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�Преображење

Ђорђе Нешић

БЕ СЈЕ ДА 

1.

Че му пје сник и по е зи ја да нас кад сви по ка за те љи твр де да та ко не што
ре ал но не по сто ји. Не љу ља ју се од пје снич ких књи га бер зе, не ра сте и
не па да бру то на ци о нал ни до хо дак. До ду ше, не ки ге о стра те зи твр де да
су срп ски пје сни ци твор ци по ли тич ких иде о ло ги ја и да сво јим дје ло -
ва њем про ду бљу ју кри зу у ре ги о ну. Да ли је у пи та њу па ра но ја или ри -
јет ка ана ли тич ка про ниц љи вост?

За и ста, ако се из да вач ке ку ће га се, а књи жа ре за тр па ва ју треш, чик-лит
и бест се лер ли та ра ту ром, ме ђу ко јом де тек то ром тре ба тра жи ти књи -
ге истин ске књи жев но сти; ако се не чи та лек ти ра у шко ла ма, а СМС
пи сме ност вр ши без пра во пи сних пра ви ла, че му по е зи ја?

Ако број пје сни ка при је ти да пре ма ши број чи та ла ца по е зи је, ни је
ли све уза луд?

Ако умре же ни свјет ском мре жом сур фа мо по за да ним ко ор ди на -
та ма и уоча ва мо са мо по вр шин ске по ја ве, че му по е зи ја и пје сни ци?

Упра во за то и упр кос све му!
По е зи ја ни је у до слу ху са сва ко днев ним, по вр шним и про ла зним.

Она је дио вер ти ка ле ко ја  се пе ње од ри је чи ко ја бје ше у по чет ку пре -
ма оној по сљед њој ко ја ће ста ви ти тач ку на све. 

За то се по не кад чи ни да по е зи ја и сва ко днев ни жи вот тра ју у па ра -
лел ним свје то ви ма ко ји се тек спо ра дич но до ти чу.

По е зи ја је сте да нас на мар ги ни дру штва, али то је пра во мје сто за
по е зи ју. На мар ги ну сти же тек про чи шће ни ехо бу ке из цен тра зби ва -
ња. С мар ги не је, као са три би не, бо љи пре глед, чи та ње и ра зу ми је ва -
ње игре.
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2.

Иако сам из ра зио чвр сту вје ру у бу дућ ност по е зи је, јер не мо же тек та -
ко иш че зну ти не што што тра је хи ља да ма го ди на, а ве за но је  уз су шти -
ну чо вје ко вог би ћа, не бих ту вје ру мо гао пре ни је ти и на оно што
пи шем. У про те клих ви ше од че тр де сет го ди на, ко ли ко се ба вим сла -
га њем сти хо ва, че сто сам се пи тао за што то ра дим, ко ја је свр ха и сми -
сао то га по сла, мо рам ли да пи шем, или је то ег зи би ци о ни зам, охо лост
и уми шље ност? Те сум ње узро ко ва ле су бје жа ње од олов ке, из ми шља -
ње раз ло га за не пи са ње, ду ге па у зе, пер ма нент ну ства ра лач ку кри зу...
А и оно што је на пи са но уви јек под ли је же ути ску да је нај ва жни ји дио
до жи вље ног остао не из ре чен. Оста ла је пре гршт пје са ма ко ја жи ви свој
жи вот, а ако је ко ја од њих у не ком чи та о цу про бу ди ла емо ци ју, труд
ни је био уза лу дан. 

3.

По сли је уче ња за на та, по чео сам озбиљ но да пи шем она ко ка ко мла ди
пи сац нај че шће по чи ње-иро нисјким от кло ном пре ма тра ди ци ји и па -
ро ди ра њем уста ље них по ет ских фор ми и по сту па ка. Нео спо ран је ути -
цај он да шње књи жев не мо де, али и узо ра - ру ске и за пад но е вроп ске
аван гар де из три де се тих го ди на. Тим лу ди стич ким ма ни ром ис пи са не
су мо је пр ве дви је књи ге. 

