је по зна јеш ? – пи там.

Lyko sov фе сtи вал, tре ћи ју gо сла вен ски

Обим на књи га-спо ме нар са Тре ћег ју го сла вен ског фе сти ва ла по е зи је,
по све ће ног про сла ви че тр де сто го ди шњи це КПЈ и СКОЈ-а. По жу те ла,
сва осу ше на, пре ко 320 стра на. 

„Пр ви ју го сла вен ски фе сти вал по е зи је (1956. на Пли твич ким је зе -
ри ма) и Дру ги (1958. на под руч ју Ко та ра Ри је ка), има ли су, по ред оста -
лог, ве ли ки зна чај за афир ма ци ју но вих ге не ра ци ја ју го сла вен ских
пи са ца. То још ви ше ври је ди за Тре ћи ју го сла вен ски фе сти вал, за ко -
ји са пу ним пра вом мо же мо ре ћи да је фе сtи вал мла dо сtи. Та ко из ме -
ђу 150 уче сни ка на ње му су дје лу је пре ко 30 нај мла ђих пје сни ка и
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кри ти ча ра. Али та ко ђер, на Тре ћем ју го сла вен ском фе сти ва лу сре шће -
мо и нај по зна ти ја и нај зна чај ни ја име на са вре ме не ју го сла вен ске по зи -
је и кри ти ке“.

Овај, као и прет ход на два, ор га ни зу је за гре бач ки Lykos. Одр жа ва се
ју ла 1959. го ди не у Бе о гра ду, Ни шу, Ско пљу, Би то љу и Охри ду, те ме -
ђу бри га ди ри ма на гра ди ли шти ма срп ске и ма ке дон ске де о ни це ауто -
пу та Брат ство-је дин ство: Па ра ћин – Ниш и Не го ти но – Де мир Ка пи ја.

У фе сти вал ском од бо ру су, из ме ђу оста лих, и књи жев ни ци Мак Ди -
здар, Пе тар Џа џић, Бла же Ко не ски, Иван В. Ла лић, Ја нез Ме нарт, Сло бо -
дан Но вак, Влат ко Па вле тић, Дра гу тин Та ди ја но вић, Ху се ин Тах ми шчић,
Слав ко Ву ко са вље вић, а пред сед ник Се кре та ри ја та фе сти ва ла Јо сип
Вид мар. И још су чла но ви Се кре та ри ја та Ду шан Ма тић, Че до мир Мин -
де ро вић, Алек сан дар Ву чо, Ци рил Зло бец, Ацо Шо пов, Дра го Ива ни ше -
вић и дру ге лич но сти из чи тан ки, а Слав ко Ми ха лић је Се кре та ри ја тов
се кре тар.

Пе сни ци, кри ти ча ри и ре ци та то ри уче ству ју на сто ти нак при ред -
би, од нај ста ри јег То до ра Ма ној ло ви ћа, до нај мла ђе Ја сне Мел вин гер.
До ла зе, на рав но, из це ле Ју го сла ви је. (Об ја шње ње за мла де: Ју го сла ви -
ја, то је оно што се са да зо ве За пад ни Бал кан или „ре ги он“, у скла ду са
на род ном из ре ком „у ку ћи обе ше ног, ко но пац не спо ми ња ти“).

У збор ни ку сам прет по след ња, на 295. стра ни, од мах ис пред од ме -
не го ди ну да на мла ђе Ја сне. Бран ко је, пет го ди на ста ри ји, сме штен на
стра ну 259, ме ђу ис пи сни ци ма Да ли бо ром Цви та ном, То ми сла вом Са -
бља ком и Му ха ре мом Пер ви ћем. Пе сма је Ти tо: „Кад го во ри као да
зве зде па да ју“...

Про ве tра ва ње жи во tа

Та ко се зо ве дра го це на ме мо ар ска књи га Ма ри це Стој шин, ви ше де це -
ниј ске се кре та ри це ча со пи са Де ло, пост хум но об ја вље на у Вр шцу, 2008.
Ова њена је ди на књи га, по ред уз бу дљи ве ауто би о граф ске при че, оби -
лу је све до че њи ма из пр ве ру ке, зна чај ним за исто ри ју срп ске, па и „ре -
ги о нал них“ књи жев но сти. Ко би, по зна ва ју ћи је, мо гао на слу ти ти да ће
се ћа ња те упа дљи во ле пе и до те ра не, увек љу ба зне и на сме ја не же не,
јед не од оних осо ба што осве тле со бу ка да у њу уђу, про из ве сти низ
не пре тен ци о зно пи са них а књи жев но бли ста вих ме да љо на. 

