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Драган Хамовић

ЛИР СКИ ГРА НИ ЧАР 
ПО ДУ НАВ СКОГ ПУ КА

Све шtо ка же tе, мо же би tи уpо tре бље но pро tив вас – не по на вља -
ју уза луд овај текст при ли ком при во ђе ња аме рич ки по ли цај ци, по
уљуд но сти ина че чу ве ни. Та ко је не ка ко у слу ча ју по е зи је Ђор ђа Не ши -
ћа, од сеч но раз де ље не на две аутор ске епо хе, по све раз ли чи тих лир -
ских на чи на – а пре све га не у по ре ди вих ис ку ста ва. Ка да је Не шић
усред сво је дру ге збир ке, под на сло вом Су ро gа tи (1990), со не том на -
звао тек низ сло ва ко јим се обич но озна ча ва схе ма ри мо ва ња („а / бе /
бе / а // це / де / де / це // е / е / еф // ге / ге / еф“), или кад је скло пио „вој -
нич ки со нет“ од ве жбов ног од бро ја ва ња („јен / два / три / че ти ри // јен
/ два / три / че ти ри // јен / два / три // јен / два / три“) – ја мач но ни је ни
слу тио да ће му уско ро баш со нет (ма да не ка лам бур ски) по ста ти по -
вла шћен лир ски об лик. 

Пре то га, кад је у па ро диј ски та ко ђе раз де ше ном пр вен цу на сло вље -
ном Црв сум ње у ја бу ци раз dо ра (1985) у пе сми „Лир ски пе сник се вра -
ћа ог њи шту ота ца“ на пи сао: „Вра ћам се да бих оти шао / оти шао да се
ни ка да не вра тим“ – а ро ди те љу по ру чио: „Ло зу ви но ву из ви но гра да
се ли / ло за ће ти се осу ши ти, оче“ – те шко да је по ми шљао да ће отач -
ко ог њи ште ипак одр жа ти и кад ве ћи на ње го вих зе мља ка бу де прог на -
на без по врат ка, те да ће му тај очу ва ни ви но град омо гу ћи ти сна жне
лир ске уви де и ана ло ги је, као у пе сма ма „Са ђе ње ло зе“ или „Ви но град“.
На по чет ку ове дру ге пе сме, на и ме, чи та мо: 

у ви но гра ду кад си, за лек ци ју се спре ми –
да на у чиш од ло зе ка ко се увис стре ми

ка ко се из ди ћи чист из па нон ско га бла та
не са ви је не кич ме, не пре ре за ног вра та. 



Доц ни ја пе снич ка прак са бла го на кло но се по и гра ла с оним што је ис -
пр ва же сто ко из и гра вао на сле ђе не књи жев не по год бе. Не шић је ра ди -
кал но при ме њи вао иде ју те о ре ти ча ра ру ске фор мал не шко ле Вик то ра
Шклов ског, по ста вље ну у про че љу збир ке Су ро gа tи: „Не са мо па ро ди -
ја, већ уоп ште сва ко умет нич ко де ло, ства ра се као па ра ле ла и про тив -
те жа не ка квом обра сцу.“ Већ у збир ци Че ка ју ћи Сtво ри tе ља (1995)
сти хов ни обра сци ди сти ха и ка тре на, со не ти у све де ном сло гов ном
раз ме ру, ука зу ју се пе сни ку као на су шни оквир за са би ја ње, про чи шће -
ње стра шног ис ку ства нео кон ча ног ме ђу на ци о нал ног су ко ба у ко јем
се об рео, оста ју ћи ме ђу сво ји ма. Не ши ће вим ре чи ма је отад, у тим
обра сци ма, мо жда те сно – али је лир ском сми слу про стра но. Шта је
оста ло од оно га ви спре ног аутор ског ума што је ве дрио у пред рат ним,
лек тир ски за сно ва ним игра ма и опи ти ма? По не ки бур леск ни ри мов -
ни пар, емо ци о нал на су спрег ну тост и гор ка иро ни ја. „Окре ну та ве ли -
ким и озбиљ ним пред ме ти ма“, се ти мо се Рил ке о вог на у ка, иро ни ја
„по ста је си ћу шна и бес по моћ на“ и „ус по ста вља тек ме ру увер љи во -
сти“. Нај пре је књи жев но обра зо ва ни Не шић ого ља вао књи жев не по -
ступ ке да би њи ма овла дао, што му је по мо гло у са вла да ва њу па то са
лич ног све до че ња о по ве сном по ло му, о не до бу у ко јем је, у јав ним дис -
кур си ма, од ви ше по вр шних и ла жних све до ка.

