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увод

Jep заблуда je да Господ 
Говори махом кроз пророке, и успут понеког 

свеца...
Иван В. Лалић, 

Четири канона (П/6)

За мање од једне деценије појавило се у срп- 
ској књижевности неколико изврсних књига по
езде. Међу њима Четири канона (1996) Ивана 
В. Лалића, Седмина (1999) Милосава Тешића и 
Недремано око (2002) Рајка Петрова Нога зау- 
зимају посебно место колико због својих поје- 
диначних домета, толико и што чине врх je дне 
битне песничке линије која обележава садашњи 
књижевни тренутак. Jep, претходни, двадесети 
век почео je оштрим одвајањем наше нове књи- 
жевности од народне и, нарочито, средњовеков- 
не. Његов крај и почетак новога века снажна су 
потврда живог унутарњег књижевног развоја и 
стваралачког прожимања три типа наше књи- 
жевности. Ако je ту поезија ишла испред прозе,
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а ишла je, то je знак да je она доминантна врста 
у претходних пола века, нарочито у претходној 
деценији, у којој je дала - посебно она - неколи- 
ко изузетних остварења.

Четири канона нису означила само обнову 
једне песничке врете, за коју се ми слило да je за- 
увек ишчезла у времену, него се њима обновила 
једна посебна осећајност српсковизантијске цр- 
квене поезије са својим строгим формама и 
превела се из православног обреда у уметничку 
лирику. Уз све разлике, које међу њима нису ма- 
ле, оно што je врхунски започео Лалић, на нај- 
срећнији начин je, чак поновним активирањем 
канонских песама, наставио Милосав Тешић и, 
највише молитвеним тоном, продужио Рајко 
Петров Horo.

„Но пустимо богословље, / Оно je корен сум- 
ње, каже j ед ан филозоф / Отвореног друштва. 
П е с м а je истински пут” - пева Лалић у Кано- 
нима (1/8). Наизглед полемично, одговара му 
Тешић: „Мада je Језик самоме себи j едино дру- 
штво, / отац и мајка, нужан je, ипак, молитвен 
запис” („Мала служба: Песма прва”). „А ако си 
Слово творило и ово / Сузну he молитву срица- 
ти разроко / Горе и кад спава Недремано Око / 
А доле двојничко око песниково” - успоставља 
битну везу измену највишег и песничког погле- 
да Horo у песми „Разроко”. Сва три цитата ука- 
зују на метапоетски ток ових књига: молитвено 
обраћање Богу не поништава природу поезије и 
не своди je на мање битан украс. Ствараоци сла
ве Створитеља гласом модерног песника: најду- 
бљи религиозни доживљај обнавља се и изража- 
ва најсуптилнијим средствима уметничке лирике.

Њихова песничка остварења су je дна велика 
потврда континуитета српске књижевности, по- 
тврда постојања њеног целовитог контекста.
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Крећући се дуж целокупне наше књижевне и 
културне вертикале, ови песници нису мењали 
само нашу песничку садашњост него и песничку 
прошлост. A стављањем односа према традици- 
ји у саме основе модерног, они су превазилази- 
ли механичке поделе на традиционално и савре- 
мено, брисали оштру границу између предака и 
потомака. Не може се никуда изван традиције, 
али се она призива да оснажи индивидуални пе- 
снички глас и индивидуалну песничку емоцију, а 
не да je угу ши.

Зато се у овим збиркама осећа дубоки рад 
културе. Без н>ега, оне су незамисливе. Библиј- 
ски и светоотачки текстови, српсковизантијска 
средњовековна књижевност, модерни мислиоци, 
савремена европска и наша поезија, све je то ле
гло у њихову подлогу. У овим стиховима, али 
живим стваралачким гласом, проговара оно што 
je већ било у култури. Као да култура тражи, и 
налази, леснике и дела кроз које хоће да објави 
своје потребе.

Овакво осећање припадања целини водило je 
савремене песнике ка, слободније речено, сна- 
жном осећању културног патриотизма. Није 
случајно што je први међу њима, Иван В. Лалић, 
припремајући се за писање Четири канона, по- 
себну пажњу обратно на схватања Ивана Иљина 
из његове књиге Пут духовне обнове. Наиме, 
Лалић je имао обичај да прави исписе из тексто- 
ва које je читао (филозофских, есејистичких, пе- 
сничких, новинских, итд) и да их коментарише. 
Неки од ових исписа, посебно из 1995. године, 
могу се схватити и као подтекст збирци Четири 
канона. Тако je 3. августа - два месеца пре по- 
четка писања Канона - издвојио једно од кључ- 
них места из Иљинове књиге: „Moj пут ка духу - 
јесте пут моје отаџбине\ њено уздизање ка духу
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и Богу - јесте моје уздизање. Jep сам ja истове- 
тан с њом и неодвојив од ње у духовном живо
ту. Такво стапање патриоте са његовом отаџби- 
ном води ка чудесном и плодоносном поистове- 
ћивању њихових духовних енергија”1.

Наведени извод из Иљиновог текста Лалић je записао у Зе
лено] свесци - макети књиге Дан шести Растка Петровића из 
Нолитове едиције Српска књижевност. Корице су зелене бо- 
је, са исписаним називом аутора, дела и издавала, идентичне 
корицама штампане књиге. Хартија je жућкаста, као и у це
ло] едицији, без линија и непагинована. Лалић je писао од 16. 
11.1994. године до 13. 4.1996. године, црним мастилом, ночев 
од завршних страница ка почетку кн-иге. Сви су исписи, на 
укупно 40 страна, датовани.

Не може се прецизније исказати песничко и 
културно опредељење аутора Четири канона, 
Седмице и Недреманог ока. Духовну енергију 
њихових стихова препознајемо као сопствену и 
предајемо joj се са најдубљим читалачким и 
личним поверењем.
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I

МОДЕРНИ КАНОНИ 
КАО ОТПОР

ЕНТРОПИЈИ И БЕСМИСЛУ
(О Четири канона Ивана В. Лалића)

Ту се кроз познате, традиционално прављене и 
зване облике певала изворна српска реч. У низо- 
вима службе, у свим њеним стихирама, тропари- 
ма, канонима, у светилнима, кондацима, икоси- 
ма, у одвојеним акатистима и молбанима, свуда 
се мисао српског песмописца поистоветила са на- 
дахнућем византијског поете, да управо у том по- 
истовећивању открије једно друкчије схватање 
оригиналности: оригиналност у свеопштем, у 
ономе што je много пре осећање целине него из- 
двојеност из целога.

Димитрије Богдановић, 
„Византијски књижевни канон 

у српским службама средњег века”

У завршној, и завештајној, књизи Четири 
канона Иван В. Лалић обнавља један од најзна- 
чајнијих и најсложенијих облика православие 
уметности. Свечани тон и чврста композиција 
канона били су од оне врете ограничена која je 
Лалић често призивао у своје песништво и, као 
и увек, претварао у снажне подстицаје. Бирају- 
ћи каноне, песник није потирао своју стваралач-
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ку индивидуалност, него je (да се парафразира 
једна мисао Димитриј а Богдановића) прихватио 
врхунске културне и естетске нивое једног ње- 
му изузетно блиског света и његове уметности, 
да би их учинио својим.

Лалић je Четири канона написао за изузет
но кратко време, у последњој години живота 
која му je била дана, у јесен 1995. године. Песме 
су нисане буквално свакога дана (са нешто ве- 
ћим размаком између првог и другог канона), а 
било je дана у којима су настајале и по две пе
сме. Испод рукописа завршне песме стоји беле- 
шка (са граничним датумима и интезитетом на- 
стајања песама), својеврсна захвална молитва: 
„Безразложна милост: / 6. X - 20. X 1995. / 75 да
на / 31 радни дан”.2 То није било случајно. У Ла- 
лићевој поезији све je било припремљено за Че
тири канона: када се, након њих, погледа уна- 
зад уочавају се бројне формално-смисаоне ли- 
није које се стичу у завештаној збирци. И зато 
она, а не само највишом силом остала, и јесте 
завештајна.

2 Видети напомене о настанку и рукопису ове збирке у: Иван 
В. Лалић, Дела, том III (Страсна мера), Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 1997, стр. 266-273.

Канони јесу химна БоГородири и светло
сти, започета на свој начин, још у Бившем деча
ку, у песми „Requiem за мајку” (делом и у песми 
„Ветар”), настављена потом у Страсној мери, у 
песми „Иомен за мајку” (стихом: „А о светлости 
je, заправо, све време реч”), да бисмо у Писму, у 
песмама „Инета" и „Шапат Јована Дамаскина” 
већ слушали препознатљиви молитвени шапат. 
О односу видљивоГ и невидљивог сведочи укуп- 
на Лалићева поезија, а из њега изведеном исто- 
вредном односу несавршеног и савршенства по- 
свећен je читав један ток у завршној збирци, на-
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рочито у „Четвртом канону”. Али, још у „Кон
церту византијске музике” читамо: „Moja je сна- 
га у несавршенству / Делова које повезује не- 
склад”, а мало касније јавља се и „озверени 
страх од савршенства / Koje укида страсну ме
ру”, да би се у „Римској елегији” (Писмо) рас
права наставила: „Ако недовршено сведочи са- 
вршенство, / Онда несавршено има довршен об
лик”. Или, шта je исказ из Четири канона „Ако 
могу да назрем љубав у видљивоме / И онда ка- 
да je страшно - значи у милости стојим” (1/8) не
го развијање одговарајућег места из четвртог 
дела „Мнемосине”: „Али страшан je напор да 
љубав се препозна / У нестајању”. Примера заи- 
ста има много, од мотива божјег ћутања, све до 
понављања одређених синтагми, чак наслова 
књига („онај који те слуша /... очистиће сметње 
на везама”).

Али, појединачни примери, ма колико били 
убедљиви, тек су део дубље матице Лалићеве 
поезије. Обнављање српсковизантијског пе- 
сничког облика јесте, уз све остало, и завршни 
моменат у певању о Византији. (Није Лалић без 
разлога Каноне звао, уз три постојећа, четвр- 
тим византијским кругом.) Данае се лакше 
уочава да се Византија временем мењала у Ла- 
лићевој поезији. Најпре, то je била историјска и 
културна Византија, са доста реминисценција на 
стварна збивања. Затим се, бивајући све неодре- 
ђенија, све више претапала у унутарњи простор 
песничког субјекта и постајала симбол његове 
упитаности о трајањима и прекидима, могућно- 
стима људског разумевања кроз време, потраге 
за личним и колективним идентитетом. Визан- 
тијско наслеђе и његово обнављање у српској 
култури, као и одиос песничког субјекта према 
његовом присуству и утицају у нашем времену -



основна je тема песама, условно назване, Срп- 
ске Византије.

У завршној фази, у песми „Шапат Јована Да
маскина” и, сада, Четири канона, како се пове- 
ћавао лесников лични улог, певање о Византији 
постајало je истоветно певању о Богу, болном 
наслућивању дубље Творчеве промисли и стра- 
сној чежњи за Смислом и Спасењем. Заједно ca 
њему духовно блиским Џоном Мајендорфом 
(чије je Византијско богословље волео и ишчи- 
тавао), и Лалић je могао да каже да непрестана 
привлачност византијске уметности и необич- 
ност да je неточно хришћанство преживело нај- 
драматичније друштвене промене представљају 
очигледан знак да je Византија открила нешто 
фундаментално истинито о човековој природи 
и њеном односу према Богу.

Међу песмама-молитвама у савременој срп- 
ској поезији по много чему je јединствена песма 
„Шапат Јована Дамаскина”, која je, гледано из 
завршне тачке Лалићевог певања, вишеструко 
значајан увод у Четири канона. За ову прилику 
биће, такорећи узгред, указано тек на два-три 
њена момента.3 Пре свега, прва реч насловне 
синтагме „шапат”, а затим и успорени ритам пе- 
сме упућују нас ка жанру молитве: отуда молбе- 
ни и, истовремено, страствено узбуђени тон, у 
оба случаја градацијски дан, са тежњом ка раз- 
решењу у завршним стиховима. Глас песничког 
субјекта je двоструко посредован. Haj пре, гла
сом Јована Дамаскина, теолога и иконобрани- 
теља, који je у нашу културу укључен, између 
осталог, својим доприносом канонској форми и

3 О песми „Шапат Јована Дамаскина” детаљније у: Алексан
дар Јовановић, „У знаку Мнемосине”, поговор књизи Ивана 
В. Лалића Верни орсутном прѳолику (три византијска кру
га), Народна књига, Београд, 1996, стр. 125-132.
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легендом о Богородицы Тројеручици (основна 
ситуација из легенде основна je и у Лалићевој 
песми). Затим, посредован je и глас Лазе Кости- 
ha: први стих Лалићеве песме заправо je први 
стих најчувеније Костићеве песме „Santa Maria 
della Salute”, „Опрости, мајко света, опрости”; у 
трећем стиху Лалићеве стоји „Утук свеукупној 
мојој злости”, насупрот Костићевом „устук сва- 
које злости”; обе песме су у октавама. Али иако 
сличности са Костићевом песмом има још (мно- 
гобројне опозиције, уграђивање „укрштаја су- 
протности”, поетика калемљења традиције), 
њих не треба пренаглашавати: старија песма je 
дала, пре свега својим првим стихом, снажан за
мах млађој, да би потом Лалићева песма следи
ла свој пут.

Основна ситуација je у песми довољно наго- 
вештена: кажњени Јован Дамаскин се пред ико- 
ном моли Богородици да му зацели рану, да од- 
сечену руку састави са телом („да срасте / Са 
својом кошћу кост”) и ублажи јаку бол. Одно- 
сно, песнички субјект из најдубље своје угроже- 
ности (која се може мерити са Дамаскиновом и 
Костићевом) пева своју муку и вапи за Спасе- 
њем. У њиховом шапату нерасплетиво су утка
на најбитнија питања појединачне егзистенције 
и основни симболи националне културе: у песми 
се - исто као у Четири канона - о најдубљим 
моментима личне угрожености проговара из ду
бине нашег колективног памћења. Онај који ва
пи за Спасењем силази низ време да би своју си- 
туацију (о којој се само зна да га најдубље угро- 
жава) премерио сличним које његова култура 
памти и, ако ништа друго, своју муку учинио 
бар општијом.

Однос између сићушне појединачности, али 
изузетно увећане јаком патњом, и моћног, из-
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над свега појединачног, божанства - односно 
између појединца и колектива (народа или цр- 
кве) којем припада - у подлози je целокупног 
обраћања, најсажетије исказаног у другој стро- 
фи („Знам да сам овде тек један у следу / И да ми 
глас je зуј пчеле у роју, / Ал зато слутим да сми- 
сао poja / Зависи и од заблуделе пчеле - / Цели
не што се бесконачно деле / Да суштост чине 
недељивог броја”).

Има у овим стиховима доста од, посредно 
или непосредно датог, православное доживљаја 
у додиру са божанском суштином (који обухва- 
та целокупног човека, не само његов дух него и 
интелект, емоције, чула), односно схватања 
хришћанства као живот, целовитог и аутентич- 
ног доживљаја, али су они понајвише испуњени 
стрепњом пред могућношћу да појединачни на
пори и муке мину без икаквог трата (као њиха- 
ње гранчице мирте у Дучићевом „Повратку”) и 
слутњом да, у крајњем изводу, не сме да буде та
ко. Значи ли ишта зуј пчеле у роју, да ли смисао 
целине укључује у себе сва појединачна прино- 
шења: xohe ли „суштост зуја” бити окрњена гу- 
битком jeдинке или се њено изостајање неће ни 
приметити - од одговора на ова питања зависе и 
сва остала.

Taj однос се не разрешава, нити се може раз- 
решити, једноставно, он je узрок одређене дина- 
мичке напетости коју све време осећамо у пе- 
сми. На основну антиномију, из које произилазе 
и друге, указују и многобројне фигуре супрот- 
стављања, почев од контраста до оксиморона и 
парадокса. И основне опозиције песме, тмина - 
светлост и суштост - таштина, потичу из 
истог извора. Умно сагледавање сопствене та- 
штине (а већ израз „созерцање таштине” јесте 
својеврсни оксиморон) и тежња ка суштости,
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ономе по чему човек јесте, истоветни су путу из 
тмине ка светлости: светлост je знак суштине 
света и Бога, али и милости Божје која треба да 
обасја онога ко моли („што иште / Насушно чу
до које светлост чини”). Насупрот томе, мрак je 
знак за најдубљу егзистенцијалну муку и теско- 
бу, за тачку испод које све престаје. Због тога 
ни сазнавање сопствене таштине, то j ест сазна- 
ња да се придаје се би већи значај него што при- 
пада пролазном бићу, не смањује (напротив) по
требу молиоца за чудом.