Она и њен та да шњи муж Пе тар Џа џић би ли су бли ски Бран ко ви
при ја те љи. Ин те зив но су се дру жи ли по след њих го ди на и ме се ци пе -
сни ко вог жи во та. Ма ри ца у сво јој књи зи Бран ку по све ћу је два де се так
стра ни ца, ис кре них, по не кад до су ро во сти.

Ево, би рам од ло мак о Бран ко вом, а и мо ме, ба рем ге нет ски усло -
вље ном за ви ча ју, оном у ко јем сам жи ве ла са мо пр ве две го ди не:
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„То по под не ни ка да ни сам за бо ра ви ла, ни ти ћу икад. Ре ци то вао је
Ко шtа ну, ко ју сам и ја ско ро чи та ву зна ла на и зуст (...)

Ин те ре со вао га је ко ми та ко ји је ... ’по тав ној го ри че ту во дио и мно -
ге уцве лио и рас пла као, а нај ви ше мај ку Јо ва но ву. Си на је дин ца, Јо ва -
на јој за клао. Па...оца, мај ку, се стру, све их на те рао да пе ва ју! Отац
играо и пла као : Јо ва не си не, Јо ва не! / Ти си ми, син ко, pр ве нац! И мај -
ка pла ка ла: Јо ва не си не, Јо ва не! / Ти си ми јаgње ђур ђев ско! И се сtра
pла ка ла: Јо ва не, бра tе, Јо ва не! / Ти си ми цве ће pро лећ но!’

До га ђај је исти нит – рас пи ти вао сам се. То је мој за ви чај. Ин те ре со -
ва ла ме лич ност хај ду ка: стра шан, су ров, зао и на о пак, огре зао у крв и
зло чин – не пре ста но на иви ци гро ба. Не при за је ни бо га, ни ве ру, у
стал ном кр ва вом ра ту са со бом и све том око се бе. А не где ду бо ко у ње -
му, „зри ти ши на зла“. Ште та што ни је био пе сник – ка ква би то по е зи -
ја би ла!“.

Фа у на Ре бе ке Весt

Див на књи га Ре бе ке Вест Цр но јаgње и си ви со ко, по мо ме осе ћа њу нај -
бо ља ика да на пи са на о Ју го сла ви ји и ње ним љу ди ма у ко је се, и љу де и
зе мљу, Ре бе ка на пр ви по глед за љу би ла. 

Онај део јаг ње та и со ко ла о ле по та ма Охрид ског је зе ра. И нат при -
род ним ње го вим мо ћи ма: ка ко су ду шев не бо ле сни ке ро ђа ци до во ди -
ли да из ве сно вре ме про ве ду ви ше у бли зи ни из во ра Цр но га Дри ма
не го Све тог На у ма и ка ко би их, те бо ле сне, уз не ми ре не, ус пла хи ре не,
на па ће не, бо ра вак у бла го сло ве ном пеј за жу за ле чио.

А да су би ли пе сни ци, укре сао би у њи ма искру но ве пе сме? Као што
ја ми слим, да је сва та пи то ми на, не жност, бла гост, ру жо пр ста уз ви -
ше ност охрид ских пеј за жа за слу жна за на ста нак Бран ко ве „Ба ла де“,
ско ро исто ко ли ко су то и „див ни стар ци“.

Фо tо gра фи је

Чу вам не ко ли ко сво јих ма лих, цр но-бе лих, на рав но, фо то гра фи ја са
бро да ко ји во зи књи жев ну бра ти ју то га лет њег да на кроз, у мом се ћа -
њу осун ча ну, про зрач ну, за ча ра ну пла вет Охрид ског је зе ра.

Све та Лу кић у уни фор ми ЈНА – ње га и Ан ту на Шо ља на вој ска је пу -
сти ла на од су ство са мо за ову при ли ку... Да не Зајц, Пе тар Ми ло са вље -
вић, Вла да Уро ше вић и Дра ган Ко лун џи ја и ја, сву да.