Он да је до шао рат и све се окре ну ло на гла вач ке. За гру ва ли су то по -
ви, а му зе су на трен утих ну ле. Од ма те ри јал ног сви је та оста ле су кр хо -
ти не, а ду хов ни је пр снуо као ба лон. Пре врат на вре ме на с на го вје шта јем
апо ка лип се тје ра ју и не му штог да про го во ри, као свје док по сљед њих
вре ме на и као ви dи лац ни шtа ви ла. Ни ја ни сам имао куд не го сам се,
чим су се сти ша ли бу ка и би јес, ла тио олов ке. Али та олов ка ни је ви -
ше би ла ин стру мент лу ди зма. Окре нуо сам се тра ди ци ји, а тра ди ци ја
је и пре дач ка ку ћа у ко јој се жи ви, сад ни ца ло зе у ви но гра ду, ра ки ја
ко ја цу ри из ка за на, хра на спре мље на на отво ре ној ва три...

Ак ти ви рао сам кла сич не лир ске фор ме, исте оне ко је сам па ро ди -
рао пар го ди на ра ни је, и окре нуо се ба зич ном лир ском пје ва њу. Чи ни -
ло се да је то је ди ни на чин ко јим мо гу по но во да из гра дим сви јет
ис цјеп кан ра том на ко ма ди ће. Име но вао сам то по ни ме и хи дро ни ме из
окру же ња са же љом да их скло ним у ри јеч, у пје сму. Лир ским гла сом
при зи вао сам не па тво ре не сли ке дје тињ ства као спас и про тив те жу
све оп штем ра су лу и де гра да ци ји. Др жа ла ме је ос ко ју чи не Са ва Мр -
каљ, Ни ко ла Те сла, Си мо Ма та вуљ, Вла дан Де сни ца, а из ужег окру -
же ња Ја ков Иг ња то вић, Ми лу тин Ми лан ко вић, Ми лан Ка ша нин...



Бље ском олу је из Хр ват ске су с на ро дом из гна ни и ње го ви нај зна -
чај ни ји књи жев ни ци. С оне стра не Ду на ва остао је Дра го Ке ка но вић,
чи јој ре не сан си у срп ској књи жев но сти свје до чи мо и два кул тур на по -
сле ни ка – Че до мир Ви шњић у За гре бу и Бо ри вој Ча лић у Ву ко ва ру. На
њи ма је да, ра де ћи као мул ти прак ти ци, па још за тро ји цу, оба ве по сао
еви ден ти ра ња кул тур не про шло сти и са да шњо сти на ро да ко ји не ста -
је, на ро да ко јем ће књи га, ри јеч и сло во би ти је ди но уто чи ште. Јер по -
но во се чу је то пот цр них ко ња, рат ни по кли чи и ки ди сње на кул ту ру,
на ћи ри лич но сло во.

4.

Да нас, на овај све ти дан, на овом све том мје сту, гдје су кру ни са ни вла да -
ри цар ске ло зе Не ма њи ћа, у pре чуdно из ва ја ној сеdмо вра tој Жи чи, ко ју
је До мен ти јан упо ре дио с не вје стом из Пје сме над пје сма ма, осје ћам ра -
дост и сје ту. Ра дост јер су ме се бра ћа по пе ру сје ти ла и на шла и у за гра -
нич ном про сто ру и увр сти ла, не до стој ног, у дру штво зна чај них срп ских
пје сни ка до бит ни ка ча сне хри со ву ље и сје ту што дру штво, у ком са су на -
род ни ци ма жи вим, убр за но бри ше тра го ве на шег по сто ја ња.

С на дом да ћу бу ду ћим слу же њем по ет ској ри је чи по ста ти до сто јан
да на шњег при зна ња сви ма вам се за хва љу јем.
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