Jep, увиђајући „преступ своје пролазности”, то 
jeer ограничености свог телесног постојања, он 
би требало да га све више занемарује и да прела- 
зи у чисту духовност, у стање лишено патње и бо
ла. Међутим, не бива тако. Упоредо са учестало- 
шћу обраћања - молбе за опроштај, све бројнији 
су стихови о телесноме болу: „Опрости, али боли 
ова шака / у зглобу пререзана, ови прети / Којима 
дробим хлеб, којима се крстим” и, одмах затим, 
„Опрости ми што крварим из мрака”. Односно, у 
завршној строфи: „учини да срасте / Са својом ко- 
шћу кост” и „Опрости мојој кости, мојој злости”.

Приближавајући се Богородици, а самим тим 
и Апсолуту, Суштини, песнички субјект не може 
да се одвоји од оног што јесте и од сопствене 
ограничености. (Отуда и у наведеним стихови- 
ма: „Којима дробим хлеб, којима се крстим” и 
„Опрости мојој кости, мојој злости”, стална за- 
висност физичког и духовног: хлеб и обред, оба 
везана за десну руку, у првом, и душевна осака- 
ћеност као последица физичке, у другом случа- 
ју). Зато завршни стих, „Али учини чудо. Овде. 
Сада”, долазећи након градацијски суптилно 
грађене молитве о опроштају и увиђању ташти
не (која се завршава управо претходним, прет- 
последњим стихом), делује као нека врста анти-
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климакса: осећање своје физичке природе као 
преступа и сопствене сићушности пред Божјом 
промисли губи се пред угроженошћу основног 
права на постојање и опстанак. Ритмичком 
организацијом стиха, са цезуром после седмог 
слога и издвајањем у посебне реченице изузет- 
но наглашене две последње речи, „Овде. Сада”, 
указује се на одређени рез према свим претход- 
ним стиховима: као да су они били нека врста 
припреме да би се изрекао овај захтев. Одлуч- 
ност и непристајање песничког субјекта произа- 
шли су из страсне и очајне одбране сопственог 
бића пред физичким белом, али и бесмислом 
KOM му прети, из немогућности да се телесно 
одвоји од духовног, овострано од оностраног, 
правда од чуда. Овде и Сада постају j едини за
лог Божје милости и човековог опстанка.

Јован Дамаскин je присутан у Четири канона: 
непосредно се помиње у шестој песми „Трећег ка
нона” („Радуј се, Тројеручице, ти што умоли Сина 
/ Да шаком одсеченом, ко круном петопрсном / 
Крунише опет патрљак руке мучене / Лесника из 
Дамаска, да прети му прихвате треку / Хитрога бр- 
зописца, орну да словом те слави...”), и још важни- 
je, својом реформом овог песничког облика. Ла- 
лић, найме, узима онај облик канона који му je дао 
песник из Дамаска, а прихватили српски средњо- 
вековни химнографи, и поштује његову задатост - 
у мери у којој je то могуће савременом песнику.

Канонске песме мишљене су као земаљски 
облик свечаних анђеоских песама, а девет песа- 
ма канона своју тематику и замах црпе из девет 
библијских песама.4 Иако се говори о различи-

4 О канонима видети: Димитрије Богдановић, „Византијски
књижевни канон у српским службами средњег века”, у књизи 
О Србљаку, СКЗ, Београд, 1970, стр. 120; Ђорђе Трифуно- 
вић, „Библијске песме” и „Канон” у књизи Азбучник српских 
средњовековних књижевних појмова, Нолит, Београд, 1990. 
стр. 29. и 129-130.
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тости девет библијских песама (и то првих осам 
из Старог завета, а последње, девете, из Новог 
завета), оне то могу бити само у површинском 
слоју. У дубинском слоју, а он je j едино битан, 
ових девет разноликих песама везује месијанска 
ид ej а која лежи у основи сваке од њих: спасење 
остварено у светости онога који се прославља 
службом или у догађају самога искупљења (Го- 
сподњи или Богородични празници).5

6 Библијске песме су песничке целине из Старог и Новог за
вета и то: прва, песма Мојсијеве благодарности по изласку 
Израиљана из Египта и преласка кроз раздвојено Црвено 
море (2 Moje. 15, 1-19); друга, укорна Мојсијева песма пред 
н-егову смрт, којом се прориче Божја казна синовима Израи- 
љевим што су заборавили доброчинство Божје (5 Moje, 32, 
1-43); трећа, радосна химна пророчице Ане, мајке Самуило
ве, у знак захвалности за рођење сина после неплодности (1 
Цар, 2,1-10); четврта, молитва пророка Авакума о Божјем 
гневу (Авакум, 3,1-13); пета, молитва пророка Исајије у ко- 
joj изражава радост због коначне Божје милости и правде 
(Исаија, 26,9-17); шеста, молитва пророка Јоне у утро би ки
та (Јона, 2, 3-10); седма и осма, радосна песма о три младића 
спасена анђеоским чудом из зажарене пећи (Данило, 3,26-56 
и 3, 57-58); девета, захвална песма пресветле Богородице на 
Благовести (Лука, 1, 68-79).
6 Видети песникове исписе из библијских песама, Дела, том 
III (Страсна мера), стр. 268-271.

Иван В. Лалић следи основну композицију 
канона у целини (не испуштајући ни другу, 
укорну песму), али и композицију сваке поједи- 
начне песме. Припремајући се за писање кано
на, он je правио исписе из Библије, узимао, у 
складу са својом концепцијом, кључне стихове 
из свих девет песама и у неизмењеном или де
лом измењеном облику (мада не само њих) 
уграђивао их у своје песме.6 Као и у средњове- 
ковним канонима, прва строфа, ирмос, почиње 
обраћањем Господу и њоме се одређује тема; 
затим следе наредне строфе, тропари, од којих 
je завршни увек богородичан (похвалом Бого- 
родици завршава се свако молитвено певање у
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православно] цркви); сваку шесту песму Лалић 
завршава кондаком и икосом (и почетним сти
хом „Радуј се...”); док je девета, у складу са те- 
мом библијске песме, у целини богородична. - 
Када се уместо једног канона напишу четири, 
онда се у збирци успостављају још сложеније 
композиционе и смисаоне линије од којих треба 
поменути бар три: од почетка ка крају сваке по- 
јединачне песме (од ирмоса ка богородичном 
тропару, у шестој песми и ка икосу), дуж једног 
канона (од прве до девете песме) и између одго- 
варајућих песама свакога канона (све прве пе
сме, све друге, и тако до свих деветих). Суптил- 
на и сложена варирања доследно су изведена у 
свим, како хоризонталним, тако и вертикалним 
правцима.7

7 Рецимо, у другој песми „Првог канона” изузетно успело се 
варирају четири кључне синтагме („у ноћи душе”, „у земљи 
пустоту „на месту страшну”, „где бучи пустот"), ступајући у 
различите односе и понављајући се, у купно, тринаест пута.

Четири Лалићева канона одређена су и по- 
себним посветама. Први je посвећен „Богороди- 
ци уопште”, други „Светој Тројици”, трећи „Бо- 
городици Тројеручици”, а четврти „Спасењу - 
Искупљењу”. Од значаја je то за разумевање 
свакога од њих, али и композиције књиге у це
лини, односно за разумевање пута који, од првог 
до завршног стиха, прелази онај који пева.

Наравно, нису само библијске песме, Дама- 
скинови и српски средњовековни канони и слу
жбе (то j ест, Србљак) Лалићево j едино ослања- 
ње на хришћанску традицију. У његовим стихо- 
вима се препознају места и наслућују одјеци из 
многих извора: светоотачке литературе (Ориге
на, Тертулијана, Василија Великог и његовог 
немерљиво значајног списа О Светом Духу, 
Максима Исповедника, химии Симеона Новог
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Богослова), затим Бернарда де Клервоа, Дан- 
теа, Петрарке, све до већ поменутог, за Лалића 
изузетно битног, ВизантијскоГ боГословља Џо- 
на Мајендорфа. И то није све. Да би се уочио ра- 
зноврсни, сложени и смисаоно богати подтекст 
Четири канона, треба поседовати Лалићеву 
културу, тако he се многобројне везе које успо- 
ставља ова наизглед једноставна а дубока збир- 
ка откривати тек постепено и мукотрпним на- 
порима многих тумана.

Али, „препознати - зар на то да се своди свр- 
ха”, упозорио нас je Лалић још у песми „Дафни” 
пре више од две и по деценије. Суочавајући се са 
својим духовним прецима, песнички субјект се 
на путу ка Спасењу и Искупљењу суочава са 
основним питањима хришћанства и, још потпу- 
није, са основним питањима људске природе и 
(не)могућностима које joj се нуде или ускраћују.

Крећући се у свакој песми од обраћања 
Господу до молитве Богородици, модерни пе- 
сник пева о Божјој природи (делом различи- 
тој у Старом и Новом завету), о људској ди- 
мензији Богородице, предодређеној да, због 
свог страдања и своје телесности, разуме 
ломну људску природу и људски ужас у суоча- 
вању са нужном коначношћу; то j ест предо- 
дређеној да у бићу најзначајнијег Божјег 
створења схвати оно што његов Творац, 
„тврд на ушима”, понекад пречује (присетимо 
се „Шапата кована Дамаскина”: „Опрости 
преступ моје пролазности / Koje се чуду као 
правди нада...”). Таква места pacnopehena су 
током читаве збирке:

Господ je велики ратник, у светињи му стан,
А ти си светињи редуша, благодет послујеш нову 

(1/1)
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(1/4)

Господе, чух реч твоју и уплаших се -
Немушта беше, а страшна

Радуј се, ти смртна, бесмртно освећена -
(1/6)

И тако се можда крави лед земаљске зиме 
На кра)у другог миленијума после Сина 
Који ублажи гнев осорног Оца, амин.

(1/9)

Господ he царевати довека. И онда када одсутан 
буде

Из осмог дана стварања; одсутан а ипак
непогрешив

У равнодушности својој
(П/1)

но нема сведочанства
О сузи божјој, ни о суштини, нити као
О енергији. Тврд je на сузама Творац
(...)
Ти која девет месеци носила си под срцем 
Љубав Творчеву - теби укус сузе je знан, 
Када низ образ склизне, па застане на усни, 
Скамењеној, без речи;

(ПІ/1)

А ти која си Га угледала на четвртој станици, 
Via Dolorosa 
(...)
Ти историју сричеш блажим нагласком можда 
Но што je срочно аутор њен

(ПІ/4)

На почетку песама стоји старозаветни Бог 
(не заборавимо да су првих осам песама старо- 
заветне) који je „велики ратник”, „убија и ожи- 
вљује”, „чија je освета и плата”, „срдито je ишао 
по земљи, гневно газио народе”, док му je „рука
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високо подигнута”. У завршним строфама при
зыва се Богородица, „најблаженија за све нара- 
штаје”. „То померање обраћања даје joj [Лали- 
ћевој песми - A. J.] унутарњи склоп: изнутра je 
обликује. Помало опоро, а чини се понекад и 
хотимично грубо, рашчлањавање говорног низа 
на крају се осетно хармонизује у последњој, Бо- 
городичиној строфи, са пажљивије одмереним и 
сазвучним стиховима. Драматичан почетак и 
молитвени завршетак одражавају, у дубини пе- 
сме, напетост између божанског начела које у 
себи спреже супротности (радост са страхом и 
милост са гневом) и новозаветног мајчиног ли- 
ка као непресушног врела милосши. 0

У Четири канона певају се и друга питања, у 
дослуху са расправама које образују подтекст 
збирке, али увек уграђена у најдубље основе би- 
ha које пева. Нека, овлаш, буде поменуто само 
j ед но: питање слободне воље и наизглед парадок- 
салног односа између личног, одговорног и сло- 
бодног доживљаја Бога и, са друге стране, уве- 
рења да je човеково учествовање у божанском 
животу део његове природе и, у крајњем исходу, 
j едина могућност Спасења. „Овај парадокс, који 
се не може свести на разуман начин мишљења”, 
како каже Мајендорф (а одељак одакле je овај 
цитат Лалић je посебно истакао у припремним 
белешкама), помаже нам да боље разумемо 
природу и смисао његовог обраћања Богу у 
ових тридесет шест песама:

па уздрхтим:
Од тога зависи и моја слобода, што je
Слобода звера, сваког јутра изнова на чистини

° Новица Петковић, „Обнова канона”, у књизи Ивана В. Ла- 
лића Четири канона (друго издање), СКЗ - Витал, Београд - 
Врбас, 1997, стр. 90-91. Вид. и Никта Стипчевић, Исто, стр. 
408-409, односно 567-568.
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Пред хајкачима, слобода je брисани простор 
И учествовање, и траг, и крв на снегу -

(П/4)

славити дакле ризик слободе, а не страх 
Од слободе избора; зар све што видљиво je 
Не исијава доказ да савршенство Творца 
Плоти се само у нашем несавршенству

(ІѴ/3)

Достојно јесте славити могућност избора, чак 
И у немогућности вредновања одлуке, трудом 
Ума скученог у бучној изби безумља

(ІѴ/9)

Заједно са Максимом Исповедником (чије je ре
чи у своме примерку Византијског богословља 
подвукао), и Лалић je веровао да „учествовање 
у Богу није статичка делатност; то je изазов и 
човек je позван да расте у божанском животу; 
божански живот je дар, али и задатак који тре
ба да буде извршен слободним људским тру
дом”. Славити, дакле - његовим стиховима ре- 
чено - ризик слободе, а не страх и непристајање 
на њу. Овај парадокс песник je преводио на по- 
етичку раван, па су тако и у овој збирци на делу 
поетичка начела већ исказана у многим њего- 
вим стиховима о изрицању опасности а истраја- 
вању у верности видљивоме; рецимо, на нешто 
другачији начин, и у „Мнемосини”, о незатвара- 
њу очију пред ружом phe већ скројеној у челич- 
ној греди, залебделој над градилиштем.

Лалић пише средњовековну песничку врсту, 
али je пише гласом савременог песника (довољ- 
но je са његовим упоредити Дамаскинове или 
каноне из Србљака да би се увидели, мада join 
увек не у потпуности, домети и значај ове обно
ве). У савременим канонима онај ко j и пева кре- 
ће се кроз време, простор и културу, а његово
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певање укључује обе граничне тачке, библијску 
и ововековну, које се непрестано прожимају, су- 
дарају и преламају једна у другој. Предност мо- 
литвеном обраћању сведочи припадање цело
сти хришћанске заједнице и цркви као „над
личном ј единству”, видљивој колико и неви- 
дљивој, продуженој у прошло и будуће време, 
али je у средишту овога обраћања - јер у пое- 
зији не може бити другачије - ломно и осетљи- 
во биће песничког субјекта, са својим личним и 
надличним искуством, које кроз видљиве знаке 
трага за невидљивим смислом и у раздешеном 
свету слути дубљу промисао Творца зачету још 
у тами над безданом, док je земља била без об- 
личја и пуста.

Упоредо са хришћанским мислиоцима, у 
подтекст Четири канона уграђена су, на један 
или други начин, искуства и остварења Андреја 
Рубљова, Хелдерлина, Војислава Илића, Шпен
глера, Рилкеа, Диса, Пола Целана, Карла Попе- 
pa, Голдинга, теоретичара масовних комуника- 
ција, затим и самог Лалића (укључив и одређе- 
не, веома симболизоване, моменте из његовог 
живота и простора у којем се кретао). У складу 
са оваквом вертикалом, и сликом света на ње- 
ном крају, јесте и лексика. Упоредо са библиј- 
ским (занимљиво je да готово нема средњове- 
ковних) сусрећемо и речи као што су: хлоро- 
фил, гигабајт, филмски оператер, антиматери- 
ја, рециклиран, надзорник радова, антигравита- 
ција, мегаинфлација, пројектор, лемује, завару- 
је, електрокардиограм, семафор, мимикрија, де- 
конструкција, озон, штрајкачи, субјекат, инвен- 
ција, брисачи, шанса, фетус и тако редом. Чита- 
лац je нужно принуђен да застане када наиђе на 
синтагме типа „мегаинфлација смисла”, „инвен- 
ција плана спасења”, на Бога „у улози надзорни-
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ка радова”, анђела „сјајну крилату сподобу” ко- 
ју покреће „погонска сила антигравитације”, 
или на стихове који описују познату ситуацију 
из прве библијске песме, са одговарајућим би- 
блијским цитатом, а настављају се речима ка- 
рактеристичним за различите, поезији не суви- 
ше блиске, области и дешавања нашега века: 
„Господ je велики ратник, и највећи / Логисти- 
чар: пресеца комуникацију кроз беспуће / За ша- 
ролику пешадију у овој масовци искупљења” 
(ПИ).