Нај ва жни ја у овом ча су ме ни је она на ко јој ре ди тељ Бо да Мар ко -
вић др жи под ру ку, с јед не стра не Фло ри ку Ште фан, а са дру ге ме не,
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сви на сме ја ни, јер се ле во од нас ви де, ви ше на слу ћу ју, стар ци са цр ним
ше ши ри ма, са му зич ким ин стру мен ти ма у ру ка ма – то су Охрид ски
тру ба ду ри, то су они што су нам пе ва ли и сви ра ли то ком це ле те ома -
ђи ја не во жње по је зе ру, то су они ко је је Бран ко, уве ре на сам, та да пр -
ви пут слу шао, као и ми, и ко ји ма је по све тио јед ну од сво јих нај леп ших
и нај зна чај ни јих пе са ма.

О ко јој ће се све до да нас пи са ти, а чи ја је ини ци јал на искра овај
пре ле пи дан. 

Ка да сам на „You Тube“ каналу уку ца ла „Охрид ски тру ба ду ри“ пр во
се по ја вио текст пе сме Бран ка Миљ ко ви ћа, цео!

По ла ве ка по сле сво га на стан ка, мо дер ни стич ка, пу на ме та фо ра, и
да нас не до вољ но про зир на, под ло жна раз ли чи тим чи та њи ма, са сво -
јом „ви зи јом жи вот ног и ко смич ког кру га“ (Ср ба Иг ња то вић) по но си -
то сто ји, ви со ко по диг ну те гла ве, у оке а ну вир ту ел не по вр шно сти. 

По ну ђе на нај ши рој мо гу ћој, ка ко би на уч ни рад ни ци ре кли, „ре -
цеп ци ји“, термином ко ји ме  углав ном асо ци ра на не што хо тел ско.

Ето ка ко Бран ко ва по е зи ја и ње го ва суд би на и да ље, ви ше од по ла
сто ле ћа, еми ту ју хип но тич ки сјај.

Љи љи на ис pо моћ – Са dи лов ци, dив ни сtар ци

Ов де ко ри шће ни од лом ци из струч них књи га ма ке дон ских му зи ко ло -
га до спе ли су до ме не за хва љу ју ћи ве ли кој љу ба зно сти мо је при ја те -
љи це пе сни ки ње Љи ља не Дир јан.

Тру ба дур ско му зи ци ра ње пред ста вља исто вре ме но сви ра ње и пе -
ва ње јед ног ин стру мен тал ног са ста ва. У Охри ду се по ја ви ло у дру гој
по ло ви ни XIX ве ка. Те су град ске тру ба дур ске дру жи не на ли ко ва ле
ин стру мен тал но-во кал ним са ста ви ма ко ји су по сто ја ли у Ју жној Фран -
цу ској од XI до XI II ве ка. „Ка рак те ри стич но за охрид ске тру ба ду ре, а
и за фран цу ске, је то што пе ва ју груп но, при дру жу ју ћи се сво ме сви ра -
њу“. (Бо ри во је Џи мрев ски: Граdска ин сtру мен tал на tра dи ци ја во
Ма ке dо ни ја (1900-1941), Ско пје 2005.) 

Сма тра се да су охрид ске тру ба дур ске гру пе у свом му зи ци ра њу син -
те ти зо ва ле за пад не, ис точ не и ло кал не еле мен те, ства ра ју ћи та ко сво је -
вр сну, је дин стве ну и не по но вљи ву му зи ку. По ред, са за па да пре у зе тог
исто вре ме ног пе ва ња и сви ра ња свих чла но ва гру пе, и ре пер то ар ски су
се, ка да су то на ру чи о ци тра жи ли, до ти ца ле за пад но е вроп ског му зи ци -
ра ња, из во де ћи пол ке, вал це ре, тан га или ма зур ке. Ис точ њач ки при звук,
оба ве шта ва нас Џи мрев ски, про из и ла зио је из њи хо вих ори ги нал них
ори јен тал них ин стру ме на та. И, на рав но, све при сту на ко лек тив на ме -
мо ри ја упи са на у на род не пе сме, би ла је не за о би ла зни, моћ ни чи ни лац
њи хо ве му зи ке.
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Па ко су, он да, Охрид ски тру ба ду ри, ти што су пе сни ци ма Ју го сла -
ви је сви ра ли и пе ва ли пре ви ше од по ла сто ле ћа, на бро ду, на је зе ру,
до сто јан стве ни, у там ним оде ли ма, у бе лим ко шу ља ма, са цр ним ше -
ши ри ма, се до ко си ? Пе ва ли и сви ра ли та ко дир љи во и та ко уз бу дљи -
во да су за па ли ли ону ини ци јал ну искру из ко је ће се из ви ти „Ба ла да“?

