
�Pristupi

Марко Паовица

ИМАГИНИРАЊЕ СОПСТВЕНЕ СМРТИ

Рајко Петров Ного, Разговор душе и тела, 
Повеља, Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 2020.

Иако, према властитим јавкама, већ краћи низ година опхрван здравст-
веним тегобама, Рајко Петров Ного као да не испушта оловку из руке.
То понајвише сведочи о његовом доживљају песничког/списатељског
позвања као суштине сопственог бића. После елегијско-меланхоличке
песничке збирке Преко пепела (2015), с главним мотивом доследно про-
праћеним у двозначној равни, књиге Сонет и смрт (2017), која најбоље
потврђује претходну опаску, те Можданог удара (2019), Ного се огла-
шава прошле 2020. године збирком Разговор душе и тела с новим ва-
ријацијама о опсесивној теми свог познијег лирског говора.

Нова Ногова књига – којом, дакле, такође доминира тема смрти, али
сада на фону његовог учесталог тематског комплекса природа–завичај–де-
тињство – сачињена је од укупно четири песничка односно поетско-про-
зна круга, са два интонацијски и значењски безмало идентична записа
у улози композиционих граничника тематских садржаја и временског
оквира њеног настанка и састављања. Први песнички круг Разговора, са
два позната Ујевићева катрена апсолутне саживљености са смрћу узета
за мото, садржински је најпрецизније одређен самим насловом збирке.
Тему најстрашније трагичне чињенице која раздваја личност и свет
(Берђајев) Ного доживљава или, тачније, жели да прихвати у складу са
хришћанским учењем о њој, а поетски је актуализује post factum гово-
рећи из позиције самртника, са извесним поетичним, боље рећи, по-
етски функционално осмишљеним анимистичким представама. Ту се
не пева нити казује никаква слутња ни предосећај, већ је на снази има-
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гинирање сопственог умирања и смрти као свршеног чина. Тако у
првом делу овог круга песнички глас води драматичан дијалог с влас-
титим телом у форми покуде („Не знам ко ту казну на мене врже / И
привеза мрца уза ме да трули / Још мало и почећу да хулим / Свућу тог
змијског свлака олово / Као кад се развргне исконско слово / Душе и
тела разделбе осионе / О моје тело шпрдњо васионе”) и утука на њу
(„Покриј се по глави и ћути / Да мене није главе се не би наносио / Ти
си изгледа заборавио да је тело храм души. /.../ Ко је ту главу пронео
кроз понор живота. /.../ Ко је ако не ја издржао толика швајсовања /
Десетак операција на крају и мождани удар / И триста других чуда /
Ко је све то ако не ја издржао ћутке / А сада ти не ваљам сада сам мрц
./.../ И ко је најзад то мало разума у тој тинтари сачувао / Да ево држиш
оловку и безочно ме оговараш на папиру / И још ми претиш да ћеш
тај оловни свлак од глине да свучеш / Пробај Остаћеш го пуж у трњу”).
У другом делу истог круга одвија се кроз неколико лирских записа раз-
говор са душом, анимистичко метафорички, према њеним опозитним
својствима, преображеном у подобија  грлице и ластавице. Тај дијалог
отпочиње тобож прекорно („Још нисам ни зевнуо, а ви сте прхнуле у
виду грлице и ластавице, једва чекајући да напустите болесно тело и да
чинодејствујете по посвећеним пределима куда смо заједно ходили.
/.../ Одатле нема куд већ у небеса. Свуда саслужујте и појте све сећајући
се јечма и калопера. Жуборе извори и горска врела. Нећете ме се лако
ослободити, душо грлице и сестро ластавице, јер и у небесима има по-
нешто моје. /.../ Душе, побегуље, зашто сте ме оставиле и одбегле у
небо. Али ту вам је и место. Летите тим рајским перивојима и за мене.
И само се понекад сетите где сте пребивале.”), а наставља се утешно
интонираним репликама („Право да ти кажемо, одахнуле смо од оне
тежине и болештине. Лепо је обићи сва ова места за песму створена.
Више смо сада с тобом, него кад смо у твоме телу биле; сад смо вазду-
шасте, лакокриле, саслужујемо у општој литургији и твојим песмама.
Зар је то мало. Нисмо те издале ни оставиле, јер смо на ходочашћу. /.../
Овамо горе чешће ћемо те помињати. /.../ Песме памтимо и често их гу-
гућемо и цвркућемо. И да знаш, ови горе их радо слушају. Јест, тело је
пропадљиво. Било је терет и нама и теби. Тело је у земљи, а душа у не-
бесима, како и треба. А опет смо некако утроје, сирото моје. Доћи ће
дан када ћемо опет бити једно. Веруј у то и надај нам се с пролећа.”). Но
драматика лирског говора нарочито се оснажује у два следећа записа,
што извесним отклоном од претходне идиличне представе и чисто па-
радоксалним извештајем реинкарниране душе из идилично предоче-
ног раја („Лепо је и чисто, сувише чисто, ваздух опија, али ако ћемо
право, ово је кичерајка. Испада да те тешимо, а у ствари себе тешимо;
овде је досадно. Земљу је Бог за човека удесио. /.../  Само је, ето, удесио
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и да умиремо, и тиме све покварио. А опет они, као Метузалем, који не
могу да умру, и они пате. Патња на све стране.”), што, опет, духовном
борбом између вере и сумње у граничној ситуацији: опонирањем идеји
хришћанске вере у васкрсење („Чувај се, мили мој, до дана када ћемо
опет бити уцеловљени, а тај дан ће доћи. /.../ Добро, црви ће да те оп-
леве и сведу на чисту кост. Кост је света. Кад дође до уцеловљења, све
ће се опет попунити и бити како је и било. А сад прими гугут од грлице
и цвркут од ластавице.”) очигледношћу личног искуства и чисто ра-
ционалног уверења („То са уцеловљењем, то је тек само нека утеха.
Нема од тога ништа. Чим сте ме напустиле, ја сам само мртвац. А мртав
човек је довека мртав. То да ћемо се једном вазнети, и то је утеха, само
не знам и толико дуго траје. Јадан је човек. Понуди му наду и он се за
њу ухвати с обе руке. То што ми повремено с оног жбуна гугућете и
цвркућете, да знате да вас не чујем. Лежим у тами као клада. Не чујем
ништа. Не видим ништа. /.../ Важно је да знам да вас две постојите, да
небом лећете и појете. Појте, душе небеске, птичице Божје, да се зна да
горе има неко наш, да и за нас поје. Тугованку телу давно сам отпојао.
Надам се да сте је запамтили. Појте неутешном мени.”). Па ипак, исход
напетог унутрашњег дијалога не окончава се у неком апсолутном пе-
симизму: ако је тело безнадно смртно и неповратно пропадљиво, па
стога нема уцеловљења ни васкрсења, вечна остаје душа у своме небес-
ком уточишту, као и у свом анимистичком земаљском отеловљењу. А
„земљу је”, видели смо, „Бог за човека удесио”. Али и то је довољно да
из потоњих маловерних речи, ослушнете ли их само нешто пажљивије,
зачујете ехо плача, српског средњовековног песничког жанра. 