Једно од својстава поезије инспирисане 
хришћанским духом јесте и њен наднационал- 
ни, универзални кар актер, али увек испољаван 
кроз историју конкретног, изабраног народа. 
У Библији, и библијским песмама, дата je дра
матична историја јеврејског народа. У Чети- 
ри канона се полази од н-е, али се она универ- 
зализује: то може бити, и јесте, драматична 
историја сваког народа који траје на клиској 
граници између нестанка и опстанка. У „Тре- 
ћем канону”, не случајно посвећеном Богоро- 
дици Тројеручици Хиландарској, на делу je, 
чини се, двоструки процес: библијска историја 
се конкретизује на судбини српског народа, а 
затим се српска тема универзализује и улива у 
општу, библијску. Јасно je сада зашто Лалић 
није у своме певању изоставио другу, укорну 
песму. Мојсијево гневно обраћање своме на
роду, његове сурове и опоре речи опомене ко- 
je je народ био престао да чује претварају се у 
другој песми „Трећег канона” у прекор пе- 
сничког субјекта нашем несналажењу, које je 
сталност у историји:

Страшна je књига кад каже: јер су народ
Који пропада са својих намера, и нема
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У њих разума;
ако народи имају душу,

Онда и њина душа познаје ноћ, 
И неко место страшно, где бучи пустош -

Али шта сања народ у ноћи душе? Ja сам 
Честица народа једног, јер Творац смисли тако: 
Да народ човечанства сведени, живи облик 
Буде у историји; или, по књизи: раздаде 
Наследство народима кад раздели синове

Адамове -

А ja, честица, предмет физике субатома
У спорним размерама народа једног, 
Ja сањам караконџуле, усековања и але, 
Губавца са капуљачом, змијску траву, кад заспим 
Тврдим, дубоким сном у ноћи душе народа

Који пропада са својих намера, и нема
У њега разума, већ само упорне наде у правду 
Бестрасног Творца - што с разумом везе нема, 
Као и љубав што нема je.

Већ предзимско расте вече, 
Укључује све телевизоре у земљи Србији...

Најблаженија, кћери Јоакима и Ане, 
Крај Студенице реке родитељима твојим
Сазда народ je дан храм, кад светлост join беше, 
Пре ноћи душе. И пропеваше зидови, бојама 
Распричаним о твои животу земном.

Сети се
Танког потомства зидара те црквице. И мене

сети се
У том грешноме мноштву

Осим што je једна од најбољих на ову тему у 
укупној српској поезији, ова песма je карактери- 
стична за Лалићево певање у целини, у којем 
снажан песнички и културни контекст не ноти- 
скује основни читалачки доживљај. Поред би-
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блијских цитата „Нађе га у земљи пустој, на ме
сту страшну гдје бучи пустош”(5 Moje, 32,10) и 
„Јер су народ који пропада са својих намјера, и 
нема у њих разума” (5 Moje, 32,28), у песми пре- 
познајемо и одјек првог, уједно и насловног сти
ха Хелдерлинове песме „Заћутали су, задрема
ли су народи”, све до техничких термина („А ja, 
честица, предмет физике субатома”) и притиска 
тренутка у којем je настала („Већ предзимско 
расте вече, / Укључује све телевизоре у земљи 
Србији...”).

Стихови о народу „Који пропада са својих 
намера, и нема / У њега разума, већ само упор- 
не наде у правду / Бестрасног Творца - што с ра
зумом везе нема, / Као и љубав што нема je” по
годки су да се на њих преслика много од мента
литета „народа мог земног, што се небеским 
гради”, али није реч превасходно о препознава- 
њу ванпесничке стварности. Њих, као и завр- 
шни, богородични тропар, упоредо са прекор- 
ним, боји страх песничког субјекта за судбину 
колектива којем припада, односно страх за бу- 
дућност „танког потомства зидара те црквице”, 
или, друкчије речено, „народа (који се налази) у 
ноћи душе”.9 Боји и сетни тон, произашао из 
свести о неизбежности хода заданим путем, али 
и о нужном поистовећивању личне и колектив- 
не судбине („Ja сам / Честица народа j ед ног” -> 
„И мене сети се / У том грешноме мноштву”):

9 У Зеленој свесци-макети Лалић je 14. марта 1995, поводом 
запажања Николаја Берђајева из 1918. године (изнетих у 
чланку „Светска опасност”, из књиге Судбина Русије, 1918): 
„Русија као божја помисао je остала велика, у њој постоји не- 
уништиво онтолошко језгро, али je народ изабрао издају, са- 
блазнила га je лаж”, дописао: „Бојим се, а морам да поми- 
шљам на наше онтолошко језгро...” Овај страх, без сумње, 
исти je onaj који препознајемо у именовању својстава соп- 
ственог народа у наведеним стиховима („танко потомство” и 
„народ у ноћи душе”).
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изузимајући се из хода сопственог народа, поје- 
динац постаје безначајан и недостојан Спасења. 
Треба се на овом месту присетити речи Ивана 
Иљина пренетих из песникове бележнице у 
уводни текст или речи Димитрија Богдановића 
наведених испред овог одељка (а које je Лалић 
обележио у своме примерку Србљака) о стапању 
духовних енергија, односно о оргиналности као 
осећању целине, па he нам претходни стихови 
бити смисаоно пунији, али ћемо боље разумети 
и ширину песникове културе, и како се читалач- 
ко искуство - боравећи у бићу онога који пева - 
претвара у поезију.

Стихови: „јер творац смисли тако: / Да народ 
човечанства сведени, живи облик / Буде у исто
рии; или по књизи: раздаде / Наследство наро- 
дима кад раздели синове Адамове” - воде нас 
чувеном месту из Пропасти Запада Освалда 
Шпенглера (а Лалић raje преписао у Зелену све- 
ску 7. септембра 1995, дакле пред сам почетак 
писања Четири канона): „Нација je човечанство 
сведено на живи облик. Практични резултат те- 
орија које поправљају свет по правилу je безо- 
блична, па зато и безисторијска маса. Сви по- 
прављачи света и светски грађани заступају фе- 
лашке идеале, знали то они или не. Њихов успех 
значи оставити наиије у оквиру историје, не 
на корист светског мира већ на корист дру
гих" (курзив je песников).

Одјек ових преписаних Шпенглерових ставо- 
ва видљив je и у другим местима у збирци, реци- 
мо у стиховима: „Каже књига: стаде и измери 
земљу, погледа / И разметну народе - а патуљ- 
ци појма немају, / Булазне о глобалном селу, 
гласовима изобличеним / У пародију саопште- 
н>а, као кад убрзаш запис / На магнетофонској 
траци”. У наведеним стиховима прелази се пут
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од библијских времена до техничке свакодневи- 
це, од постојања изабраног народа до десакра- 
лизованог глобалног светског села, од Божјег 
гласа до заглушујућих медијских гласова, про- 
грамираних да нам стално говоре, али да нам 
ништа не саопштавају.

Jep, у нескладу који га окружује и „мегаин- 
флацији смисла”, песничком субјекту je све те- 
же да назре дубљу Творчеву промисао, а све му 
je ближе сазнање да „ружно су се сложиле ства- 
ри у осмом дану стварања” и да све већи je „раз
дор у срцу вољених ствари” (далеки цитат из 
Хелдерлиновог Хипериона). Раздор je све већи 
што се више одмиче у времену, библијска иску- 
шења наивна су у поређењу са програмом ком
футера од десет гигабајта јајоглавог Сатане 
овога века:

Вавилонска пећ je играчка наспрам пећи 
Моћних логорских крематорија, где je, сем тога, 
Анђелима приступ био онемогућен; а пламен 
Убица царевих слугу, пламен je шибице, наспрам 
Јарости жара што зрачи из мегатонске гљиве...

Физичком разарању и техничким могућно- 
стима, о којима говоре наведени стихови, овај 
век je придодао још једну, само наизглед мање 
погубну: раст ентропије у култури, односно раз- 
градњу и укидање основних вредности без којих 
култура не може да опстане. Ту улогу су управо 
добили масовни медији захваљујући својој при- 
роди заснованој на изједначавању споредног и 
битног и на стварању лажне и јевтине слике 
„упаковане у привид једног земаљског раја / Оп- 
ште комуникације. А спонзор je Господар му- 
ва...” (ПІ/4). Слика je то света без дубине и пам- 
ћења, погодног за сваку, како појединачну, тако
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и колективну, манипулацију у размерама које се 
не могу ограничити („А са мал их екрана учи се 
социологија / Сатане, упрошћена, сведена на 
кварну своју / Суштину: јер тако xohe бес и убр- 
зање”, ІѴ/2). Зато и није чудно што су се библиј- 
ска одређења „на месту страшну” и „где бучи 
пустош” проширила у „место je постало век, пу- 
стош je постала бес”. Као што није чудно да je 
песнички субјект ове збирке морао да се суочи 
и овако одреди према „слици раја опште кому- 
никације”: већ сам избор канона и активирање 
памћења које овај облик поседује разарају при- 
видну стварност привидне културе и присиљава- 
ју га (a са њиме и читаоца) да силази до најдоњих 
темеља и свога бића и културе којој припада.

Слике призора надахнутих библијским пе- 
смама су, по правилу, нагло и наизглед неочеки- 
вано прекидане описима просторно-временске 
свакодневице песничког субјекта:

Рука je твоја високо подигнута, каже књига, 
А они не виде, проблем je можда у оптици, 
А можда у размерама, грубо неусклађеним, 
Што своди се на исто, па ипак, рука je твоја 
Високо подигнута, свакако не без намере: 
А намера твоја je со у свету бљутавих привида.

Hohac je опет грмело, негде јужно, иза Авале 
Koja грезне у раскошни пораз хлорофила 
На октобарском сунцу. А јутра су од магле 
И росе на краткој трави вртова иза кућа 
На Котеж Неймару;

(1/5)

Одмах до слике Мојсијевог проласка кроз 
Црвено море стоји слика месеца над Београдом, 
„тек изгрејалог и још крњег”; насупрот Божијој 
високо подигнутој руци уздиже се Авала у рас- 
кошном поразу хлорофила; слављење Господа
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меша се са смрсканим телом врапца на ветро- 
брану аутомобила; сусрет Марије и арханђела 
из Лукиног Јеванђеља неосетно склизне у опис 
прљавог света на косим крововима суседних 
зграда. У шестој песми „Четвртог канона” пева- 
ју се нека од најзначајнијих питања, ночев од од- 
носа савршенства и несавршенства, Оригеновог 
тумачења укидања греха до могућности човеко- 
вог спасења:

... Заиста, тешко у траг да ћеш ући 
Инвенције плана спасења. Но зато смеш и мораш 
Да славиш тај непојамни неред,

што понекад je 
И сушта лепота, доброта ствари, утеха срцу;

Као и у претходним случајевима, већ у на- 
редном стиху, расправа о спасењу продужава се 
у слављење конкретне руже коју вољена особа 
доноси сваког јутра у собу:

Гледам по соби згрудване, црвене биљне
пламичке:

Упорне руже које вољена једна ми рука
Убире j утром с неокресаних живица

децембарских -

Семиотика цветања једне љубави, дуге
У размерама земним,

а које ни Богородици нису немиле („осећам, 
нису ни теби / Немиле те позне руже у соби 
граматика / Овог”). У овај тренутак стало je 
заиста много тога, између осталог: однос зе- 
маљске и небеске љубави, похвала ружи, тако 
честом мотиву у савременој српској и европ- 
ској поезији, али све je конкретизовано и до
било je, као и у претходним примерима, лични 
тон и лични улог.
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170999
Није то случајно. Ha тај начин нас граматик 

непрестано од дискурзивне расправе враћа пу- 
ноћи своје егзистенцијалне ситуације - враћа 
нас чину писања и поезији самој. Зато нас не из- 
ненађују бројни стихови о поезији и уметности 
уопште (сликарству и, посебно, музици). Они 
нису додатак већ су легли у основу овог певања. 
Jep, од прве до завршне песме, Четири канона 
jecy велика, једна од највећих у српској књижев- 
ности, химна поезији и уметности.

У Лалићевим стиховима снажно су се проже- 
ли поетика модерног лесника и, по речима Дими- 
трија Богдановића, једна од основних мисли ви- 
зантијског погледа на књижевно, и свако умет- 
ничко стварање: то je мисао о jединственъ ства- 
ралачкој енергији, која дејствује у људима поти- 
чући од божанства као божанска, „нестворена” 
енергија. Стваралачка моћ јесте божанска која 
се даје створеном бићу и којом то биће наставља 
да ствара: у акту стварања кроз ствараоца нај- 
потпуније делује Створитељ.10 Не говори Бог, 
стоји у једном од кондака, само кроз пророке и 
свеце. Он, каже се у овој строфи која се наводи у 
целини, потпуније проговара кроз уметност:

10 Видети: Димитрије Богдановић, „Византијски књижевни 
канон у српским службама средњега века”, у књизи О Србља- 
ку, СКЗ, Београд, 1970, стр. 100.

Све je то само воља онога који јесте, по 
самодефиницији,

Једна суштина у три хипостазе, каже учени
теолог...

Лепше то каже кичица сликара оног словенског 
Који бојама дозва три госта у дому Авраму,

цртежом
Безгрешним, геометријом гостољубља, 

пигментима размућеним
У светлости спасења. Jep заблуда je да Господ
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Говори махом кроз пророке, и успут понеког 
свеца...

(П/6)

Кичица припада Андреју Рубљову, а „цртеж 
безгрешни” je његова најзнаменитија икона 
Света Тројица (којима je „Други канон” и по- 
свећен). Ако je Божја промисао у свему видљи- 
вом и невидљивом, онда je јасно зашто поезија, 
посебно онако како je Лалић разуме, надмашује 
пророке и свеце: j едино она слави свет у лепоти 
и страхоти његове свеукупности. Не развија се 
даље исказ о природи и пореклу заблуде, мада 
једно друго место, такође веома значајно, још 
отвореније говори о томе:

- но пустимо богословље, 
Оно je корен сумње, каже један филозоф 
Отвореног друштва. П е с м а je истински пут 

(1/8)

Лалићево певање, посебно у Четири кано
на, да се тек овлаш помене, карактерише изу- 
зетна прецизност песничке слике, неретко на 
граници гномског израза. Њему je веома бли- 
ско Елиотово становиште по којем за опис јед- 
не емоције треба исто толико, ако не и више, 
напора колико и за опис једне мисли. Зато ње- 
гове слике, поред прецизног описа, носе у се би 
знатан емоционални набор Само неколико при
мера: „Јеси ли када слушао крике великих пти- 
ца / У делти Дунава? Од њих задрхте треке, / Та 
зелена коса мочварних плићака”; „Замишљам 
тв oj у сузу као големи / Неки о дрон, као кад од- 
ломи се и склизне // Бок планине леда, залута- 
ле јужно у водама / Арктика; поларна светлост 
можда сјаји влагом / Твојих трепавица”; „Ви-
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диш ли овај раздор у срцу вољених ствари, / Чу- 
јеш ли болесни шум кад куца срце света”; „На- 
мера твоја je со у свету бљутавих привида”; „Па 
јечиш у неком ружном, раздешеном сну”. Виде- 
ти, рецимо, jош опис Благовести у деветој пе- 
сми „Првог канона” или исту слику у деветој 
песми „Трећег канона”.)

Бројни су у Четири канона стихови, исто та
ко прецизно дати, о сумњи и страху: „и реци 
арханђелу / Да ми извади душу босиљком, ако 
може, / (Ако није урасла у сумњу, у гангрену) / 
Када дође ми час”; „Срце које те не види, али 
знак твој покаже увек, /.../ У љубави га каже, у 
побуни, у сумњи „Кажи ми правац те руке 
високо подигнуте, / кажи ми зенит мете тог жи- 
водајног прста, / Пре но смрачи се привид, пре 
но што оголи врт”; „И моли за ме, нека опрости 
страх мој”, „ал куд ja са телом, / Тим проводни
ком бола, кад ноћне / Страве ми лежај учине 
распелом”, и тако редом. Али, упоредо са овим 
стиховима иду и стихови о нади: „Но парабола 
избављења / Упорнија je од несреће”; „онај који 
те слуша / (Ако те слуша) очистиће сметње на 
везама”; „Нада je сећању сестра”. Kao да све 
време над канонима лебди питање, најсажетије 
поставлено у првој песми „Другог канона”: „Па 
чему онда ова неизвесност, и нада, и страх, и 
трепет, / Taj горки квасац наде у свакодневном 
хлебу”. Горки квасац наде, овако како се имену- 
je у наведеним стиховима, још једном показује 
пуноћу егзистенције која пева прва и последња 
питања и даје додату потврду томе да je „п е с м 
a истински пут”.

У завршној, деветој песми завршног канона, 
у финалу ове збирке, стичу се све њене смисао- 
не линије. У свеопштој похвали (Достојно je- 
ете славити...) укључени су готово сви битни
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мотиви Четири канона и Лалићеве поезије у це- 
лини: слављење стварности у градиву нествар- 
ног, учествовање наше у несавршенству приви- 
да („А увек у милости спасења кроз несавршен- 
ство / Чији се облик мења по вољи вишњој, а и 
трудом / Нас сарадника глинених те љубави”), 
двострука природа љубави („Двосеклост слави
ти бодежа / Љубави, усмереног у нестално срце 
света”), Благовести као корена новог живота, 
могућност избора, смртно тело, прихватање 
„Бога живог, / Онога који јесте” и, при самом 
крају, пре завршног обраћања Богородици:

Достојно јесте своје препознати спасење
У могућности да се покрене ова рука, 
И можда пише, па уздрхти, осети ли синкопу 
У пулсу духа, у ниски слова ако се 
Видљивом каже;

У контексту збирке истински пут води од пр- 
вог ка четвртом канону, од првог обраћања Го
споду до овог завршног обраћања Богородици, 
од сумње ка Светлости и Спасењу. То je, исто- 
времено, и истински пут поезије. Слављење je 
то самог Стварања који je најпотпунији утук ра- 
сулу и најлепши пут ка Богу. Beh у првој песми 
онај који пева моли бар за једно осветљено сло
во и „милост уобличења”, да би се молба, у ра
зним облицима, понављала у сваком канону, 
укључив и у наведеним местима о Јовану Дама
скину и Луки Јеванђелисти. „Милост уобличе- 
ња” и није ништа друго него снажна и страсна 
тежња да стваралачки напор не остане узалу- 
дан, односно да се најдубље слутње и увиди пр
обку кроз видљиво ка своме изразу.