Зва ли су их Са ди лов ци, по њи хо вом осни ва чу, Кли ме ту Са ди лу, та -
лен то ва ном ви о ли ни сти, ро ђе ном Охри ђа ни ну, си ну ви о ли ни сте. Кли -
ме (1880-1965) стицао је му зич ко обра зо ва ње у Би то љу, кон зул ском
гра ду, где је имао при ли ку да, осим на свад ба ма, кр ште њи ма и су не ће -
њи ма, сви ра и на ба ло ви ма по кон зу ла ти ма.

Где се играо чак и ка дрил !
Чи тао је но те и био „чо век од ауто ри те та, до сто јан ствен, ве дар и

увек ве сео“ (Вла ди мир Тун тев у књи зи Ни ко ле Бо ша леа Охриdски tру -
ба dу ри, gла сни ци на gра gан ски tе сло бо dи). Осно вао је сво ју дру жи ну,
„тај фу“, и са њо ме сви рао у Охри ду, Стру ги, Де бру, Ре сну, Бе ли ци...
Не ко ли ко пу та го сто ва ли су у Со фи ји, те у Ал ба ни ји, у По гра де цу,
Кор чи и Ти ра ни. На ве ли ким ва ша ри ма сви ра ли су у Св. На у му, Ка ли -
шту, Св. Кли мен ту...

За пра зни ке Свети На ум (3. јул) и Свети Или ја (2. ав густ), у пе ри о -
ду из ме ђу два ра та, би ле су ор га ни зо ва не „ве не ци јан ске ве че ри“. Охри -
ђа ни су ужи ва ли пло ве ћи по је зе ру, по ме се чи ни, сво јим чам ци ма ко је
зо ву „кај чи ња“, а ко ји су им у сва ко дне ви ци слу жи ли за ри ба ре ње. Ни
са ових на род них град ских свет ко ви на ни су из о ста ја ли Са ди ло ви сви -
ра чи: Кли ме би са сво јом дру жи ном у нај ве ћем „кај че ту“, пред во дио
по вор ку пло ви ла пе ва ју ћи и сви ра ју ћи.

„На тим ноћ ним шет ња ма од бле сак ме се ца, уз др ха тао од сит них
је зер ских та ла си ћа, сје ди ња вао се са ехом пе сме и му зи ке“. (Бо ри во је
Џи мрев ски).

По пу лар ност Са ди ло ва ца би ла је нај ве ћа три де се тих го ди на XX ве -
ка. По зва ни су би ли чак у пре сто ни цу но во ство ре не зе мље, у Бе о град.
У ка фа ни код Че кре џи ја, по ре клом Охри ђа ни на, по ста ли су пра ви
град ски хит.

Но, вре ме на су се ме ња ла, а Са ди лов ци се по ла ко по вла чи ли пред
џе зом – мла ди су ви ше во ле ли тру бу и сак со фон од ута и да и ра. Али су
углед не ста ре град ске по ро ди це и да ље же ле ле да по не ве сту иду уз
прат њу „чал га џи ја“.

А пе де стих го ди на XX ве ка иза шла им је лонг-плеј пло ча, у Њу јор -
ку. Тон ске за пи се њи хо ве му зи ке чу ва ју Ра дио-Охрид и На род ни му -
зеј Охри да, а ше зде стих го ди на про шлог ве ка за гре бач ки Ју gо tон је на
тр жи ште пла си рао ма лу пло чу са нај по зна ти јим им пе сма ма „Фро си -
на“, „Мо ме“ и „За Де спи ну“.
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Да нас, ка да ви ше не ма ста рих Охрид ских тру ба ду ра, оних ко је је Бран -
ко слу шао, под њи хо вим име ном се одр жа ва фе сти вал на род не и по пу -
лар не му зи ке, и њи хо во име но си, с по но сом, ви ше му зич ких гру па.

