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Ђорђo Сладоје

НЕ ЗА ШТИ ЋЕ НИ ЛИР СКИ СВЈЕ ДОК

Ђор ђе Не шић је пје сник у пер ма нент ној ства ра лач кој кри зи, тач ни је
ре че но у стал ној не до у ми ци да ли да да оре зу је и ка ле ми воћ ке или да
пи ше со не те; још тач ни је – ка ко да ура ди и јед но и дру го, а да не бу де
на гу бит ку ви ше не го што је то не из бје жно у ова ко де ли кат ним и ве о -
ма слич ним по сло ви ма. Кад би мо рао да би ра – да ли ући у лек ти ру
или у ви но град, вје ру јем да би ода брао ово дру го, др же ћи се оне опа -
ске Ми ло ша Цр њан ског да је жи вот ипак не што ви ше од ли те ра ту ре.
Али жи вот у ко ме има мје ста и за ли те ра ту ру, од но сно за по е зи ју. До -
да мо ли још и ону не ве се лу фи ло зоф ску ди ле му, за на ше при ли ке мал -
чи це пре и на че ну – ка ко пи са ти по е зи ју на кон Jасеновца и ње го вих
мо дер ни зо ва них ре пли ка – мо жда ће, бар ма ло, би ти ја сни ја ег зи стен -
ци јал на и ства ра лач ка по зи ци ја из ко је нам се пје сник обра ћа. Ре ла -
тив но ма ли број на сло ва овог ауто ра мо же, по ред оста лог, би ти и
по сље ди ца сво је вр сног бјек ства од пи са ња, као ру тин ске скри бо ман -
ске по ша сти. Али за то је сва ки ње гов по вра так пе ру и ком пју те ру до -
би јао на зна ча ју и те жи ни.

Не шић се на књи жев ној сце ни по ја вио осам де се тих го ди на про -
шлог ви је ка као за па же ни уче сник фе сти ва ла за мла де пје сни ке, да би
1985. го ди не об ја вио пр ви је нац Црв сум ње у ја бу ци раз dо ра, а пет го ди -
на ка сни је и пје снич ку збир ку Су ро gа tи. И Не ши ће ва по е зи ја из ове
пр ве, да не ка жем пред рат не фа зе, за сно ва на је на по е тич ким го то во
оба ве зу ју ћим прет по став ка ма, што је под ра зу ми је ва ло сло бод ни стих,
ур ба не те ме и мо ти ве, у ру рал ном и су бур ба ном окру же њу,кри тич ки
од нос пре ма ствар но сти, „ру га ње са ду шом“ и тра ди ци јом, на ро чи то
срп ском, раз не екс пе ри мен те у је зи ку и пје снич кој фор ми... И Не шић
се, са о бра зно соп стве ном да ру, ба вио су ро га ти ма исто ри је и сва ко дне -



вља, кул ту ре, ми та и књи жев но сти и кри ти ком сва ко ја ких со ци јал них,
по ли тич ких и мо рал них иш ча ше ња. Ту је и не из бје жна сум ња у моћ
је зи ка, у сми сао и до ме те пје снич ког чи на, за о штрен од нос пре ма књи -
жев ном на сље ђу и за те че ним обра сци ма, те ду хо ви то, иро нич но пре -
те ре са ње кла сич них те ма и мо ти ва.

А он да се и ње му, као и сви ма на ма, до го дио рат, та искон ска, су ро -
во аутен тич на по ја ва ко јом је по е зи ја оп сјед ну та – од древ них епо ва
до да нас. У на шу ствар ност ко јој се пје сник до бро ћуд но и рас ка ла шно
ру гао, а ко ја се, иако већ на че та, ипак др жа ла у ко ма ду про ва ли ло је
свом си ли ном зло и на си ље, у рас ко шним и нај би зар ни јим об ли ци ма,
а по себ но дра ма тич но на гра ни ци, гдје се пје сник во љом суд би не за де -
сио. И про по јао од ужа са. У оштем ха о су и ра су лу тре ба ло се не ка ко из -
ну тра са бра ти и утег ну ти, па се Не ши ћу, и не са мо ње му, као по јас за
уну тра шње спа са ва ње ука зао ве за ни стих – ка трен, ди стих, со нет... И
ри ма као звуч на спо на са ви шим и сми сле ни јим сви је том. Мо жда по -
нај бо ља, а сва ка ко нај зна чај ни ја ње го ва књи га Че ка ју ћи сtво ри tе ља
ни је са мо при мјер успје шног по е тич ког и ства ра лач ког пре о бра жа ја,
већ јед но од нај бо љих и нај у вјер љи ви јих лир ских свје до чан ста ва о за
са да по сљед њем ра ту. Пје сник не че ка мај сто ра за сит не по прав ке, већ
са мог Ство ри те ља ко ји ће из но ва са зда ти сви јет и удах ну ти му ду шу,
а у то ме му по ма же пје сник као по у зда ни ше грт, на сто је ћи да скла дом
и ље по том пје снич ког об ли ка и ма ги јом је зич ке ме ло ди је при пи то ми
па као, ка ко, при зи ва ју ћи Миљ ко ви ћа, ка же Слав ко Гор дић.