По е зи ју Ђор ђа Не ши ћа мо же мо сли ко ви то ока рак те ри са ти као го -
вор „те ле граф ског“ сти ла. Не ши ће ва пе сма де лу је као да је на ме ње на
упи су у ка кав ма те ри јал твр ђи од па пи ра. Скру пу ло зни лек сич ки ода -
бир, у оба ве зу ју ћим об ли ци ма, да је ре чи ма у пе сму про пу ште ним из -
ра зи ту се ман тич ку но си вост и асо ци ја тив но-сим бо лич ко зра че ње. Од
ра них и по зних со не та Сте ва на Ра ич ко ви ћа, као и Но го вих ра до ва у
истом окви ру, го то во да ни смо има ли та кав спој гу сте, али ујед но и
кон крет не сли ке. Не тре ба за бо ра ви ти да је упра во у је ку мо дер ни стич -
ког пре вра та на по ло ви ни про те клог ве ка Ра ич ко ви ћев со нет у крат -
ком ме тру зна чио ис ко рак пре те жни ји но мно ге ко мот не фор мал не
акро ба ци је пе снич ке по ста ван гар де. У сво ђе њу на еле мен тар но кључ је
и По пи ног про до ра у свет ску по е зи ју. У Не ши ће вим пе сма ма не ма ни
за сен че ња ка мо ли за му ће ња, не ма ни пре ли ва, оства ру је се про зир на
сим бо лич ка ду би на. По ен та пе сме, по пра ви лу, по не се нај сна жни ји
сми са о ни удар и јар ки ефе кат, као у пе сми „Април“, ре ци мо:

у сме ру куд ме ба ца оч ни хи тац.
Сам се би та ма, са мом се би сви тац.

Ли ри ка је, у осно ви, ево ка ци ја, при зва ње, се ћа ње. Не ши ће ва по е -
зи ја уво ди у свој ви до круг обли жње при зо ре ра зо ре ња, с мар ки ра ним
то по ни ми ма ши ре по зна тих из рат них из ве шта ја с по чет ка де ве де се -
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тих. У на сло ви ма оби та ва ју и ми кро то по ни ми од зна ча ја за јед ну ин -
тим ну исто ри ју, као при сни од звук и ба зич ни слој у ви ше сте пе ном
лир ском при зи ву. Пре ђа се ћа ња што се „од мо та с че кр ка“ од во ди „у
цр не пу сто ли не“, у ко ји ма све тле сли ке де тињ ства, с го ди на ма гу ше не,
рас кри ва за ме так и бу ду ћих рат них ига ра. На зив ци ган ског Ке би ног
со ка ка је ди ни је траг жи те ља чи је су ко сти одав но под тра вом Ја се нов -
ца. Не ши ће ва сли ка раз не тог гра да ср жна је и над лич на, у ње ном кон -
цен тра ту про го ва ра ју мит ски од но си, деј ства и су да ри. За гле дан је у
ву ко вар ска не му шта ство ре ња, с ко ји ма се по и сто ве ћу је: у ми ша, ши -
шми ша, па цо ва, у псе то, мач ка, ко кош, у ро ду на оџа ку – је ди ном пре -
о стат ку ку ће. За гле дан је, с по уз да њем, у Ду нав, у ње гов ле ко вит лик и
ток, при жељ ку ју ћи по вра ћај на ру ше ног скла да. Не ши ће во лир ско Ја
пре та па се у про стор, у сли ке не ка да бли ских ме ста, што су, у ме ђу вре -
ме ну, по ста ли пу стош или не при ја тељ ска ту ђи на. Је згро спа со но сног
се ћа ња чи не очу ва не де чач ке све те сли ке: 

И де чак рже ждре бе ћи,
ждре бе се сме је де ти ње,
бе ли се коц ка ше ће ра.