Са вре ме ник

Ча со пис Са вре ме ник бр. 121-122, 2004/2005 год. де лом је по све ћен се -
дам де се то го ди шњи ци ро ђе ња Бран ка Миљ ко ви ћа. У ње му се пе сни ка
се ћа ју пи сци, Бран ко ви при ја те љи и дру го ви : 

Сте ван Ра ич ко вић: ... „Пред ње гов бли ски крај, се де ли смо ду го јед -
ног по сле по дне ва у ка фа ни ци Бри о ни, не где у цен тру За гре ба... Уз ба -
ка лар... и са свим уме ре не до зе ви на... при ча ли смо ис кљу чи во о
по е зи ји... Не пам тим леп шег и ду бљег раз го во ра... Бран ко је био ве ро -
ват но нај лу цид ни ји пе сник ко га сам ика да упо знао... или сам та кав не -
по но вљи ви ути сак мо жда сте као по сред ством ње го ве не над ма шне
ело квен ци је... у ко јој је про сто го рео ка да из ву че ка кву спа со но сну нит
за сво је до ка зе о са мој су шти ни по е зи је.“

Жи ка Ла зић: „Ми слим да је Бран ко пр ви из го во рио реч нео сим бо -
ли зам. Из ра жа ва ти се но вим сим бо ли ма, из дво ји ти се из срп ских тр ве -
ња из ме ђу ре а ли ста око Са вре ме ни ка и мо дер ни ста око Де ла. Бран ко је
„вр бо вао“ Јо ва на Хри сти ћа и Ве ли ми ра Лу ки ћа с ко јим је се део у истом
се ми на ру. Ве ца је при хва тио по зив да се при дру жи а Ва ва од био. Же -
лео је да пло ви пе снич ким мо рем сам. (...) Ако сам он да знао шта је нео -
сим бо ли зам, да нас, по сле то ли ко го ди на, не знам. За бо ра вио сам.“

Пе тар Па јић: „Бран ко је, где год би се на шао, во дио глав ну реч. Био је
из у зет не ин те ли ген ци је, еру ди та и ело квен тан, сва кој те ми да вао је ду -
би ну и зна чај и сви су га ра до слу ша ли. Та кав је исто био и ка да би смо се
на шли са мо нас дво ји ца. Џе по ви су му увек би ли пу ни сти хо ва, би ло оних
ко је је сам пи сао, би ло оних ко је је пре во дио са фран цу ског и ру ског.“

Ди ми три је Ни ко ла је вић: „Још та да, ми ко ји смо дру го ва ли с Бран -
ком, зна ли смо да је из у зе тан и сма тра ли га при род ном по ја вом ко ја се
до го ди јед ном у сто го ди на. Ма да нам ни је би ло мно го ја сно от ку да то -
ли ко зна ња, па ме ти, ин те ли ген ци је и пре фи ње не кул ту ре, а по се би це та -
квог та лен та код јед ног чо ве ка из та мо не ког Ни ша. Па још с ма ни ри ма
ко ји су на ма би ли пот пу но стра ни. И све је то код нас иза зи ва ло уто ли -
ко ве ће по што ва ње због ње го ве скром но сти ко ја ни је би ла ла жна.“

Мо ма Ди мић: „За це ло је би ло отре жњу ју ће слу ша ти Бран ка док
твр ди ка ко ама баш ни ко не уме да пе ва, бу ду ћи да сва ко пе ва тек на
јед ној стру ни, а не ма оног ко би мо гао да ску пи ујед но све стру не, све
те кон ту ре у јед но до ми нант но сре ди ште и да га из диг не као што то
чи не пла ни не са сво јим вр хом.  
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У там ном и за тво ре ном  гру ме ну мо зга три на е сто го ди шња ка, ка кав
сам та да био, за си гур но су се ре ђа ле ре чи, да ка ко још увек не ја сне, ко -
је би да се об ра чу на ју са свим ме сти ма и вре ме ни ма, иш че ку ју ћи свој
тре ну так да се уме ша ју у по лу мр тви го вор пе сни ка ко је сам та ко пре -
да но слу шао као и оних ко је сам ма кар са мо и за ми шљао ка ко го во ре“.