Род но и рад но мје сто по е зи је са др жа не у трок њиж ју Че ка ју ћи сtво -
ри tе ља, Ха ро нов ча мац и Гра ни ца је сте пје сни ков за ви чај – Би је ло Бр -
до, Оси јек, Ву ко вар, Даљ, Ер дут... У том пи то мом пеј за жу ко ји је Бог
да ри вао сва ко ја ким ди во та ма, дје чи ја ду ша очу ди ла, сје ћа ње по зла ти -
ло, мла дост од бо ло ва ла, а до дат но са кра ли зо ва ли мо на си и па три јар -
си од ви ја се – лич на и ко лек тив на дра ма за стра шу ју ћих раз мје ра – као
у Со до ми тра ју ор ги је Ме фи ста, ја ха ча апо ка лип се и дру гих чу до ви -
шних, ни шти тељ ских си ла. И све се зби ва по про вје ре ном го то во би -
блиј ском дра ма тур шком обра сцу – из гон, стра да ње, пад у роп ство гдје
„бо ље је би ти у ма њи ни“ ка ко се пје сник на кнад но и са мо и ро нич но
тје ши. Бри шу се тра го ви бив шег жи во та, ру ши се, као и уви јек, је дан
град, про го ни је дан на род, ње го ва кул ту ра, вје ра и је зик. О то ме свје -
до чи низ од лич них, ан то ло гиј ских пје са ма, а нај по тре сни је оне из ци -
клу са Сtво ре ња. У апо ка лип тич ном пред је лу, гдје се око пут ни ка
оти ма ју Ха рон и Но је, са пје сни ком је оста ло тек не што бе сло ве сних
не му штих ство ре ња. Њи хо ва не му штост и пје сни ку дик ти ра епи граф -
ску са же тост ис ка за, му ње ви те сним ке ду ше у су сре ту са ни шта ви -
лом.Та убо га ство ре ња су по сљед њи но си ци то пли не и људ ско сти у
бе сти јал ном сви је ту. Та ко се миш ји цво кот и ци јук ука зу ју као мо гу ћи
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спас од лу ди ла, па цов још на ми гу је бр ком, па у ка, упр кос ру ши о ци ма,
не на пу шта гра ди тељ ски по рив,а ка ме ра оpску ра ши шми ша објек тив -
но при ка зу је пер спек ти ву по су вра ће ног сви је та, док на оџа ку спа ље не
ку ће сто ји ро да као утје шни и са бла сни знак не у ни шти во сти жи во та,
као Фе ник со ва по се стри ма, та ко ре ћи.

Али да не бу де за бу не – Не шић ни је ни „јеф тин про рок ка та стро фе“,
ка ко са мо пре кор но ка же, ни ху шкач ни до бо шар, већ не вољ ни уче -
сник и свје док јед не кр ва ве са пу ни це, без ка тар зе, из ко је ће иза ћи по -
ра жен и по сти ђен оним што је ви дио и до жи вио. Он је пре вас ход но
пје сник зе мље за ко ју је ан теј ски, ако хо ће те па ор ски, ве зан, уз то оп -
чи њен во дом, ње ним при род ним и сим бо лич ким мо ћи ма, али не са мо
Ду на вом и Дра вом за ко је су на ше пат ње „сит ни мра ви“, већ и ка пи ма,
ло ква ма, ба ри ца ма, пли ћа ци ма, ри то ви ма и ру кав ци ма, ко ји су ипак
бе за зле ни ји и не ка ко људ ски при сни ји. Ту је и сва ко ја ко би ље и ра сти -
ње – ива, вр ба, шаш, тр ска, чи чак, али и тре шња, дуд, то по ла, орах, кај -
си ја, ја бу ка, шљи ва и дру ги твр ди јем ци оп стан ка и сми сла у оп стан ку.
Ло кал ни ко ло рит Не шић ве по е зи је има, ра зу ми је се, и оне дра го цје не
уни вер зал не ни јан се, исто риј ске, мит ске и ре ли гиј ске од је ке и ме та -
фи зич ке про плам са је. Чи та ју ћи и ту ма че ћи Не ши ћа не тре ба сме та ти
с ума да је он и пје сник кул ту ре и лек ти ре и по сјед ник мно гих зна ња,
што му омо гу ћу је ра зно вр сне при сту пе и об ли ков не по ступ ке – од кла -
сич но лир ског, пре ко иро ниј ског и па ро диј ског до ин фан тил ног. Не -
шић ина че во ли да о ба нал ним ства ри ма пје ва уз ви ше но – и обр ну то.
Оту да то ли ке, иро ниј ски ин то ни ра не, оде, хим не, здра ви це, со на те и
се ре на те, а јед на од нај бо љих, у су шти ни ре ли ги о зна пје сма, но си на -
слов „Ве чер њи кон церт за ве сло и др ве ни ча мац”. Он пје снич ке об ли -
ке про на ла зи и ме ђу обич ним кућ ним ства ри ма, ма да, ру ку на ср це,
раз ло зи ни су са мо стил ски – у по дру му, бу ре ту, ча ши ко је сво јом со не -
тном фор мом чу ва ју су шти ну од ис па ре ња. Јед на но ви ја пје сма о про -
го ну ћи ри ли це но си на слов дје чи је те ле ви зиј ске се ри је – „На сло во, на
сло во”, а ко ја се, у скла ду са Не ши ће вим ин вен тив ним ка лам бу ри ма,
мо же чи та ти као стро га на ред ба за ју риш на ћи ри лич не ко те.