За луд се на све це ре ћи,
ту хра ну, сли ку све ти ње,
не мо же зло да ве че ра. 

Из са сто ја ка бив шег це ло ви тог све та от кри вењ ског раз до бља Не -
шић об на вља у се би пре део спо ља пак раз ро ван и срав њен, све на су -
прот ап сурд ној ис пра жње но сти, као на те зга ма по рат не град ске пи ја це:
„иза те зге је зу ба та зи ма / про да је ни шта све узи ма.“ С дру ге стра не,
лир ско Ја Не ши ће ве по е зи је по у ну тра шњу је, за др жа ва ме мо риј ски
кри ста ли са ну ви зи ју гра да из ко јег је из гна но: 

Са да кроз те бе хо дим у сну,
лак и не ви дљив као авет;
пле ни ми очи дав на пла вет
па ла на деч ју ду шу тру сну.

У про бра ном кру гу сми са о них згу сну ћа, на ла зи се сли ка „глад не
ажда је за бо ра ва“, про тив ко је во ју је не са мо по је ди нач но се ћа ње не го
и пам ће ње кул ту ре. Раз го ва ра се пе сник с не у ни ште ним бе ле зи ма срп -
ског тра ја ња на ис точ ном обо ду гра ни це све то ва ко ју су пре ци сто ле -
ћи ма бра ни ли. Осло вља ва у ди ја ло гу из ме ђу би лог, не ста лог и оста лог,
Сте фа на Ра ва ни ча ни на и За ха ри ју Ор фе ли на, Ја шу Иг ња то ви ћа и Ми -
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лу ти на Ми лан ко ви ћа. Раз у ме се, и ба рок ног Цр њан ског, с чи јом се те -
шком ху сар ском ме лан хо ли јом по нај бли же мо же по и сто ве ти ти. При -
зи ва, као и Ми ло сав Те шић, вре ме ни та хра мов на зда ња као не ме и
ре чи те све до ке, угра ђу је ста ро срп ску је зич ку па ти ну – да бу ду пот по -
ра лир ском све до че њу. Зев ни шта ви ла је уну тра шњи ко ли ко и оком
са гле див, јед на че се по ни шта ва ју ћи учин ци исто ри је и са да шњо сти.
Ово врем ска Не ши ће ва „Мо ли тва за спа лом Го спо ду“, као Чар но је ви ће -
ва, не об на вља са мо мо тив бо го о ста вље но сти, не го и да је са же ту лир -
ску ди јаг но зу ак ту ел ног срп ског по ло жа ја, с обе стра не гра ни це: 

За луд но све је. Прах, пе пео.
Се че ме, Бо же, ве тар ма чем.
Бр да, на ко ја си ме пео,
ру пе су, ја ме, го луб ња че…

Па ри ја сад сам. Кловн без ли ца.
Пра мен та шти не и су је те.
Мо је су гре шке. И кри ви ца.
У лаж све оп шту сам упле тен.