Ова рука јесте (као и у Рилкеовој песми „Je- 
сен”) песникова рука, а препознавање Спасења
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истоветно je могућности њеног покретања - на- 
слућивању и уобличавању песничког израза ко- 
јим се кроз Видљиво досеже тешко докучиви 
Смисао и молитвено се предаје Њему. Одређе- 
ње „па уздрхти, осети ли синкопу / У пул су духа” 
колико се односи на онога који пева, толико 
сведочи да нема аутентичне поезије која не про
нзил аз и из егзистенцијалног грча свога творца 
и на коју читалац неће одговорити свим својим 
бићем. Или, претходно, у трећој песми „Четвр- 
тог канона”: „Умоли сина нека / Удеси намеру 
тако да реч ми грезне у дух // Kao уље у фитиљ, 
и жижак засија”. Готово да се не може језгрови- 
тије описати најбитнија одлика велике поезије: 
да савршеним изразом пева најбитнија питања 
човековог постојања.

Тако Лалић на крају, још једном, у својој по- 
езији наглашава потребу да се свету каже: Да, 
упркос увиђању његове трошности и узалудно- 
сти свих људских напора, да певањем снажи по
требу за надом и Смислом као битну димензију 
човекове коначности. Његова поезија јесте - 
Четири канона то снажно показују - похвала 
човековој несавршености као нужној мери ње- 
говог бића, али je и похвала поезији која ту не- 
савршеност именује и слави.
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II

СТВАРАЊЕ ПЕСМЕ 
KAO СТВАРАЊЕ СВЕТА

(О Седмици Милосава Тешића)

Енергија стварања, креативна моћ, јесте божанска 
способност која се саопштава створеном бићу и ко- 
јом то створено биће постоји и наставља да ствара. 
Стога je у крајњој линији прави аутор свакога умет- 
ничког дела, по томе схватању, сам Бог; човек je ак
тивин божји инструмент. Активни, зато што уноси 
и себе лично, свој израз, ограничења и успоне сво- 
је људске природе. Али ипак инструмент, зато што 
без Бога нико ту не може створити ништа, дакле 
ништа без учешћа у мистерији самога божанског 
стварања. Генеза уметности, књижевног израза или 
књижевне лепоте у ужем смислу, јесте, у склону та- 
квих погледа, нешто истоветно са генезом света и 
нешто што се корени у тајнама космогоније у нај- 
ширем смислу речи.

Димитрије Богдановић, 
„Византијски књижевни канон 

у српским службами средњег века”

„Мада je Језик самоме себи једино друштво, 
/ отац и мајка, нужан je, ипак, молитвен запис, / 
купињак рима, канонски приступ, како би чув
ство, / понор-тамнини разбој размакло” - пева
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Милосав Тешић у Седмиии, лирском спеву изу- 
зетно сложене замисли и ретког песничког до- 
машаја. Наведены стихови, по томе шта у себя 
садрже, могу се сматрати неком врстом заштит- 
ног знака овог спева. У њима се наглашава Іе- 
зик који пева самога себе, али и његова недо- 
вољност ако себе не надилази, у овом случају: 
молитвеном улогом којом се размиче тама и 
призива (духовна) светлост.

Лук од тезика до молитве Тешић je већ пре- 
шао у својој поезији. Он се кретао од активира- 
н>а стварних или могућих значења имена места 
из српске историје и културе и развијања њихо- 
вих културноисторијских или симболичких мо- 
гућности, у Купинову (1986), преко испитивања 
ирисуства и деловања наше древне, делом поти- 
снуте културе у искуству и бићу савременог чо- 
века, у Кључу од куће (1991), до певања Велике 
Сеобе у историји и великог прелома у култури 
крајем XVII и у XVIII веку, односно о стицању 
нових и губитку неких од наших основних про
стора, у Прелести севера, Кругу рачанском, Ду- 
навом (1996).11

II О поезији Милосава Тешића видети зборник Милосав Те- 
шић, песник, Повеља, Краљево, 1998 (са прегледом најзна- 
чајнијих критичких радова, стр. 307-315).

Силазећи низ време, песник се у Седмици 
снажно наслонио на најдубље основе хри- 
шћанског учења и хришћанске вере, на мит о 
стварању света (који за нас не може да буде 
само мит), као и на светоотачко, али и опште- 
људско наслућивање и тумачење Божје про
мисли. У књижевно-културном смислу, у Сед- 
мици се такође обновила једна посебна осе- 
ћајност српсковизантијске црквене поезије ca 
канонским облицима и превела у уметничку 
лирику.
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Кроз савремени текст проговара оно што je 
већ било у култури, али живим гласом и кроз 
индивидуално искуство. Осећање припадности 
целини, тако битно средњовековном ствараоцу 
- које у спеву није ничим доведено у питање, а 
испољено je кроз преузимање утврђених обли
ка (за версификацијско мајсторство Милосава 
Тешића то није био проблем) и њима одговара- 
јућих мотива - није потаскивало посебан глас 
модерног лесника: „купињак рима” (ефектна 
библиј ско-поетичка слцка прецизног значења) 
уграђен je у „канонски приступ” и значе упоре- 
до. То je унутарњи - најделотворнији и живи - 
развој наше поезије у којем као битне претход- 
нике Тешићевог дела можемо да видимо, по ко- 
смогонијској димензији, Лучу микрокозма Пе
тра Петровича Његоша и, што je важније, по 
обнављању истих облика, Четири канона Ива
на В. Лалића.

Седмица je доследно компонована књига од 
циклуса „Седмица” и „Седмица с малим јутре- 
њем” које се складно узглобљују у je дну целину. 
У првом делу, који даје наслов читавој књизи, 
пева се, кроз седам циклуса/дана у седмици, би- 
блијско стварање света, али и оно што je дошло 
после (осми дан). У основи ових песама je поче- 
так КњиГе постања (посебно прве две главе): у 
свакој од песама први стихови су алузија на од- 
ређене дане у Библији, по Божјој замисли и де- 
ловању (од одвајања светла и таме до стварања 
човека и Створител-евог одмарања), да би по
том апокалиптични мотиви, нарочито у седмом 
делу, били све присутнији.

О Тешићевој бризи за композицију књиге 
говори нам и број песама о noj единим данима: 
„Понедељак” и „Уторак” чине по три песме, 
„Среду” (дан стварања биља и због тога повла-
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шћену у његовој поезији) седам, „Четвртак”, 
„Петак”, „Суботу” и „Недељу”, логично, чети- 
ри, пет, шест и седам. Песме првих шест циклу- 
са/дана су ронда, од тринаест стихова (први стих 
се понавља на седмој и тринаестој позицији), ис- 
певаних у јампском једанаестерцу. Седам песа- 
ма/певан>а у „Недељи” су другачије организова- 
не. Стихови су дактилско-трохејски (лирски) 
десетерци у строфама од по дванаест: првих 
шест певања имају по четири, а седмо седам 
строфа. Тешић није случају препустио ни друге 
вереификацијске моменте, пре осталих, риму. 
Када je у питању њен квалитет, определио се за 
слободнији однос у римовању, док je систем ри- 
мовања најчешће доследно спроведен: аба- 
бвваГГадда (ронда) и абабввгдгдђђ (дванаесто- 
стих).

Спев je проткан густом мрежом отворених, 
преобликованих и прикривених цитата, ремини- 
сценција и упућивања. Осим опште библијске 
подлоге, у ове песме су на два места уграђени 
цитати, из Јеванђеља (Христове речи „Или, 
Или, лима савахтани”, у „Петку III”) и из Апока- 
липсе („седам чаша гнева”, у „Петку IV”). Њима 
треба додати преузете jеданаестерачке стихове, 
понекад тек синтагме, из песама наших најзна- 
чајнијих песника: из „Акорда” Јована Дучића 
(„Среда III”), „Три писма” Милана Ракића 
(„Среда VI”), Луче микрокозма и „Ноћи скупље 
вијека” Петра Петровића Његоша („Четвртак 
II" и „Субота III”), из „Рибара” Војислава Илића 
(’’Четвртак IV”), „Октава о лету” Ивана В. Ла- 
лића („Петак II”), „Видовитих” Вељка Петрови- 
ha („Петак IV”), „Песме без мотива” Симе Пан- 
дуровића и „Са заклопљеним очима” В. П. Диса 
(„Субота IV”), „Туге и опомене” Бранка Радиче- 
вића („Субота VI”), „Сестри у покоју” Момчила
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Настасијевића и „Химне векова” Војислава 
Илића („Недеља”, четврто певање), песма „Под 
земљом” из циклуса „Кост кости” Васка Попе 
(„Недеља”, шесто певање). И то, вероватно, ни- 
су сва места. Стихови се никада не узимају меха- 
нички, по уклопивости у метрички образац, не
го по дубљим, смисаоним разлозима. Занимљи- 
во je, рецимо, да Попине слободне стихове „Би- 
ћемо вечна коштана бића // Причекај само да 
земља зевне”, Тешић претвара у везане, чини их 
еквипотенцијалним дактило-трохејском десе- 
терцу, римује их са својим стиховима по утврђе- 
ном обрасцу.

Други део, „Седмица с малим јутрењем” - 
који je са „Седмицом” у одно су као похвала 
стварању са самим чином стварања - и сам има 
два дела: „Малу катизму” и „Малу службу”. 
„Малу катизму” чине седам псалама за седам 
дана, у монострофама различите дужине (од 
осам до двадесет стихова), испеваних у амфи- 
брашком дванаестерцу, углавном са укрште- 
ним римовањем.12 У њиховој основи je цео 
Псалтир (са својом поделом на катизме), ал и 
се, додатно, сваки од Тешићевих псалама, изу- 
зев четвртог, ослања на тон и поједине стихове 
конкретних библијских псалама. Ево тих места, 
почев од првог до седмог псалма: 55, 4-7; 102, 
25-26; 103, 15-16; 22, 15; 92, 13; 83, 1 (стих ста- 
вљен као мото).

12 „Мала катизма” je значајна и за метричка изучавања срп- 
ског стиха, jер je у њој, колико знамо, први пут у српској по- 
езији употреблен амфибрашки метар, то јест дванаестерац 
са доследним наглашавањем 2, 5, 8 и 11 слога.

Ове везе у „Малој катизми” нису сувише 
очигледне, некада су наговештене далеком асо- 
цијацијом, а некада се преузима, да се тако ка- 
же, тек библијска метафора. Рецимо у „Псалму
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петог дана” библијски стих „Сасуши се као цри- 
јеп крепост моја” дао je подстицај следећим Те- 
шићевим: „Наткрили се, Крошњо, над Тканицу 
речи, / куд добује туча по душином црепу”.

У „Малој служби” обнављају се најпознатији 
српско-византијски песнички облици: канонске 
песме, кондак, стихира, светил ан. Њима je пе- 
сник додао глосу из уметничке лирике. Пет Те- 
шићевих канонских песама (тако и насловље- 
них, песма прва, песма друга...) сажимају у се би 
девет библијских (прва Тешићева прву библиј- 
ску; друга другу; трећа трећу, четврту и пету; че- 
тврта шесту, седму и осму; пета девету). Као и у 
средњовековним канонима, још од Дамаскинове 
реформе, и код Тешића прва строфа, ирмос по- 
чиње обраћањем Господу, затим следе наредне 
строфе, тропари, од којих је завршни увек бого- 
родичан; пета песма je збир претходна четири 
молитвена обраћања Богородици.13

Песме „Мале службе” су версификацијски 
веома разноврсне, од монострофа различите ду- 
жине до октава и децима; од јампског деветерца 
и дактилско-трохејског десетерца, преко јам- 
пског једанаестерца и трохејског дванаестерца 
до дактило-трохејског петнаестерца (хексаме- 
тра). Пет канонских песама, сходно њиховом то
ну, испевано je у хексаметру и у октавама са укр- 
штеном римом. - Версификацијско умеће Мило- 
сава Тешића захтева посебну стручну анализу. 
Овде се само може приметати да je песник, по 
свему судећи, поред оригиналног амфибрашког 
дванаестерца, дао и нове подстицаје овим нашим 

I3 О односу канона и библијских песама видети: Лазар Мир- 
ковић, Православна литургика /, Сремски Карловци, 1818, 
треће издање, Београд, 1965, стр. 223-226. и Димитрије Бог- 
дановић, „Византијски књижевни канон у српским службама 
средњег века”, у књизи О Србљаку, СКЗ, Београд, 1970, стр.
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стиховима: дактило-трохејском десетерцу, јам- 
пском једанаестерцу и дактило-трохејском пет- 
наестерцу (хексаметру).14

^4 О Тешићевој версификацији видети текст Леона Којена 
„Метар и традицијау Милосав Teiuuh, песник, стр. 111-141.

Видети: Димитрије Богдановић, С ту guje из српске средн, о- 
вековне књижевности, СКЗ, Београд, 1997, стр. 266-68.

Тешићев спев се остварује - j ер не може дру- 
гачије - по унапред прихваћеним задатостима. 
У њих свакако спада и комбиновање различи- 
тих врста песничких облика да би се њиховим 
хармонизовањем постигао одређени склад и 
остварила изузетно динамична целина. Поједи- 
ни мотиви се укрштају, збрајају и раздвајају. 
Основни мотиви у спеву, дани у седмици, певају 
се у својим циклусима, добијају посебне псалме, 
сустижу се на крају првог и другог дела. Зато у 
Седмици, испод чврстих токова спољашње ком- 
позиције, и у пуној сагласности са њом, пулсира 
живо ткиво песничког организма.

Склад литургијског ритма у српско-византиј- 
ској поезији испољава се - како je приметно Ди- 
митрије Богдановић - кроз више слојева и више 
кругова. Хронолошки елемент, као његов битни 
конститутивни чинилац, увек je обогаћен ду- 
бљим смислом: на сваком новом и вишем склону 
открива се j ед ан нови и виши смисао. У њиховој 
je основи, свеједно да ли се везује за библијски 
лук од стварања света до Апокалипсе или за 
дневни ритам смењивања дана и ноћи, најсу- 
штинскији однос светлост и таме. У њему je обу- 
хваћено све, од потискивања залебделе таме над 
безданом до највише духовне тачке у човеку.15

Исти пут се прелази и у Седмици. Тешићев 
спев почиње стихом:

Гомила мрак се, расте колач тмине
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потом се пева током целе збирке, у готово сва- 
кој песми, наизменично потискивање таме све- 
тлошћу или светлости тамом („Затрудни јед- 
ном, месечино сунца, / с различка стидног док 
ми семе врца или „Језера сува - небо измакну- 
то. / За тугин брег ми црно сунце седне”). Спев 
се завршава песмом „Светилан у знаку светло
сти о Светом Ђорђу” - управо песмом божанске 
светлости и „просветљења”, достојног просла- 
вљања Бога - чија завршна строфа композици- 
оно и смисаоно веома ефектно затвара спев:

Кад беле магле, око Ђурђевдана, 
ускипе млеком и повуку влагу, 
то јавни чин je Господовог плана 
да штедро проспе творитељску снагу, 
те сваком створу бубри нестрпљење: 
човеку, муњи, јастребу и жаби, 
и биљу сваком; свачему je време 
да нагон троши, некамо да граби, 
да дужи буде циклус, pyj у зрењу, 
тренутак Срца који нема цену.

У овај тренутак стало je много: похвала Госпо
ду и његовом јавном чину скривеног плана, ра- 
дост због новог почетка вегетативног циклуса 
и усхићење свеопштим обнављањем, али и по
хвала чистој Љубави/Срцу способном да разу
ме и прими ову милост која му се једнако обја- 
вљује и даје.