Не шић је но си лац оне не из ље чи ве па нон ске ме лан хо ли је, али и ље -
ко ви тог ху мо ра, суп тил не иро ни је и са мо и ро ни је, не на пад ног ар ти зма
и из о штре не по е тич ке сви је сти ко ја ка ле мар ски па жљи во би ра и упо -
шља ва ци та те, па ра ци та те, алу зи је и дис крет не при зи ве дру гих ауто ра.

Тре ба ло би мно го ви ше вре ме на, а бог ме и зна ња, да тек по бро ји мо
шта је све упје ва но у ове сти хо ве –од мо ли та ва и обра ћа ња, здра ви ца,
по ско чи ца, ру га ли ца, па сто ра ла, дје чијих раз бра ја ли ца, еле ги ја и ге ор -
ги ка... па Ор фе лин и Вен цло вић, Иг ња то вић, Змај, Бран ко, Ла за, Ду чић
и Цр њан ски, Це са рић и Ра ич ко вић, Но го и Те шић... Па ипак, Не ши ће -
ва пје сма успи је ва да све те ра зно род не ути ца је упи је и су бли ми ше у
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пре по зна тљи ве звуч не и бла го твор не ди сти хе и ка тре не. Исти ни за во -
љу, тре ба ре ћи да се и ов дје на ђе по не ки лир ски ка лем ко ји се ни је при -
мио или је на кри во сра стао.

У Не ши ће вом „ко тли ћу од со не та“ крч ка се и пу ши „лук и во да“ за -
ви чај ног рјеч ни ка – ло ка ли зми и ар ха и зми, од лом ци па ор ског, ала ског
и во ћар ског го во ра и дру ги лек сич ки оста ци у ко ји ма пул си ра на род -
ни жи вот у те гоб ном, пре храм бе ном на по ру, у рва њу са зе мљом и во -
дом и ћу дљи вим не бе ским при ли ка ма, али и де чи је игре, пра зни ци,
сла ве и кир ба ји и дру ги ри ту а ли. Сла вја ни зми пам те и при зи ва ју ли -
тур ги ју, а у гер ма ни зми ма и хун га ри зми ма још се на зи ру тра го ви цр -
но-жу те мо нар хи је.Ту се пре пли ћу и пре та па ју лич но и ко лек тив но
ис ку ство – при зо ри из из дје тињ ства и на ту ра ли стич ке рат не сце не,
сје ћа ња и слут ње, олов на ствар ност и пер је по е зи је.

Из Не ши ће вих сти хо ва ши ре се пру стов ски ми ри си – свињ ске ма -
сти, ри бе и ви на, та мја на и ли пе, пра ши не и по ле на, тру ле жи и пу по -
ља ка. Из ду би не исто ри је још се чу је ехо ве ли ке се о бе, али и оних
ма лих, по је ди нач них, ни шта ма ње тра гич них ко је, осим пје сни ка, ни -
ко не пам ти.

Из све га ов дје за ри та ну шна свје тлост јед ног го то во иш че злог сви -
је та ко ји је, не ка да дав но, под ли пом за сно ва ла удо ва Гр ки ња Не ши на,
а њен да ле ки по то мак по ку ша ва да га сти хо ви ма вас кр сне.

О то ме ка ко се оп ста је и ду хов но тра је, да не ка жем пје снич ки ста -
ну је „уз ну жну до зу ма зо хи зма” ту у за пећ ку на ци о нал не кул ту ре, на
не си гур ној, ле лу ја вој гра ни ци ме ђу свје то ви ма; на том „пе дљу коп на”
из ло же ном не ча сти вим си ла ма исто ри је – о то ме, по ред оста лог пје ва
не за шти ће ни лир ски свје док Ђор ђе Не шић ко ји по све му до сто јан јест
овог мје ста и овог тре нут ка.
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