У крат ком ин фор ма тив ном тек сту, Обрен Ри стић на во ди за пре па -
шћу ју ће по дат ке: до ја ну а ра 2004, ка да се на вр ши ло се дам де сет го ди -
на од Бран ко вог ро ђе ња, ње му у част „на ста ло је ви ше од три сто ти не
пе са ма, ка ко зна чај них пе сни ка, та ко и оних ма ње по зна тих“.

И још: пре вод на фран цу ски Бран ко вих пе са ма, пост хум но об ја -
вљен у Па ри зу, под ста као је де се так фран цу ских пе сни ка да Миљ ко ви -
ћу по све те сво је сти хо ве. 

У овом бро ју ча со пи са Савременик, за на шу те му по себ но је ва жан
есеј Ср бе Иг ња то ви ћа ,,Ви зи ја жи вот ног и ко смич ког кру га у Ба ла dи
Бран ка Миљ ко ви ћа”.

У ми ну ци о зној ана ли зи пе сме аутор уоча ва мит ске ре фе рен це –
лир ски су бјект је око ва ни Про ме теј ко ме ор ло ви не до ле ћу спо ља, не -
го „из ну тра кљу ју“. А та ну три на „сим бол је и си но ним уну тар ње ја ве
(или са ме по ет ске ви зи је)“. По ред ми та о „кра дљив ци ма ва тре“ – пе -
сни ци ма ко ји пе ва ју ћи тра га ју за са мим сми слом ег зи стен ци је, Миљ -
ко вић уво ди и смр то но сно по ја ње си ре на из Хо ме ро ве Оdи се је не би ли
под ву као сво ју, ме ни не ве ро ват ну, те зу о то ме ка ко „исто је пе ва ти и
уми ра ти“.

Ма ка кви!
Ма, ни у ком слу ча ју!
Ма, от куд му са мо то ли ка ве ра у сна гу пе смо ва ња?
Ама, за што би пе ва ње би ло жи вот ни ап со лут?!
По ја ње?!
Ко је се са да већ зо ве и „пе сни че ње“.
Аман, за што га „уби пре ја ка реч“?!
Реч из пе сме, не из суд ске пре су де, ни ти из уста ка квог ко ман дан та

кон цен тра ци о ног ло го ра у Си би ру, ре ци мо Гу ла га, или у Пољ ској, ре -
ци мо Аушви ца?

Уби ја ме так, ко но пац, ка ши ка ра, ки се ли на из аку му ла то ра, кад се
си лом си па у гр ло, ми шо мор, се ки ра, гас из ту ша, ба јо нет, ба ца ње с мо -
ста или са кро ва, гром, ма че та, стру ја, ну кле ар но озра че ње, па чак и
обич не та бле те за спа ва ње уби ја ју, са мо ако их се до вољ но по пи је, мо -
же и чај од ли јан де ра!

За раз ли ку од жи во ти ња ко је ли ша ва ју жи во та дру ге жи во ти ње са -
мо да би се пре хра ни ле, а са мо у би ство им ни је ни на крај њи хо ве ма -
ле па ме ти, чо век, ство ре ње са вр ха Дар ви но ве ле стви це, вред но,
не у мор но и са пу но ен ту зи ја зма уса вр ша ва ин ду стри ју смр ти, не би ли
се ота ра сио при ме ра ка сво је соп стве не вр сте: нај лон ке са на гла ви,

Понирање /  97



елек трич на сто ли ца, ги љо ти на, сви лен гај тан око вра та, ло ма ча, на би -
ја ње на ко лац, ра за пи ња ње на крст....

Па сад још и пре ја ка (пе снич ка) реч!
Мо гао је Бран ко да, као Рем бо, обе си о клин па пир и олов ку и са

„arts and crafts“ у ко је се да нас пе сни че ње увр шћу је, пре ђе на не ку дру -
гу, ма ње опа сну а мно го лу кра тив ни ју „in du stry“.