На једном од симболичких нивоа у Седмица, 
однос светлости и таме умногоме je истоветан 
односу првоствореног света и његове потоње 
природе. Такво песничко виђење не би било мо- 
гуће без успостављања сложеног и посебног 
времена у збирци. У песмама о данима полази 
се од библијских стихова и библијског времена, 
али се у њих укључује све време до краја света
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(а то je већ поменути осми дан). Зато се у овим 
стиховима онај који пева креће кроз време и про
спективно и ретроспективно. Он види како на- 
стаје свет по Творчевој замисли, али, у исти мах, 
види као конкретно остварено и делујуће и оно 
што je у првих седам дана дато као тек потенци- 
јално. Join у завршној песми првог дана читамо:

Изнутри бео, љубичаст по рубу, 
обеју боја он je затвореник, 
и чувар њихов, њиних сенки зреник, 
о чије кладе креше зумбул-руду 
да с лиске брега, куд су текле овце, 
у видик сведе косце, жетеоце -

У овом случају реч je само о довођењу у песму 
језички конституисаних пред става које су у ванпе- 
сничком времену морале да дођу знатно касније. У 
другим случајевима песничке слике сведоче раз- 
градњу Творчевог дела, као да je првобитна зами- 
сао у себи задржала (а, по свему судећи, и јесте) 
могућност сопственог кварења, унутарњу „Ружу 
квара”:

Под крилом Среде Уторак je Гаврин, 
што модрим граком, слепим од модрине, 
са разбој-боја, црновесник сабран, 
у жалост збере брда и долине [...]-

Под крилом Среде Уторак je Гаврин, 
ведринин тмурак, који са ластара 
ништине тек he: Цветај, Ружо квара.

(„Уторак III”)

У почетку слева „Ружа квара” лева се на нивоу 
начела, касније добија конкретно обрисе. Над 
све се надвија опасност, све може - и пре него je 
у потпуности почело да траје - да се затре:
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Затруби злокоб с руба памтивека:
Кад ум се смрачи, једно зрно зоби 
у тренут може кућу и човека 
да слисти, спржи; може и да згроби [...] 

Затруби злокоб с руба памтивека:
Планине могу да се сруше, скруне

(„Среда III”)

Мотив кварења и разградње уткан je у све дане, 
посебно у „Петку”, дану Христовог страдања 
(„У сваком дану дахје грешног Петка, /грехоте 
живе с црним атрибутом”) и, највише, у „Неде- 
љи”. У склону првог дела књиге, „Недеља” je 
вишеструко повлашћена: најпре, оним што се у 
њој пева, а затим епилошком улогом. У време- 
ну Творчевог одмора не пева се само тај, седми 
дан, него сви дани и сва времена, од рајског 
предгрешног стања до страшног суда и Апока- 
липсе. У таквом временском раздобљу, кваре- 
ње Божје замисли и Његовог дела видљивије je 
него у било којој од песама претходних дана. 
Треће певање „Недеље” садржи малу, јасно на- 
значену градацију греха и преображаја Првог 
начела:

Радосно крене грлом у брање 
јагода љутих чудно сазнање: 
тело je ветар супротних струја, 
смутљива напаст, страствени смутак, 
живичаст понор с гујом расула, 
пламене чашке смућен тренутак;

„Рајска благота” (синтагма из првог, ненаведе- 
ног стиха) већ je начета оним што je највредни- 
је, али и најнеотпорније у рају, човеком и њего- 
вом телесном природом у коју je yrpaheH нагон 
за грехом. У наредним стиховима именује се 
преломни тренутак, од којег почињу невоље:
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Захвата тама 
јабуку родну с гране постања: 
раколи Зло се, извија лозу, 
хвата се храста, корење жили; 
славујно слави метаморфозу 
замисли Прве - рачва се, сили.

Рачва се и сили, говорећи сликама из овог пева- 
ња, „Метеж у Добру”, а „памук доброте гужва 
се”. Ваља овом приликом приметати изузетну 
природу Тешићевих песничких слика: веома су 
конкретне и прецизно дате, а, истовремено, до- 
вољно опште и са снажним конотативним свој- 
ствима. Можда и због тога што се, неретко, у 
њиховом конституисању служи конкретизаци
ям (постварењем) апстрактних именица, и то 
оних изузетног смисаоног потенцијала. Таквим 
поступком су грађене и слике трећег, завршног 
елемента ове градације:

Поскока, кобру 
увијаш у се, Кру но од ума - 
оркестре журни напрслих струна.

На почетку je реч о човековој природи и њего- 
вом несвесном нагону за грехом, на крају се на
гон испољава и почиње да умножава сам од се
бе. Три речи из завршних стихова можда траже 
додатни покушај разјашњења: ако je „Круна од 
ума” човек (именованье je вероватно колико до
словно, толико и иронично), онда би „оркестар” 
означавао човечанство у целини, а епитет „жур
ни” да свет, не размишљајући шта чини, хрли у 
катастрофу.

У наредним певањима „Недеље” - са при- 
ближавањем завршној апокалиптичној тачки 
- пометња расте. Исконско стање je изгубље- 
но („Не видим с трона дрво живота. / Жедне
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ми очи трњем се пуне”, у шестом певању), а 
основно Божје дело, разложено на дане, раз- 
глобљено je („Проблем, дилема: / Како да да
не скупим у букет / изворно росан?”, у истом 
певању). Дани су у нескладу, међусобно и уну- 
тар себе појединачно:

Недељо блага, биљко тишине, 
јеси ли жива? - Петак се мути, 
Уторак гракће, клица гњилине 
Суботу шарка, Среда већ жути, 
клеца Четвртак - замор га хвата. 
Првоме данку никојег брата, 
никоје сестре.

(„Недеља”, четврто певање)

А заједно са њима гужвају се основне категори- 
је постојања. Најпре, у петом певању наглашава 
се вавилонска језичка збрка („Везник о придев 
бројкама туче - / глаголи трајни свршено зву- 
че”), а у седмом нестаје само време („Бели ли- 
јандер / досаде тупе тоне у време / које не те- 
че”), а кроз језик и време, и сам живот:

Појмови, ствари, њина имена - 
оловна, сива, нејасног склона - 
немају мира ниједног трена: 
смичу се листом с Књиге живота.

Језик (именовање), појмови, предмети, бића 
j ош je дном ce показују као разноврсна, а исто- 
вредна лица Једнога - са којим живот почиње и 
завршава се.

Али се у канонским песмама „Мале службе”, 
за степей више него у осталим деловима спева, 
успоставља - баш као и у Четири канона Ива
на В. Лалића - још један лук: од општехришћан- 
ске (и јеврејске), преко византијске до српске 
историје, културе и, посебно, поезије. Jep, j ед но
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од свој става поезије инспирисане хришћанским 
духом јесте и н>ен наднационални карактер, али 
увек испољаван (и) кроз историју конкретног, 
изабраног народа. Општему добру, да бисмо би
ли његови баштиници, треба придодати свој и 
глас сопствене песничке традиције.

У „Песми другој: Кријеш ли лице, Господе?”, 
одмах за курзивним делом наслова (стихом из 
44. псалма), наводе се, као мото, стихови Непо- 
знатог Крушедолца из Канона Светом Макси
му. „Сада су дани пуни туге и печали и страха 
велика, / сада je за плачем потреба, / сада je вре- 
ме да се затражи помоћ, / јep дође до измене 
природе наше”. Измена природе наше у овом 
контексту истоветна je „метаморфози замисли 
Прве”, само што je са општехришћанских (и ме- 
тафизичких) спуштена у наше одређене и пре- 
познатљиве околности. Оно што je у канопским 
стиховима изнад песме наговештено, у самој пе
сми се додатно конкретизује, али тако да се ни- 
када не своди на појединачни догађај или ванпе- 
снички став.

Када песник у истој песми к аже „метохом 
рушним Косове песме”, он својим средствима 
прецизно именује основни простор нашег траја- 
ња и наше данашње - „рушно” - стање, насла- 
њајући j ош je дном своју песму, хотимично или 
нехотимично, на Настасијевићево певање („и 
моје срце рушно je” -> „метохом рушним Косо
ве песме”). Пет песама „Мале службе” су, пор ед 
свега другог, својеврстан каталог српског про
стора, са помињањем бројних топонима, ката
лог испуњен благошћу и стрепњом. Jep:

Крњи се мапа баштине шумне: Србија јаблан 
свија дубоко. Не ране нигде Тимок ни Дрина. 
Себи у грлу застаје језик, који je саткан
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шумором кишним, синтаксом смисла: њему се 
свила 

крза по рубу, купи у боре гужва и цепа.
Сљуштио креч се, напукла цигла, зинуо ћерпич. 
Србија - „дивно позорје оку” - кућа без црепа, 
чиме да крепи генитив светла - Дечана Девич.

(„Песма друга: Кријеш ли лице, Господе? ")

„Баштина шумна” такође je једна од за Тешића 
карактеристичних песничких слика, настала у 
споју апстрактног и аудитивног. Метафорично 
(парадигматски) посматрано, она нам говори о 
наслеђу чије поруке допиру до нас; у синтагмат- 
ском низу, „шумно” се наставља у „јаблан свија” 
и има сасвим другачији звук.

Упоредо са оваквим, сусрећемо и нешто јед- 
ноставније, али за разумевање канонских песа- 
ма, и спева у целини, веома битне песничке сли- 
ке. У овој истој песми, строфа која претходи на- 
веденој почиње апострофом: ,Дедина капо (...) 
обућо зумбе слизаних шара”. Будући да песма 
почиње обраћањем Господу, логично je да je и 
ова апострофа окренута ка Њему. Али, друга од 
слика нас упозорава да није сасвим тако. Изме- 
ђу почетног („Кријеш ли лице, Господе...”) и 
овог обраћања стоји исказ „метохом рушним 
косове песме” на који се већ могу мирно прене- 
ти обе слике. Друго читање не укида прво: нај- 
виша и већ истрошена вредност опстојавају 
истовремено у истоме (наш божански простор 
je и наша обућа слизаних шара). Штавише, дру
га од слика осамостаљује се и сведочи савреме- 
но стање духовних моћи народа којем припада- 
мо. Стеријин полустих „дивно позорје оку” из 
песме „Спомен путовања по дољним пределима 
Дунава” већ носи собом елегичну свест о оп- 
штој и националној пропадљивости и, смисаоно
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обогаћен нашим најновијим колективним не- 
срећама, поново потврђује упитаност поезије 
пред временом на делу.

До сличних увида се долази и на општијем 
плану. Довољно je за ову прилику хронолошки 
дати курзивне делове наслова пет песама: Ну- 
жан je, ипак, молитвен записи Кријеш ли лине, 
Господе—> Куда ли течеш, неразум-реко? —> 
Ипак Трейере честиие части —> Житниие чел
на, послушајромор. У њима се, овако уређеним, 
стичу молитва, страх, (само)прекор и нада (у 
хришћанском и националном смислу),16 а Бого
родица постаје истоветна са земљом на којој по- 
стојимо, са самом отацбином.

16 Уосталом, курзивни део наслова друге песме, о којој je ов
де било највише речи, Кријеш ли лице, Господе?, у Тешићеву 
Седмииу стиже колико из 44. псалма толико и из најпознати- 
je посланице-песме Арсенија III Чарнојевића „Молитва за- 
спалом Господу”.

Читав Тешићев лирски спев проткан je пое- 
тичким исказима, стиховима и строфама, чак чи- 
тавим песмама о поезији. Од заиста бројних при
мера овде се наводе тек неколико: „а крене куд 
ли пољем изван песме, / о крцат тор му љубичи- 
ца кресне” („Уторак Ш”), „јер складно ради хи- 
тре смрти преса, / те noj се жури да у метар сви
не / врхунце земне, ‘небесне равнине’” („Четвр- 
так II”), „Зането радан дактило-трохеј / расклапа 
разбој, празни колица / уморних дана” („Неде- 
ља”, шесто певање), „јер грчи се било / у амфи- 
брах-метру, у ковници звука” („Псалам седмог 
дана”); видети целу песму „Стихира на Часно je 
бити ’, и тако редом. Нису сви поетични искази, 
сувишно je и напомињати, овако отворено дати, 
нити се њихов смисао исцрпљује издвајањем из 
контекста. Beh одавно je у врхунској поезији пе- 
вање о било којем лирском предмету неразлучи- 
во од певања најсуптилнијих својстава поезије.
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За лесника који обнавља облике и садржај 
средњовековне поезије, поистовећивање поет- 
ског и метапоетског тока je још извесније. 
Енергија стварања у хришћанској песничкој 
традицији јесте - као што каже Димитрије Бог- 
дановић у изводу наведеном испред овога рада - 
божанска способност која се, у створеном бићу, 
увек изнова успоставља. Стваралац/песник не 
може да створи ништа без Онога који га прева- 
зилази и тек je један у низу оних ко j и стварају. 
И, од посебног значаја за Седмицу, ако je пе- 
сник (пре)носилац божанске енергије, тиме и 
учесник у мистерији самог божанског стварања, 
онда je генеза песме и песничког израза исто- 
ветна са генезом света, са својим никада до кра- 
ja сазнатљивим тајнама које се je дна у другој са- 
меравају.

Певање настајања света само je други вид 
певања порекла песме: већ од првих стихова 
Божје и песниково деловање се међусобно по- 
кривају. „Творбена нервоза” и „бели лабуд сми- 
сла” („где he да заблиста, / кад метеж клоне, бе
ли лабуд смисла”, у првој песми спева) припада- 
ју и Створитељу и ствараоцу. Још јасније се 
Божје дело изражава песничким средствима 
већ у наредној песми:

Тумара тмушом нагон боготворни, 
и дејством Духа тамну мрежу пара, 
празнину пуни - именице ствара 
да из њих груне један глагол чворни, 
пред чијом силом наука ее леди, 
а реч се смрзне, место да залебди.

(„Понедељак П”)
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Потискивање таме и испуњавање празнине Ду
хом наставља се чином уобличавања песничких 
облика из претпесничког непостојања и, обрну- 
то, стварање речи услов je да свет заиста настане. 
„Глагол чворни” - битна/спасоносна реч je, исто- 
времено, Божји и песнички инструмент: она je 
прва потврда створеног, али и потврда тајне ства- 
рања пред којом наука (или, поетички: тумачење 
поезије) мора да застане и да задрхти. Мада, мо- 
жда, може да се каже да та једна реч садржи у се- 
би читав речник, сам језик у својој укупности.

Међутим, потпуног поистовећивања не мо
же да буде, не само због могућег греха гордости 
непримереног сваком истинском ствараоцу; пе- 
сник уноси у поезију (j ер то природа поезије ну
жно захтева) и себе лично, свој израз, успоне и 
ограничена своје људске природе:

У тесном склопу метрике и бола, 
финоћу бруси регистар од патњи, 
а свећом лана мучеништво пламти.

(„Среда VI”)

Додуше, ако не Богу, бол може да припада Бож- 
јем Сину, на шта би могла да упуте noj едина ме
ста у спеву. То делом и јесте тачно, јер се њего- 
ва жртва и васкрсење понављају у сваком (хри- 
шћанском) појединцу. Али овај пример, и други 
у књизи, носи снажно поетичко одређење. Када 
у другој песми „Четвртка”, у већ наведеним сти- 
ховима, прочитамо: „јер складно ради хитре 
смрти преса, / те noj се жури да у метар свине / 
врхунце земне, ‘небеске равнине’”, открива нам 
се један од првих разлога певања. На њега нас 
песник подсећа на више места, рецимо, у „Псал
му седмог дана”:
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Док понављам вапај што пролама псалтир, 
у ствари се борим да титрањем овса 
не разгневим пашчад да раздру ми папир, 
где благују чељад, и травка и овца.

Онај који noj свија у метар и понавља псалтир 
јесте савремени песник, a његово певање једна- 
ко je поновном стварању света не би ли се избе
гло складу хитрог несклада или бар спасли „вр- 
хунци земни” (видети завршни стих у наведеном 
примеру којим je обухваћен читав живи свет). 
Отуда страх од нестајања бројних језика:

j ер могу, учас, шуме да онеме, 
да буде збрисанјезик чавке, креје, 
да видик застру крљушт и пераја

(„Петак II”)

односно, отуда, у истој песми, три пута поновљен 
императив/молба песничког субјекта:, Де престај, 
теци, диктатура с žajd\ Као и у Благу божијем, и 
у Седмици се не пева Раичковићево заустављање 
света да би био сачуван у својој пуноћи и непропа- 
ДЉИВОСТИ. Милосаву Тешићу страно je свако зау- 
стављање унутарњег кретања природе, преливања 
њених боја и звукова, без обзира на нужност крај- 
њег исхода и емоционалну свеет о томе.17

17 Видети: Александар Јовановић, „Hehe пропојати или че- 
жња за епифанијом”, у зборнику Милосав Тешић, песник, 
стр. 261.

Снажно унутарње кретање и пуни живот ис- 
казују се у овом спеву на јom један, чисто пе- 
сничким средствима дат начин. Када песник ка- 
же: „О жишко липе с јасеновог храста", одно
сно, „Четинар ja сам, листопадан, срмен / ... / у 
глогу raj им дрхтавицу тисе” или „пурпур што 
жари / јесен новембра жарачем јула”, те, „име- 
нице ствара / да из њих груне један глагол чвор-
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ни” (примеры су заиста бројни), онда овакво 
укрштање разноврсних могућности - могуће je- 
дино у језику и поезији - пре него о поремећено- 
сти у реду ствари (како би у први мах могло да 
изгледа), сведочи о жудњи за идеал ним стањем 
у којем би из свега могло да настане све.