Оплакујући себе, песник у следећем запису, оном о Метузалему,
оплакује у ствари човека и његову једину, земаљску судбину и тако
драму личног удеса посредно узноси до општег важења. Фиксирајући
сравњивањем старозаветних извора конститутивно противречје чове-
ковог бића („Ето од самих противречности човек је саздан. /.../ И тело
смо и душа. Тело је сасуд душе, а опет је и кал стварања. У тој нереши-
вој апорији ми гамижемо напред-назад. И на крају ћемо бити избри-
сани из књиге живота.”), Ного ипак на крају прави отклон од
Проповедникове дефетистичке мисли и Метузалемове геронтолошке
саможивости: „Умри, Метузалеме, ми ћемо да гамижемо”. Још одлуч-
нији искорак у том правцу он чини у четири завршне песме првог
круга уживљавајући се поводом једне од озбиљних животних криза у
улогу новозаветног Лазара. У двема првим („Лазарев плач” и „Љиљин
одговор”) одвија се дијалог између песника и његове животне сапут-
нице, при чему ауторски  глас прелази из исповедно-информативног
говора о умишљају одласка у опроштајно-похвални тон плача, док се
онај његове саговорнице одликује благом прекорно-утешном интона-
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цијом, што заједно оставља утисак немерљиве узајамне привржености
двоје супружника, по мери наше већ ишчезле грађанскопатријархалне
осећајности, етике и културе. Док је, у песми „Уцеловљење”, сасвим над-
несен на ону страну, окружен супругом и најближим пријатељима, у
чијим „срцима лепрша љубав”, песнику ће се намах објавити епифа-
нијски трен, о којем, даље, и говори: „Устани, Лазаре, чујем далек и
дубок глас / Скоро ме убедише / Душа уђе у тело /.../ Тако се једноставно
пред Лазареву суботу / Збио ритуал уцеловљења / А то вам је оно кад су
душа и тело / У сагласју / И тако ме привремено отеше од смрти.” И
најзад, када у песми „Изађи Лазаре”, која је поетска парафраза јеванђељ-
ске параболе о Лазару, прочитате: „Не дижу речи из мртвих / већ љубав
/.../ Васкрсење Лазарево / Било је главна проба / Пред Христово васкр-
сење / Мала камерна породична проба”, уочићете не само истицање
хришћанског веровања у живоносну моћ љубави него и апсолутни –
ситуацијски, мотивацијски и значењски – паралелизам између ове и
претходне песме. Хришћански и уопште духовнотрадицијски подтекст
није, као што је то познато, никаква реткост у песмама Рајка Петрова
Нога, али у овом случају суочавамо се, на једној страни, са често прак-
тикованом подтекстуалном актуализацијом религијског архетипа, а на
другој, са његовом непосредном тематизацијом. Очигледна блискост
Лазаревог васкрсења са песниковим егзистенцијалним искуством сва-
како ублажава Ногову скепсу у погледу идеје уцеловљења, али не от-
клања, осим у каквом чисто симболичком виду, есхатолошки
песимизам његових разговора са телом и са душом.