Уме сто што се ва ра као са смр ћу.
Но, тре ба сти ћи до кра ја Игњатовићевог есе ја о „Ба ла ди“. По сле ни -

за лу цид них, ис тан ча них уви да у ње на сло је ви та зна че ња и мно ге је -
зич ке и фор мал не бра ву ре Бран ко ве, Иг ња то вић се вра ћа на по че так,
на шим тру ба ду ри ма, див ним стар ци ма ко ји ма је „Ба ла да“ по све ће на.

„Сва ко ко је ма кар јед ном у жи во ту био у при ли ци да слу ша ста ре
охрид ске ба ла dе (!) по пут Де спи не, пе ва не с ме ди те ран ском ме ли змом
и уз прат њу чи та ве ’батерије’ пра ста рих жи ча них ин стру ме на та, уз тај
њи хов звец ка ви, пле ме ни ти сре бр ни звук, прет по ста ви ће да се не ког
дав ног да на и пе сник Бран ко Миљ ко вић на шао у слич ној си ту а ци ји, и
да му је за ча ра ва ју ћа ме ло ди ја, уз сва број на „кру жна“ по на вља ња и
ва ри ја ци је, под ста кла ви зи ју све ко ли ког жи вот ног и ко смич ког кру га.
Пред ње го вим ум ним очи ма об зна нио се Ве ли ки То чак, а по том је пе -
сник – на ста вља мо сле де ћи ин ту и тив ну прет по став ку – из не дрио вла -
сти ту Ба ла dу и, у знак за хвал но сти срећ но ме ча су и сти ца ју окол но сти,
ис под тог јед но став ног на сло ва упи сао по све ту“.

А то што је есе ји ста пре чи та ве де це ни је прет по ста вио да се не ког
дав ног да на де си ло, ствар но се де си ло, 1959. го ди не, на Охри ду.

И то је овај текст по ку шао да до ка же.

Кон сtрукt, из не ха tа?!

Од јед ном поч ну да ми се, од но сно Бран ку, „рас пр ска ва ју зве зде као
ме та фо ре“, тј. схва тим ка ко у „Ба ла ди“, ко ју ево чи там тек осам на е сти
пут, див ни стар ци пе ва ју под зве зда ма! 

От куд сад зве зде?!
Да ли су Тру ба ду ри му зи ци ра ли за пе сни ке и кри ти ча ре Ју го сла ви -

је не са мо по да ну, на бро ду, већ и јед не од тих лу дих и при пи тих фе -
сти вал ских ве че ри, са мо што се ја то га ви ше не се ћам?

Мо жда и сва ке ве че ри?!
Па овај пре ле пи, сав у пла ве ти осун чан и про зра чан дан и Ре бе ка

Вест са одом у про зи из во ри шту Цр ног Дри ма и ле че њем су ма ше ших
и Све тим На у мом, тј. ово моје ис црп но све до че ње са да па да ју у во ду...

Или су зве зде са мо пе сни ко во, та ко ре ћи, ста ја ће ме сто?
Мо жда Тру ба ду ре, док сви ра ју и пе ва ју у но ћи, под рас пр ска ва ју -

ћим се зве зда ма, у не кој бо љој ка фан ској ба шти, а сва ка ко не на бро -
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ду, ни је ни би ло мо гу ће фо то гра фи са ти, као што је то из ве де но по да -
ну, на сун цу. Оним апа ра том, са свим скром ним, као што се бе ло да но
ви ди из ква ли те та сли ке. И ко ји си гур но ни је имао блиц.

Ко је уоп ште направио те моје фотографије? И чи јим апа ра том? Мо -
јим си гур но не, јер би их у том слу ча ју би ло ви ше, а и као по ро ди ца,
иако до бро сто је ћи, ни смо би ли до вољ но бо га ти да те 1959., по ред фри -
жи де ра, ра ди ја Ко смај и пи са ће ма ши не, има мо и фо то граф ски апа -
рат. То би већ би ло са свим пре ко је го.

И шта ћу сад?!
Је л’ да све до са да на пи са но пре ра ђу јем, скра ћу јем, по ла ба цам у

во ду, тум бам, пре пра вљам и пре кра јам?
Ма ка кви, не па да ми на па мет.

Понирање /  99
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