Зато je ова поезија j едва велика химна пуно- 
ћи постојања, обнављању живота и свепрожи- 
мајућем еротском нагону (посебно видети три 
љубавне песме, другу и трећу у „Суботи” и дру
га певање у „Недељи”, као и већ наведени завр- 
шетак спева), али и химна свему пролазном као 
можда најдрагоценијем улогу у постојању. 
Уметнички најсугестивније, у химнично-елегиј- 
ском тону, о томе се проговара у песми „Кондак 
с фигуром Часно je битіи', у „Малој служби”. 
Песма се наводи у целини:

Часно je бити носилац ране, живе и чисте, 
с нимбусом бола који, растресен, труси са 

трешње 
позног априла; часно je бити трептај са листе 
пролазних ствари, Слуга што уме Слово да

кресне 
модрицом с душе; часно je бити смирен

становник 
колибе горске, ревностан чувар, вратар и војник, 
станова сточних; часно je бити сведок у трену 
заранка летњег, када се сена, сламе и баште 
Господом застру; часно je бити, Звездо у челу 
столова Горњих, путник по ноћи воћке кад

праште.

Није случајно што се у овој песми песнички су- 
бјект обраћа Исусу Христу („Звездо у челу / 
столова Горњих”) способном да, због своје дво- 
струке природе, разуме лепоту свега пролазног 
у човеку и око њега. Дат je у стиховима конда
ка, а j ош више наговештен, широк распон жи-
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вотних тренутака у којима се пуноћа доживљаја 
укршта са свешћу о њиховој краткотрајности и 
непоновљивости. Од саможртвовања до сведо- 
ка Божјег присуства у свакодневноме, од под- 
стицаја за песму до песникове и, уопште, људске 
природе, разложене на низ тренутних слика, пр- 
олази пет пута поновљено часно je химнички 
потврђујући учешће „трептаја са листе прола- 
зних ствари” у слави света таквог какав јесте.

(Слична места сусрећемо, у нешто другачи- 
јем контексту, и у првом делу слева, посебно у 
седмом певању „Недеље”. У долазећој Апока- 
липси, у којој би нестало и преобразило се све, 
чак ни могућност стварања Новог Іерусалима 
не може да потисне жаљење за земљом, тада 
већ бившег живота, препуног наизглед мал их и 
непотребних тренутака без којих би, међутим, и 
они велики представљали само збир јаких а ме- 
ханички збројених доживљаја:

ј ep Јерусалим
Нови се диже! - мада и жалим 
станиште бивше, разорног ритма, 
његов крешендо, финални удес - 
када га шкропи кишица ситна, 
смислених капи бесмисла урес.

Из тих разлога, и намерно, онај који пева може 
себи да на тренутак допусти привидно анахроне 
стихове, да пева, из савремене поезије прогнану, 
непосредну рирљивост: „Да превагне милост, 
одзови се, Творче, /.../ да свирне сироче, / што 
самује с козом, у Лескове лиске, / да његове ту- 
жне двојенице кажу / због чега су жалне и ра- 
шта су присне / с брежуљка кад туже”, у „Псал
му четвртог дана”. Али непосредност и дирљи- 
вост данас могу да буду тек песничка грађа: Те- 
шићеве двојенице су „жалне и присне” јер кроз
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њихов чујемо и звук Настасијевићеве и Миљко- 
вићеве „Фруле”.)

„Нужан je, ипак, молитвен запис”, каже се у 
стиху наведеном на самом почетку овога тек
ста. Песма je поистовећена са молитвом и сви 
разлози певања, од првих подстицаја до крајњег 
исхода, сабирају се у овом поистовећењу. Дух и 
тон стиха су уграђени у спев у целини, а стих je 
вариран у ирмосу „Песме четврте: Ипак Трейе
ре честице части"'.

Можда je Земља љускав мехурак утробе рибље 
с Johom до Јоне, с тројком до тројке жаруља 

пећи, 
стратиште жарко. Важно je, ипак, молити 

живље, 
просити срцем, могућих речи je дну изрећи, 
која je ј ел ej, заперак Божји, коштица смисла, 
вршак од бола, чији je врисак злу отрежњење, 
j едини чокот лозом што може ући, кроз числа, 
Сину у љубав, Духу у силу, Оцу у време.

У овим стиховима укључени су, као у снопу, 
многи од претходно поменутих мотива. Рецимо, 
„могућих речи je дну изрећи” аналогно je „глаго
лу чворном” пред чијом силом наука се леди а 
реч смрзава, с почетка слева, док „просити ср- 
цем” води нас ка завршном стиху о „тренутку 
Срца који нема цену”. У стиху-варијацији поно- 
вљен je, у истој позицији, модални прилог 
„ипак”. Њиме као да се указује на одређену сум- 
њу у смисао певања, будући да je читава Зе- 
мља18 истоветна просторима искушења опева-

^8 Земља се у спеву, зависно од контекста, различите имену- 
је, рецимо: Тиква („Среда ѴП”), Кшига мрака („Четвртак 
III"), Котариид и Празна соба („Четвртак IV”), Доњи шар 
(„Недеља”, седмо певање), Крчма проклетства и Тесна ко- 
мора („Псалам другог дана”), и тако редом, али увек у одре- 
ђеном симболичком пољу.
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ним у шестој и седмој библијској песми. Али ни
ти се најдубља сврха певања самерава непосред- 
ним тешкоћама и искушењима, нити je овај при- 
лог превасходно испуњен сумњом. „Ипак дола- 
зи после, а не пре сумње, у пуној сагласности са 
друге две одреднице „важно je” и „живље”. Као 
и код Ивана В. Лалића, у антологијској песми 
„Слово о слову”, и песнички субјект Седмице 
зна да „изван речи нема искупљења”, односно 
„јер говор, то je опстанак у нади”. Али не било 
која реч него испуњена „коштицом смисла”, и 
не било који него молитвени говор.

Тек тако могу да се превазиђу искушења и 
ограничена која осми дан (и све што je у њему) 
ставља пред човеково биће да би се песмом/мо- 
литвом потпуно сјединило са Оним који га - по- 
тврђујући и поништавајући - превазилази. То je 
тај тренутак када се леди и стаје песничка реч, 
али то je и „тренутак Срца који нема цену”, ко- 
јем све у Седмици, кроз певање о Смислу и Спа- 
сењу, хрли.

60



III

БОЖЈИ ЗАБОР АВ И ЛЕКОВИТО 
ОСЕЋАЊЕ СТИДА

(О Недреманом оку Рајка Петрова Нога)

Славити елементе
Разложене, па сложене у неред који весели 
Шареницу недреманог ока, около зенице 
Бездане му; славити муњу и ослухнути гром 
У свој његовој слави
(-)
Када je место страшно и када бучи пустош: 
Место je постало век, пустош je постала бес, 
А са малих екрана учи се социологија 
сатане, упрошћена, сведена на кварну своју 
Суштину: јер тако xohe бес и убрзање

Иван В. Лалић, 
Четири канона (ІѴ/4; ІѴ/2)

, Ако су а јесу људи очи Бога / Још непотроше- 
не каденце и риме / Можеш ли нас сузо спасти од 
овога / Чему рукописац још не nahe име // А ако си 
Слово творило и ово / Сузну he молитву срицати 
разроко / Горе и кад спава Недремано Око / А до
ле двојничко око песниково” - пева Рајко Петров 
Horo у песми „Разроко” своје најновије збирке Не
дремано око. У њој je дата, у сажетом облику, го
тово цела поетика ове збирке. Beh од прве строфе
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пева се створитељска моћ Божја и његово дело ко- 
je превазилази људску моћ поимања и пред којим 
човек може једино да буде скрушен („И нас да 
трепћемо откуда све ово / Пред чим се свачија гор- 
дост постидела”, односно, „Још непрочитани јарки 
рукопису”). Истовремено, кроз целу песму Божје 
дело се именује песничким терминима („Слово”, 
„јарки рукопис”, „опис”, „каденце и риме”, „руко- 
писац”): Бог je песник, а свет je спев, односно, као 
што стоји у завршном стиху песме („двојничко око 
песниково”), песник je alter ego Бога, његов двој- 
ник, стваралац над ахнут Створитељем. Међутим, 
о парадоксалној природи Божијег дела и судбини 
појединца у њему додатно сведоче насловно одре- 
ђење разроко и сузна молитва као највиша невер- 
бална чежња за смислом: доњи и горњи поглед иду 
у укошеним правцима, a тај међупростор - који на- 
сељава слика раздешеног света - јесте заправо 
прави простор поезије и певања.

Рајко Петров Horo je на почетку свог певања, 
у Зимомори (1967) неговао исповедно-бунтовни 
тон, романтичарски неспоразум између песничког 
субјекта и света, похвалу неприлагодљивости („Ко 
како. Ja овако - па коме цикне”), да би већ у Беза- 
коњу (1977) избором сонета објективизовао лично 
искуство, присилио себе да, како je приметно Но
вица Петковић, средствима језика и стиха моделу- 
је известан предмет, а не да се исповеда. Динами- 
зовање односа између строге, унапред задате фор
ме и њене тематске усмерености на безакоње (на 
певање о снази и спремности на кршење реда/за- 
кона у обезличеном и напуклом времену) умного- 
ме je доприносило сложености и вредности ових 
песама. Побуна и непристајање су основне теме и 
у првој и у другој Ноговој збирци, ал и je поезија 
битно другачија. (Овде би могла да се помене и пе- 
сма „У врховној зени”, из Зверињака, са могућом
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смисаоном линијом: врховна зена, „То дишу кри- 
стали / пеном прочишћени / свет je тако мали / у 
врховној зени”, -> недремано око, али би то веро- 
ватно више било накнадно интерпретативно учи- 
тавање, него уочавање стварног песниковог пута.)

У Лазарева] суботи (1989) и На капијама раја 
(1994) лесник се спушта до самог дна свог памће- 
ња, до најранијег детињства, али и - реминисцен- 
цијама из културе - до библијских и косовских 
времена, витлејемске сузе, слике страшног суда 
на грачаничком зиду. У другој књизи снажан je 
песнички одјек ужаса наше најновије историје. 
Као да je, са умножавањем година и књига, код 
песника јачала свеет о нужној повезаности лич- 
них судбина и колективних збивања. Да су они два 
лица исте појаве: појединац je у много чему пред- 
одређен да, у сажетом виду, понавља ход народа 
којем припада. Стога су у песмама ових књига ме- 
ђусобно прожети индивидуално искуство и надин- 
дивидуална традиција, свет ломних дечјих успоме- 
на и косовски мит, лично опредељење и нацио- 
нална несрећа. Овакво певање нужно тражи и 
омогућава успостављање разноликих и сложених 
вантекстовних веза које емоционалном доживља- 
ју песничког субјекта дају драгоцену временску 
дубину.19

19 О Ноговој поезији и њеном унутарњем развоју видети тек- 
стове Новице Петковића „Лично и предачко искуство у пое- 
зија Рајка Hora”, поговор књизи изабраних песама Зимомо
ра, СКЗ-БИГЗ, Београд, 1987, стр. 165-186. и „Два Лазара”, 
поговор књизи Лазарева субота, СКЗ, Београд, 1989, стр. 
47-64.

Дух молитве или, бар, молитвена интонација 
песама характеристична je за Ногову поезију та- 
корећи од њених почетака. (У Зимомори je, доду- 
ше, нал азимо у обрнутом облику, као клетву - ка- 
ко се и зове једна од песама ове збирке.) У ужем 
смислу, као покушај успостављања комуникације
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ca апсолутом, посредством бираних и по неким 
наслућеним (или пак неслућеним) законима сло- 
жених, у одређену целину склопљених речи, су- 
срећемо je ночев од Безакоња. Ваља овде тек по- 
менути такве две Ногове песме, које иду међу ње- 
гове досад најбоље. Прва од њих je „Зрело жито 
вилов доле босиоче плави” (Безакоње) у којој за- 
штитни апсолут пред детињом незаштићеношћу 
одраслог човека постаје такорећи цела природа, 
тачније оно што je у њој заувек најближе песнич- 
ком субјекту, а то су завичајне слике, родна кућа, 
траве и воде („Зрело жито вилов доле босиоче 
плави / Не презри ме прихвати ме сакриј ме у тра
ви / Поврати ми сестро водо своје очи меке / На 
које су прогледале планине и реке”). Друга, „Нек 
пада снијег, Господе” (Лазарева су бота), по речи- 
ма Ивана В. Лалића, можда je најлирскија песма- 
-молитва у савременој српској поезији.20 Она се 
овде даје у целини:

20 О овој песми: Иван В. Лалић, „Јефимијин дух и четири пе
сме (1995), О поезији, Дела Ивана В. Лалића, IV, Завод за уџ- 
бенике и наставка средства, Београд, 1997, стр. 135-138. По- 
лемички коментар на Лалићево тумачење дао je Зоран Глу- 
шчевић у тексту „Молитва као песнички жанр и као духовни 
статус”, Јефимија (Трстеник), бр. 8-9,1998, стр. 18.

Нек пада снијег Господе
Из сјећања по очима 
Спавајте шумске јагоде 
Све моје с вама почима

Спавајте моји умрли
Без гроба и без биљега 
Нека вас вјетар загрли 
Завије покров снијега

И нека мајку збодену 
И њену цркву je лику 
Бијелим рухом одјену 
За нашу тугу велику
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Из најдубљих слојева детињства пева се опро- 
штај са родним домом и родитељима. По свему 
судећи, кроз снег из песничке садашњости пр
обна се све гушћи снег из сјећања, доносећи 
давне, већ оностране слике. Он, леснику за 
утеху, изједначава безгробне и оне са белегом, 
сједињујући древни знак жалости („Завије по
кров снијега”) и модерни доживљај метафи
зичке чежње. Ha двострукој подлози снежних 
слика, светлост губи реална свойства и прео- 
бражава се у надземаљску, претварајући про
стор шуме у свети простор-цркву, а певање у 
молитву. Зато, колико саме речи, ову песму 
носи и свепрожимајућа мелодија, остварена 
складом лексичког избора, асиметричног 
осмерца и дактилске риме. (Видети и песме 
„Задушница”, „В ал ада о ножу”, „Балада о си- 
рочади” и „Успаванка”, све из циклуса „У Ви- 
ловоме долу” из исте збирке.)

Нед ремано око je мотивски и композиционо 
доследно грађена збирка. Песме су веома па- 
жљиво сложене у три дела (15+3+15 песама): 
први и трећи се, певањем личног улога у колек- 
тивној несрећи, огледају један у другоме и, за- 
једно, у средишњем, несумњиво превасходно 
личном (и снажно наслоњеном на поменуте пе
сме Лазареве суботе). Број тридесет три у на
шем културном памћењу подједнако асоцира на 
Христове године и Дантеову Божанствену ко- 
медију, дакле, у оба случаја на пут страдања и 
уздизања. Отуда и одредница триптих у подна- 
слову, која опет отвара нове могућности тума- 
чења и разумевања ове књиге.

Песник који je написао „Кога хексаметар ис
пусти / По десетерцу се смуца” („И Хомер за- 
дрема”) у својој новој књизи испитивао je разли
чите стиховне могућности. Највећи број песама
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je у везаном, а између њих стоје, као нека врста 
предаха, песме у слободном стиху („Орфеј и 
Еуридика”, „И Хомер задрема”, „Не гледам 
кроз прозор”, „Чуо сам песму сирена”, „Књига о 
Јову”, „Даринкин рубац” и „Гле Срби”). Стихо- 
ви су, зависно од поетичких потреба, различите 
дужине - седмерац, осмерац, деветерац, десете- 
рац, једанаестерац, четрнаестерац, шеснаесте- 
рац. У метричком погледу, ово je Ногова најра- 
зноврснија књига.

Колико спољашња, још више су у књизи де- 
лотворна унутарња повезивања, непрестана ва- 
рирања, по музичким или математичким прин- 
ципима, појединих мотивско-формалних елеме- 
ната унутар једне песме, у суседним песмама 
или кроз више песама. Примери су заиста број- 
ни. Сунце из првог стиха прве песме („Још сун- 
це греје no навици штедро”) просијава и у дру- 
гима, закључно у претпоследњој („Мајко сиро- 
тиње Сунце Огрејано”), слободније узев, и у по
ел едњој. У „Челе Рашовића” први и завршни 
стихови нал азе се у хијастичком односу („У 
Фундини свитну на Медуну мрче / Век без тебе 
мину срдит српски брче” -> „У Медуну свитну 
на Фундини мрче / Век са тобом мину срдит срп
ски брче”). „Тропар лета” je остварен у такоре- 
ћи j ед noj реченици са дванаест стихова и до- 
следно спроведеном укрштеном римом абаб у 
њима, а исти систем римовања je дат и у „Кено
тафу”. И тако редом.