Други круг Разговора душе и тела чине три записа о мајци, пре-
узета из књиге Јечам и калопер и графички преуређена у песме слобод-
ног стиха, док трећи, под насловом „Уз Машће и низ Машће, у сјећању
је спас”, чини дуги бисерни низ поетских записа преузетих такође из
поменуте књиге Ногове лирске прозе. Четврти циклус састоји се од
три поетске евокације песникових интернатских дана и неколико
кроки-портрета еснафских пријатеља (Ј. Делић, Г. Ђого, М. Бећковић)
и личности савременог јавног живота (Е. Кустурица, епископ Григо-
рије), те поетског записа о Јелени Балшић, од којих ови портретског
типа, ма колико успели, и нису били неопходни у датом контексту.

Песме о мајци другог круга, непребројни лирски записи трећега
дела збирке и три евокативне песме о интернатском животу, узети
заједно, чине светлији фон тамних и драматичних записа насловног
садржинског блока, насталог у ишчекивању сопствене смрти. Укљу-
чивање поменутих партија раније властите књиге, као и поетских се-
ћања на специфично ђачко доба у нову поетко-прозну колекцију
наспрам њене основне трагичке теме има двоструко оправдање. Пси-
холошкомотивацијско и естетичко. Опседнут тешким питањима гра-
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ничне егзистенцијалне ситуације, песник тражи одушка у повратку
срећнијим тренуцима властитог живота, а то су, у Ноговом случају, де-
тињство, завичај и природа, којима се у више махова стваралачки вра-
ћао. Већ у својим разговорима с душом, он, видели смо, најављује њено
ходочашће „тим рајским перивојима” и „местима за песму створеним”
имајући у виду свој најведрији и свакако најиздашнији повратак те
врсте, остварен у његовој књизи Јечам и калопер. А опет, најновијој
поетској збирци Рајка Петрова Нога круг лирских записа преузет из
те књиге прибавља не само ведрину срећнијих тренутака детињства
већ и непоновљиву лепоту казивања о небројеним појавама из ужег и
ширег песниковог дечјег видокруга. Па ипак, понављањем исказâ –
„Нема спаса. Ни склада. Јер нема отклика ни бруја.” – у оба оквирна
записа своје најновије књиге Ного потврђује, и притврђује, неоткло-
њиву скепсу и невесело расположење у погледу њене основне теме.
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