Опет, у пе сма ма ви тал ни јих то но ва, Не шић ак ти ви ра ши ре за не ма -
ре ну за ви чај ну ба шти ну гра ђан ске по е зи је из пре ву ков ских пе сма ри -
ца, на тра гу и по ме ну тог Ор фе ли на из Ву ко ва ра, ауто ра „Пла ча
Сер би је“ – али и ви но љу би вог „Ис ку сног по дру ма ра“. Ви но, у овим пе -
сма ма, ис пи су је оку ша ну пу та њу од зе мља не та ме до гор њег азу ра.
Про жи ма ју се, сме њу ју бе за зле на ана кре онт ска ра дост и ев ха ри стиј -
ска свест. „Чу да су се сте кла у ко ма ду ста кла / бље шта ви ло ра ја ис ку -
ше ње па кла“ – на ла зи мо у пе сми „Ча ша“, што за вр ша ва ова ко: „где се
у ек ста зи за вр шно га чи на / зра ка сун ца ку па у флу и ду ви на.“ Ни је ма -
ње есен ци јал ном при ка за на ни на ша му че ни ца, ис це ђе на од шљи ве.
Оба на пит ка су, по над све га, укр штај и са деј ство да ро ва при ро де и
усме ре них људ ских на по ра – оту да су и мо гли би ти лир ски оправ да ни. 

У но ви јим пе сма ма, Не шић опе ва оп ште и са свим ре ал но ис ку ство
гра ни це, ко ју сва ко днев но пре ла зи и ни ка ко да пре ђе, и ма њи не ко јој
при па да – у до су ђе ној зе мљи, у до су ђе ном све ту: „Тек с оне стра не мо -
жеш ре ћи / не што о ли цу и на лич ју.“ Пе сник је, раз у ме се, увек на гра -
ни ци и увек у ма њи ни. А на ро чи то срп ски, ћи ри лич ки пе сник из Би је лог
Бр да или Да ља, кад она мо ри ту ал но, уби лач ки стра стве но на ср ћу и на
сим бо лич ки вид при су ства овог за ти ра ног на ро да. Сво је слу же ње ре чи -
ма Не шић је мо жда на вр ху нио у по ду хва ту из ра де „за ви чај ног реч ни -
ка на ушћу Дра ве у Ду нав“ (Лук и во dа, 2004, до пу ње но 2012). Од бра на
са мих ре чи, у ко ји ма су фи ни на но си ло кал ног тла и ми ну лих жи во та,
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по след ња је од бра на. По ред тра ди циј ских зна ме ња, и да ље де лат них у
жи во ту по је дин ца и ње го ве ду хов не за јед ни це, Не шић за ме ће и лир ски
ди ја лог са зе мља ком од на у ке, оним чи је срп ско име но си и кра тер на
Мар су, пре но се ћи га, уте шно ваљ да, с рав ни по ве сних на ко смич ке за -
ко не: 

У игри Сун ца и ле да,
пле су на тан кој ни ти,
има и мо ра би ти
ви шег, ка нон ског ре да.

Тај ка нон ски ред су ге ри шу и ка нон ски по ре ци нај бо љих Не ши ће -
вих пе са ма, ко ји со бом раз ре шу ју игре и тр ве ња про тив них чи ни ла ца
уну тар лир ског скло па.

Из кра је ва у ко ји ма де лу је Не шић при сти за ли су мно ги што по ди го -
ше но ву срп ску књи жев ност, пи сме ну и уче ну, по ред за бе ле же не усме -
не кла си ке. Са да су та мо срп ски гла со ви опа сно про ре ђе ни и при гу ше ни.
За ме њу је их, на са мој гра ни ци, и озву чу је овај не на ме тљи ви пе сник, у
чи јем ре зо нант ном гла су от пе ва ју зна чај ни прет ход ни ци, као и по е тич -
ки срод ни ци на шег без ду шно ле де ног до ба. Би ра ним, ре ским ре чи ма с
по кри ћем, ове ром је зи ка што ду го пам ти, од суд но под у пи ру ћи ис каз пе -
сни ка. Ђор ђе Не шић је у не број ном ни зу збир ки и је зич ки крај ње еко -
но мич них пе са ма из ре као ви ше не го то ли ки ис пи са ни ји и по зна ти ји
са вре ме ни ци и узда мо се да ће то и да ље чи ни ти, при сут ни ји и огла ше -
ни ји у на шој укуп ној са вре ме ној књи жев ној све сти, без гра ни ца.
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