Али средишни и свепрожимајући чинилац је- 
сте насловни мотив. Недремано око именује 
књигу, у наслову je и у основи прве песме, про
веден je отворено или прикривено кроз више 
песама, све до завршне синтагме у завршној пе- 
сми. У њему се, поготово како je дат у насловној 
neсми, стичу све смисаоне линије збирке. Ова 
песма се даје у целини:
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Још сунце греје no навици штедро
И зрикавац се с нечујем римуЈе 
То дитирамби славе небо ведро 
И кад нас онај озго не милује

Задремало je Недремано Око
Не огледа се дело у свом творцу
У ћуку ће се одморити соко 
А син се неће познати у оцу
Xohe ли деца која теби кроне
Док будан спаваш угледати с болом
Зато што си нас оставио Оче
У твојој зени свој лик с ореолом

А када главе дигосмо високо
У цркви нам се погасите свеће 
Je ли трепнуло Недремано Око 
Постидело се Око Свевидеће

„Још сунце греје по навици штедро” - стих je 
којим нас Horo уводи у песму и збирку, и који, ако 
занемаримо одреднице „још” и „по навици”, може 
да делује и идилично, али све што у песми долази 
после (већ од завршног стиха прве строфе: „И кад 
нас онај озго не милује”) знак je укинуте равноте- 
же. И то оне основне, без које све друго нема сми- 
сла. Onaj који je Недремано Око и његово дело 
(човек, свет у целини) не огледају се једни у дру- 
гима, међусобно се више не препознају.21

21 „И повратно, у обрнутој перспективы, да није Недрема- 
ног Ока, ока свевидећег - које есхатолошким, крајњим сми- 
слом све обдржава, и у коме се, као у врховној зени, све хар- 
монизује, јер се Дјело огледа у своме Творцу, јер и када спа- 
ва, Недремано Око спава отворених очију - узалудна би била 
људска вјера у Христов други долазак и нетрулежност оне по
следнее стварности. Добро je већ у овом животу видјети сво- 
је ближн-е обасјане оном свјетлошћу.” Рајко Петров Horo, 
„Недремано Око”, Наше стварање, Лесковац, бр. 1-2, 1999, 
стр. 113.

„Задремало je Недремано Око”, и из овог па- 
радоксално-оксиморонског тренутка - нагла- 
шеног двема унутарњим строфама песме - да je
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задремало оно што je по дефиницији увек буд- 
но, произашло je све: прекинуте везе измену зе- 
маљског и небеског света, Син који се не препо- 
знаје у Оцу, жртвована и посвећена деца (горка 
алузија на Христове речи: „Пустите дјецу к ме- 
ни”). Речју, песнички субјект се суочава са све
том поремећених вредности и испуњеном пат- 
њом. Сунчева топлина из првог стиха je ту да 
j ош више истакне унутарњу зебњу.

У завршној строфи укрштен je људски ca 
Божјим знаком. Није то међусобно огледање 
Бога и Божјег дела, него je одсуство огледања. 
У овој строфи - која се може схватити и као не- 
ка врста благог спорења са Богом, ja са Богом, 
са старим крвником, - роје се бројна питања од 
значаја за песму и збирку у целини: дизање гла
ве увис колико смерност у обраћању Богу може 
бити и знак неприкладне гордости; гашење све- 
ћа, тренутак велике нелагоде, да се схвати 
узрочно-последично, као тренутак трептаја 
Божјег ока, ал и и симболично, као опомена 
онима који би морали опомену да разумеју. Да- 
ље, да ли je трептај Недреманог Ока узрокован 
тек прекидом дремежа? Можда сопственим сти- 
дом што je свет остао препуштен самоме себи 
или стидом због људских поступака? Значења 
су пливајућа, песник je хтео да нема потпуног и 
j ед ног одговора. Тачније, није никога хтео да 
лиши лековитог осећања стида.22

22 Један од путева ка разумевању ове песме јесте место и вре- 
ме њеног првог објављивања: Ускршњи додатак Политике, у 
априлу 1999. године, током НАТО бомбардовања Србије. 
Ако je икада задремало Недремано Око, онда je то свакако 
тога пролећа, у великој несрећи и неправди која нас je заде- 
сила и која je од свих нас тражила најдубље очишћење.

Нова књига Рајка Петрова Нога, то нам 
уметнички убедљиво показује наел овна песма, 
песнички и по ономе што пева јесте сасвим са-
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времена, а истовремено дубоко религиозна и 
национална. Општехришћанске дилеме дају оп- 
шту боју нашим националним и појединачним 
судбинама, а то што се нама догађа чини ове ди
леме увек живим.

„Xohe ли деца која теби кроче” - први стих 
треће строфе изузетно се варира у песми „Неве- 
сињском иконостасу”, једној од најбољих у књи- 
зи. У њеном подтексту стоји конкретни подсти- 
цај, уређење Спомен-собе младићима у Невеси- 
њу погинулим у последњем рату, од којих je ве
лики број јединаца:

Кад вишња светлост муње невидиме
У једнооком бјецнув апарату 
На црну траку уписа нам име 
Кад с читуље се осмехнух у рату

Кад се у ледну кошуљу обукох
Када зачешљан примих целов смрти
Кад je јединке јединак повуко 
Озго сам чуо Дођи мили и ти

У плавичастој кошуљици снега
Да нетрулежан други пут се родиш
Кад стадосмо с десне стране њега

Koj и he доћи по гори по води
Засјах у цркви невесињског рата
Из војничкога фотоапарата

Песма je испевана из оностране позиције пе- 
сничког субјекта - једног од младића са спомен- 
фотографије („Кад с читуље се осмехнух у ра
ту”). Редак je то поступак у нашој поезији. При 
томе се песнички мотиви - и позиција онога ко- 
ји пева - развијају постелено и аналогно филм- 
ској или бар фотографској уметности, уз нео- 
сетна, прецизно грађена претапања: севања 
блица у сев оружја, смрти у ново рођење, читу-
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ље са зида жалосног музеја у иконостас у којем 
се огледа вечност (блиц фото-апарата -» пу- 
шчана цев -> читуља —> иконостас). Светлост се 
јавља од почетка до краја песме и варира се у 
разним ни) ан сама исте, беле боје („муња неви
дима”, „бјецнув”, „ледна кошуљица, плавичаста 
кошуљица снега”, „засјах”) којој насупрот сто)и 
само ) ед ном поменута, а у емоционално) подло- 
зи основна, црна („На црну траку уписа нам 
име”). Овај распон у потпуности одређује пре- 
ђени пут онога ко)и пева од пропадљивости ка 
безвремености, али још више, од постојања у 
непостојање. Ужас и утапање у божанско два су 
лица исте емоције.

У истом контексту са „Невесињским иконо
стасом” читају се и песме: „На Каракају”, „Бели 
Вук”, „Чрте и резе”, „Тајна вечера”, „Писмо 
гроболомцу” и „Балада о трамвају”. У њима се 
даје песничка слика рата у Босни, тачније, ње- 
гова митска, културна и људска димензија. Сли
ка цивилизаци)ских сукоба хвата се у најширем 
регистру, од певања конкретне општости („С 
оне њихове стране млад месец кад загрли / Да- 
ницу-Сиротицу у некрштено вече / Алах-ил- 
илалах на Малу Ћабу хрли / Ази) а арлауче а 
поткућнице јече”, у песми „Бели вук”), преко 
слике избеглих људи у престоничком трамвају 
(„Балада о трамвају”), до препознатљивих ре- 
минисценција на одређене ситуације и учеснике 
у њима („Бели вук”, „Тајна вечера”, „Писмо 
гроболомцу”).

У ова) простор се у Ногово) књизи улази 
„На Каракају”. Гранични прелаз на Дрини, већ 
својим топонимским обележјем упућује на ад
ски, доњи карп-простор, на сусрет са гробљем и 
мртвима:
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Ти који ходиш Српском стани на Каракају 
У перивоју митском размирја дуго трају 
Непогребени чају и хује душе треком 
Да оду водом дринском Летином загрљају

Ако ме укопају на овој међи клиској
Где задушнице трају не реци рабу блиском 
Несмиренику дреком какав то обол дају 
Мртви у црном крају Ти који ходиш Српском

Ногова брижљивост у грађењу стихова на 
делу je и у овој песми. Сходно основној теми, 
стих je дуг, четрнаестерац, са доследно спрове- 
деном цезуром после седмог слога. Први полу
стих je истовремено и завршни, чинећи компо- 
зициони и смисаони круг. Рима je доследно 
спроведена у двоструко римованим стиховима: 
на њиховом крају (ааба ббаб) и, у обрнутом по- 
ретку на крају полустихова (ббаб ааба). Будући 
да се песник определио само за две риме, поред 
вертикалног, спољашњег и унутарњег римова- 
ња, остварује се join и, слободније речено, уко
шено и укрштено римовање, у обе строфе (за- 
вршеци првог, другог и четвртог стиха са кра- 
јем трећег полустиха, односно крај трећег стиха 
са завршецима првог, другог и четвртог полу
стиха).

Суптилна смисаона померања и иронијска 
поигравања дају посебну боју тужбаличкој ин- 
тонацији. Једно од њих, двоструко кодовано, 
налази се у стиху „У перивоју митском р азмир - 
ja дуго трају”. Иронијски сноп je највећма 
усмерен на именовање овог црног простора (у 
буквалном значењу, највероватније црне сте
не) као „перивоја”, прелепог врта у којем гро- 
бља најбрже расту, али и на „размирја”, камер
но одабрану реч да еуфемистички/тихо изрази 
најдубљи ужас.
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Занимљив je и однос прве и друге строфе. 
Укрштање рима чине да се оне нал азе у хија- 
стичком односу, што се, на други начин, потвр- 
ђује на оквирима песме препознатљивим гла
сом Деспота Стефана Лазаревића из „3 аписа на 
мраморном стубу на Косову” („Ти који ходит 
Српском” <- „Човече, / Ти који Српским земља- 
ма ходит”), изговореним у славу о них чија се 
жртва непрестано умнажа у времену.

Али није само то. Прва строфа почиње нагла- 
шеним „Ти”, обраћањем ходочаснику који ступа у 
овај простор; у другој се песнички субјект на тре- 
нутак окреће себи („Ако ме укопају...”), да би се 
поново вратио на почетну говорну инстанцу. Све 
je у овој тужбалици, изговореној у вишеструко 
симболизованом граничном простору, на међи 
клиској, удвостручено: дринске и Летине воде 
огледају се једна у другој, а античко време се по- 
истовећује са косовским, Вишњићевим епским 
Бременом23 и нашом садашњошћу. Тако и прола- 
зник/ходочасник вишеструко умнажа - у светлу 
ширем од иронијског контекста: „раб божји” -> 
„несмиреник дреки” - сједињујући у себи Сина ко- 
ји страда, ученог и уметности склоног владара на 
месту националног страдања и модерног песника 
у својој древној улози.

23 Сувишно je чак помињати антологијски стих Филипа Ви- 
шњића из песме „Почетак буне на дахије”, „Дрино водо, пле
менита међо”, који je у подтексту Ногове синтагме „водом 
дринском”.
24 Нема сумње да je познати спис Монаха Храбра, тачније 
његова прва реченица, „Пређе Словени не имађаху књига, 
него по цртама и резама читаху и гатаху, будући пагани”, ле
гла у основу наслова ове песме.

„Из Крштене у Белу зар враћају се Срби”, чи- 
тамо у сонету „Чрте и резе”24 у којем је на делу јед- 
на од одлика српске културе: да у времену отите 
угрожености, на склиској међи опстанка и нестан-
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ка, почињу да раде доњи културни слојеви, стара 
вера и тек христиј анизовано паганство („Куд иду 
храст за храстом и белоноге брезе / Тетовирана 
липа шта чте сестрици врби”). Кроз низ симболич- 
ких слика пева се губљење наших најстаријих про
стора, свеједно да ли Косова или Рашке („Не бру- 
ји бекавица низ словенско улиште / Beh ругају се 
мужу у ромејској одежди / Што с храмом на рука- 
ма од Владичице иште / У мору агаренском бар 
инок да не дрежди”), али и планетарна контрола, 
силнички склона кажњавању оних макар и мало 
непокорних („Где сатера нас Варвар што Небо 
контролише”). Већ из наведених стихова види се 
да je песник у задатом сонетном простору актави- 
рао малу историју наше књижевне лексике, од 
списа Монаха Храброг, преко средњовековних ру- 
кописа до модерних (ратно)техничких исказа. 
Строже гледано, језик песме се остварује као ви- 
соко стилизован монашки говор, отворен према 
паганским и модерним временима.

У завршном терцету сонета, укључив и завр- 
шни стих претходног, колективни глас се преводи 
у индивиду  алии, а мотив шапе белоГ вука додатно 
потврђује свеобухватност општих културних по- 
мерања („То смејем се кад ридам то радујем се бо
лу // Ал слово лукаваго не умем да потпишем / Beh 
чрте у крст слаже ова сломљена рука / А крст се 
сам затвара у шапу белог вука”). Као да се паган- 
ске чрте и хришћански крст међусобно преобра- 
жавају и потпомажу пред злом које их истовреме- 
но угрожава. Бели вук, j ед ан од основних симбола 
књиге, у ове стихове упоредо стаже из више изво- 
ра: најдревнијих општесловенских веровања, хри- 
стијанизованог предања које га везује за Светога 
Саву („У цркви поју Оче а одјекује Вуче”, у „Дози- 
вању оца”, видета и, Други долазак”), личног и по- 
родичног искуства („Дозивање оца” и „И Хомер
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задрема”), најновије историје („Бели вук”, „Тајна 
вечера”), Полине поезије („Кад ме кроз зев прову- 
чеш... /.../ Пожури да се родим праоче бели вуче”, у 
„Дозивању оца”). У „Сузној молитви” сједињују се 
готово сви ови момента, како лични („Изблиза 
смо се гледали вук и ja / Два тужна сужња два ро- 
ђака ретка / А не знадосмо ко у ком робија”), исто 
тако светосавски и Попини („ту где се згара ватра 
са Врачара / И сриче тврда азбука вучија”), одно- 
сно, словенско-хришћански („Сузна молитво Оца 
свога Оче / Изведи кротки чопор из зиндана / Да 
под липама литургија почне”). - У песми „И Хо
мер задрема” експлицитно се именује рад доњих 
слојева културе у кризним временима управо не- 
престаним враћањем Белог Вука: „После сваке 
несреће / А несреће су сталне / Белац пред врата- 
ма осване / Жмирка снужденим оком / Жалобно 
маше репом”. Његова појава у исти мах упозорава 
на оно што долази (или je већ дошло) и нуди једну 
могућу тачку ослонца, засновану на културном 
памћењу.

Суочавање песничког субјекта са собом више- 
струко превазилази конкретне, ма колико трагич- 
не поводе. Није реч само о појединачним или ко- 
лектавним несрећама, него о судбини једног наро
да, чак изазову на који цивилизација нема j асан од- 
говор. Питања: ко смо, коме припадамо, шта he 
бити са нама? у подтексту су готово свих песама 
збирке. Када у „Чртама и резама” дођемо до стиха 
„Где сатера нас Варвар што Небо контролише”, 
онда се песма отвара по временској вертикали ко
лико дубоко ка прошлоста, толико и ка непосред- 
ној садаппьоста. Очито да je реч о небеском рату 
над Србијом 1999. године. Мотив je то који сусре- 
ћемо и у песмама , Jie гледам кроз прозор”, „Чуо 
сам песму сирена”, „Тужбалица”, „Даринкин ру- 
бац”, „Гле Срби”. (А посредно je присутан већ у
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првој песми збирке.) Већином су то песме у тзв. 
слободном стиху. У њима je лесник био отворени- 
ји за непосредне подстицаје и преузимање језич- 
ких образ ада и дешавања из свакодневног живота. 
Тако су у песму „Чуо сам песму сирена” ушли и по- 
пуларни називи шизела и смирела за звук сирена 
које најављују и одјављују ваздушну опасност то
ком бомбардовања.

А песма сирена наравно није ништа друго него 
звук ратне опасности од које песнички субјект не
ма намеру да бежи („У уши не стављах восак / 
Звонку кад започну песму / Шизела и Смирела”), 
мање због одсуства страха, а више због опредеље- 
ња да, кроз жртву, буде залог опстанка и памћења 
(„Озрачено где цвета / Цвеће и дрвеће /... / Кад већ 
нема камо / У моје око се склањало / У недрема- 
но”). „Србијо Шарена Барко / У небу агарјанском 
/ 78 ноћи и 78 дана / Поспани Господ / Микрофил- 
мована / Дела своја / У моје очи склања- даље раз- 
вија Horo овај мотив у овој песми. Ако je задрема
ло Недремано Око Господово, није задремало 
Око Песниково. Микрофилмована дела jecy, са 
je дне стране, ознака за технолошке аспекте рата, 
а, са друге, есенција су самога живота коју ваља са- 
чувати у савременој Нојевој барци. И са треће, мо- 
жда најважније, микрофилмофана дела сажета су 
културна историја која се у сред опасности сели у 
језик и поезију.25 Похвала je то животу који опста- 
је упркос свеопштој угрожености и људима који га 
бране, а понајвише поезији, јединој спремној да чу- 

2^ „Да би био видовит, Филипу Вишњином — а последично и 
савременом српском пјеснику — и не треба вид. У његовом je 
памћењу, као у каквом поузданом трезору, похран-ена ми
крофилмована српска прича. Па ако и пропаднемо, прежји- 
велима he читак бити н-ен хијероглиф. Ко пита шта he нала 
бити до поииъетка, тај будућност види гледајућ унатраг. 
Гледа се памћењем, каже Миодраг Павловић. А памћење je 
у језику најдуговечније.” Рајко Петров Horo, Сузе и сокола- 
ри, Београдска књига, Београд, 2003, стр. 145.
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ва многа од божанских својстава без којих нема 
опстанка ни појединцу, ни колективу.

Доследан својој поетици, Horo при крају пе- 
сме, упоредо са античким и библијским, активи- 
ра и национални подтекст. Звезде у води у теп- 
сији наврх куле Небојше логично воде ка Фили
пу Вишњићу завршним стиховима и поенти у 
вьима („Али / Ко je избрисао / Арарат // Ромори 
Филип Вишњин / За јарбол приковат”). Филип 
Вишњић се у њима, у складу са насловом песме, 
поистовећује са Одисејом, али, такође, постаје 
модерни Ноје чија „Србија Піарена Барка више 
не може да nahe свој Арарат”.

У „Даринкином рупцу” судбина конкретне 
жене, песникиње која ратне 1999. године није 
хтела да напусти Косово, даје се као продужена 
судбина Косовке девојке, а појачана je мотивом 
христоликог убруса, односно нерукотворене 
иконе, од посебног значаја увек у време прогона 
хришћана. О стала сама на Жртвеноме пољу које 
су сви напустили, она својим деловањем/поези- 
јом претвара читав простор у цркву, а бор зелени 
у христолико Дрво живота, са мало слободе, у 
живу нерукотворену икону.26 - Са друге стране, 
мотив Косовке девојке je у Ноговој поезији пове- 
зан са мотивом Еуридике, експлиците дат у пе- 
сми „Орфеј и Еуридика”. Песма се остварује као 
низ градацијски датих сегмената који наглашава- 
ју Орфејеву моћ, да би се она, на врхунцу, када 
треба да буде најјача, преобратила у немоћ; од 
тога се тренутка певање од љубавног преобра- 
жава у родољубиво, а Еуридика постаје симбол 
завичаја/отаџбине, неповратно изгубљеног.

26 „Лирика je отисак праха са лептировог крила на палцу и 
кажипрсту — рекли би стари Грци. Отисак Христовог лика 
на Верониконом рупцу — додају Хришћани.” Рајко Петров 
Horo, Сузе и соколари, стр. 183.

76



Кула Небојша je један од мотива и у „Тужба- 
лици” (која долази одмах после „Чуо сам песму 
сирена”), једној од најлепших и песми са најду- 
жим стихом у збирци:

Куд си пошо награјило у недоба на покладе 
У сунчеве обрвице налбантини кад се кладе 
За небеску потковицу приковаше сунчевића 
Сјају сузе низ рупице из чавала из влашића 
да Зорило и Ноћило и троглави гле Балачко 
Вечерају помрчину Србијице црна тачко
На крај света крајем века некрштене једеш дане 
А деца ти разапета измеђ цркве и кафане 
Гребенају мрку вуну Ни на једном главе не би 
Тек марсовци кукуричу Учинили то сте себи 
На крај света крајем века сија ова црна руна 
Где Милоша разапињу и Барабу с Христом

скупа
На Небојши Јакшићевој слепом сунцу брију веђе 
Забасо си наградило у неслано месојеђе

„Куд си пошо награјило у недоба на покла
де” - образа се песнички субјект самоме себи, 
тачније некој врсти сопственог колективноГ 
ja, јер je награјило читав његов народ, неспре- 
ман да се разабере у свету силе и укинутих 
вредности. Активирана je читава вертикала 
зла: навалили су на њега митски и епски руши- 
тељи (Ноћило, Балачко, налбантини), колико 
и рушитељи модерних времена од којих ни пе
тли не могу да призову зору („Тек марсовци 
кукуричу”). Слика je то обесвећеног и дехри- 
стијанизованог времена, начетог споља и из- 
нутра („На крај света крајем века некрштене 
једеш дане / А деца ти разапета измеђ цркве и 
кафане”, односно: „Где Милоша разапињу и 
Барабу с Христом скупа”). По ко зна који пут 
се понавља Христово страдање: распет je чи-

77



тав један народ и, додатно, његов најпознатији 
епски јунак.

Песма je, попут других у Недреманом оку, 
веома пажљиво компонована: реч je о (крип- 
то)сонету, са суптилно семантизованом пр- 
стенастом структуром, у к oj oj се први стихови 
дозивају са завршним (први са четрнаестим, 
други са тринаестим). Почетна, макар и при- 
видна реторска упитаност („Куд си пошо на- 
грајило у недоба у покладе / У сунчеве обрви- 
це налбантини кад се кладе”) бива на крају по- 
ништена неумитном извесношћу: опклада je 
изгубљена, а онај који je пошао стигао je тамо 
где није желео („На Небојши Јакшићевој сле
пом сунцу брију Behe / Забасо си награјило у 
неслано месојеђе”).

Молитвени тон прожима збирку од првих 
песама, али што се више приближавамо њеном 
завршетку, он постаје све интензивнији. Тачни- 
је, као да има два врхунца: први, у другом, сре- 
дишњем делу (песме: „Тропар у два гласа”, 
„Други долазак”, „Кенотаф”) и, други, на самом 
крају (завршних шест песама: „Сузна молитва”, 
„Житејскоје море”, „Тропар лета”, „Источни 
петак”, „На Калемегдану”, „Дело твојих руку”). 
У њима je хришћанско-молитвени подтекст нај- 
гушћи. Видљиво je то већ из самих насловних 
одредница: тропар, сузна молитва, житејскоје 
море, али и из слика и појмова у самим песмама, 
попут чувеног канонског одређења Богородице 
Ширшаје небес - Шире Од Небеса.

Ако je у првом делу књиге молитвени тон 
подстакнут општом несрећом, у средишњем де
лу сасвим je личан. У „Тропару у два гласа” се, 
као у заветној песми Лазе Костића, варира ин- 
вокативни мотив обраћања Богородици, у пр- 
вој и трећој строфи, и Мајци, у другој и четвр-
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тој. Заправо, два најважнија женска лика, бо- 
жански и породични, небески и земаљски („Ти- 
ja мајко над узглављем Шира Од Небеса” -> 
„Мати моја сиротице из Вилова дола”; „Majко 
свима Богомајко Царице Небеса” —> „Мати 
хумко из Хумнине удата за старца”) говоре je- 
дан кроз другог и сједињују се у највишу и најо- 
сновнију заштиту за којом се у песми чезне. 
Слика иконе/мајке над узглављем призива из- 
губљени кућни простор и изгубљену мајку, на- 
словни тропар и тип слике Богородице Шире 
Од Небеса, већином дате у олтарским апсидама 
на зиду, чине од кућног простора свети простор 
- цркву, а мотив недреманог ока, вариран у пр- 
вој строфи („У очима отвореним док спавам ко 
дете”), води нас ка поезији и леснику. Мотиви 
снега у другој и четвртој строфи враћају нас на 
песму „Нек пада снијег, Господе”, али je очито 
да су различите носивости и различитог емоци- 
оналног регистра. Први од два стиха („Када си 
ме откопала из снега ко дете”) пева мајчино 
друго давање живота сину, а други стих („По- 
свећујем и кад хулим кад се снега сетим”) асо- 
цијативни je знак мајчине смрти. Зато певање о 
снегу Рајка Петрова Нога и нуди толике емоци- 
онално-смисаоне подстицаје. Тридесете Годи
не, које се понављају на завршецима строфа 
(„Смрт на крсту сан у гробу тужне тридесете”; 
„На јагњету плаштаницу оне тридесете”; „За 
кога hy васкрснути моћних тридесетих”; „О 
Христовим ко о својим чистим тридесетим”), 
поистовећују страдање онога који пева са Хри
стовим и, условно, чини овај тропар крстобо- 
Городичним (са том разликом што не тужи Мај- 
ка, него Син).

„Тропар у два гласа” наставља мотиве из пе- 
сме „Нек пада снијег, Господе” и продужава се у
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„Кенотафу”, у којем се смисаоно сједињују нај- 
болнија сећања и основна поетичка питања. Он 
добија своје пуно значење на фону песама из ци- 
клуса „У Виловоме долу”, али за разлику од 
њих он je песнички и смисаоно апстрахован и 
стилизован:

Човек се враћа кући у домовину речи
А реч уназад ходи у постојбину бола
У кући које нема по сву ноћ неко јечи
Миришу бор и јавор и растошьена смола
Не могу тамо ући вазда ме неко спречи
А за руку ме води оној која се збола
Твој сам гроб кога немаш што шобоће и звечи
И суви бор и јавор и залеђена смола
Стално се враћам кући по жеравицу речи 
А угљен сам у води над ничим туја тмола 
Како ћу тамо ући кад останем без речи 
Зна она што ме води А већ ме нема пола

Фини рад песничке организације видљив je 
кроз целу песму. „Кенотаф” чине три спојена 
катрена, тачније, дванаест јампски интонира- 
них четрнаестераца, са доследно спроведеном 
цезуром после седмога слога, са истом укр- 
штеном женском римом у њима (абаб), са на- 
глашеним понављањем кључних римованих 
речи (речи-речи-речи, смола-смола, делом и: 
бола-збола), уз одређена смисаона варирања 
(тамјан: „растопљена смола” —> „залеђена смо
ла”). Почетке замишљених катрена повезује 
мотив повратка („Човек се враћа кући” -> „Не 
могу тамо ући”-> „Стално се враћам кући”), а 
почетке средишњег шестог и завршног, двана- 
естог стиха мотиви Оне к oj а води онога к oj и 
пева („А за руку ме води” -> „Зна она што ме 
води”).

Кућа које нема јесте она из Вилова дола, по- 
стојбина бола, и коју знамо из Лазареве субо-
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те,27 а домовина речи најпре je сам завичај (у 
ширем смислу, и отаџбина), а најпосле поезија, и 
то она која лесника води ка тамним сликама са 
самог дна сећања. Пут поезије сугерише и смер 
дат у прва три стиха: домовина речи постој- 
бина бола -> кућа које нема. Левак се дантеов- 
ски сужава и све je теже силазити низа њ. Песма 
(а са њом, и лесник) постаје кенотаф који се не- 
престано пуни и празни („Твој сам гроб кога не- 
маш што шобоће и звечи”); тачније, песничка 
реч постаје једина могућност да се сачува пуно- 
ha дечјег доживљаја и сигурност кућног просто
ра, занавек изгубљених у најранијем детињству, 
али и завичај двоструко изгубљен коју деценију 
касније. Зато то није наиван и безопасан повра- 
так, него je улазак у граничну и само-поништа- 
вајућу ситуацију („Како ћу тамо ући кад останем 
без речи / Зна она што ме води А већ ме нема по
ла”).28 Сада нам je јасно песниково поистовећи- 
вање мајке и Богомајке („А за руку ме води оној 
која се збола”): први и изгубљени дом je свето 
место за којим се чезне („Миришу бор и јавор и 
растопљена смола”) и које не може да постоји 
без Оне што (зна да) нас води и Оне којој нас во
ди, заправо без н>их две која су увек Једна и 
Иста. - „Кенотаф” je завршна тачка у породич- 
ној саги Рајка Петрова Нога. После њега, о оно- 
ме о чему лева, може да дође само ћутање.

27 „Колиба у Виловоме долу, тај мали и тамни простор очу- 
ван на дну сећања, осветљена je у Лазаревој суботи као je- 
згро трагичног искуства. Ногове песничке слике, сада се то 
јасно види, сустичу се у њој као у св oj oj тамној подлози”, Но
вица Петковић, „Два Лазара”, стр. 63.
28 По певању граничне ситуације на међи клиској новог и пр- 
вог завичаја, овостраних и оностраних слика, „Кенотаф” ви- 
ше него снажно призива песму „На Каракају” и тако још јед- 
ном потврђује јединство индивидуалног и колективног гласа 
у овој поезији.
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Песме „На Калемегдану” и „Дело твојих ру
ку” веома су различите по поступку, али су по 
снази молитвеног обраћања природан заврше- 
так ове збирке. Прва од њих полази од ствар- 
ног/могућег сусрета са веверицом у насловном 
простору и њеног узимања храпе из руке чове- 
ка, о којем тек можемо да претпоставимо како 
изгледа:

Узми веверице из руке убице 
Њушком чистунице прическу нафору 
Осмејак којим си умила ми лице 
Још сја из два окца у врху у бору 
Реци да смо твоји сунце свима исто 
Таоци живота сумапіетши слепи 
Зато нам и шаљеш нешто тако чисто 
Да оклеветане утеши окрепи 
Мајко Сиротиње сунце огрејано 
И њиње и присно рођено у слами 
Ти си веверица у милосном дану 
За оне што жању и непосејано

Да не будем сам и кад се усамим 
Грејало си ме На Калемегдану

Случајни и наизглед безначалии догађај приси- 
љава песничког субјекта да се суочи сам са со- 
бом и са сопственим грехом, али и да, истовре- 
мено, осети божанску милост у најмањем и нај- 
већем што свакоме припада, у сунцу које га гре- 
је („Реци да смо твоји сунце свима исто”). Још 
више, снажно осећање милости у сунчаноме да
ну условљава доживљај свеопштег Божјег при- 
суства у свему што га окружу) е и брише грани
цу између видљивог и невидљивог. Између 
осмеха веверице, топлоте ко)а га преображава 
и Сина ко)им се Бог већ једном објавио („Мајко 
сиротиње Сунце Огрејано / И ниње и присно ро- 
ђено у слами / Ти си веверица у милосном дану”) 
успоставља се пуна једнакост. Мотив обостра- 
ног огледања очију („Осмејак ко)им си умила
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ми лице / Join cja из два окца у врху на бору”) ти- 
ме добија своју пуну вредност. Песничко пре- 
сликавање: појава веверице —> очи/осмех пе- 
сничкоГ субјекта -> два окна веверице —> Сун- 
цеісунчева тіоплота -> Сунце Огрејано/Хри- 
стос чини градацијску и смисаону вертикалу 
ко) а на свој начин потврђује и скажи наел овну 
синтагму. Песма се ефектно, версификаци)ски 
и графички, завршава. Испевана je у симетрич- 
ним трохејским дванаестерцима, да би се у завр- 
шна два стиха - каталектичким дванаестерци
ма, скраћеним у првом полустиху за обавезно 
ненаглашен завршни слог, и графички помере- 
ним удесно - остварио пуни ритмичко-смисаони 
напон који онога који се моли враћа најбољем у 
се би и ближњима („Да не будем сам и кад се у са
мим / Грејало си ме На Калемегдану”).

У подтексту прве и завршне песме у збирци 
можемо наслутити познато питање из 44. псал
ма: „Устани, што спаваш, Господе! Пробуди се, 
немој нас одбацити за свагда!” У првој се певају 
недоумице и питања (појачана конкретним 
страдањем), док je „Дело твојих руку” чиста мо
литва која тежи за њиховим разрешењем. По- 
пут других песама, и ова je пажљиво грађена. 
Реч je о монострофичном сонету, са бројним 
текстовним преплитањима: посебно организо- 
вани систем римовања у потенцијалним катре- 
нима и терцетима (са укупно пет рима), блага а 
динамизована неподударања строфичних и син- 
таксичких целина, j езичко-смисаона наглаша- 
вања („Да твој лик у нама словесно одлију”, „Да 
се светлиш Светли”, „из свог Сина сини”; укљу- 
чив и, условно речено, слободнија унутарња ри- 
мовања: „Зраке у истини и у помрчини”, „Неви- 
них ни виних”). Све у овим стиховима сажето: 
скромност у обраћању („да се светлиш Светли у 
нашој кончини / И да нам омилиш двоструку ро-
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бију”), тражење милости за све, без чега праве 
молитве и нема („Па ако нас ови пред тобом по- 
бију / Невиних ни виних немој се одрећи”), осе- 
ћање Божје усамљености без свога Дела, али и 
човекове безначајности и усамљености, ако je 
лишен Божјег погледа („Без нас си усамљен ти- 
шином he рећи / Небо непрозирно широко и 
тамно”). И овде присутан мотив огледања („Јед- 
ни у другими док се огледамо”) колико се, због 
синтаксичке покретљивости, на невине и вине у 
претходном стиху, исто толико потврђује Бо- 
жије и песниково истрајавање на истом задатку. 
Коначно га потврђује Hep ремано око са самог 
краја песме и збирке („Дело твојих руку шта je 
Свевидећи / Ако га не гледа Око Недремано”): 
свет добија св oj у пуну меру тек у дво-једном, 
Божијем и песниковом оку. - Join више, по јед- 
но „ако” у првом и последњем стиху песме са- 
свим притушено уносе у молитвени тон дух не- 
мирења, без којег нема праве поезије.

„Лето у јесен Златни пресек склада / За сун- 
цем месец за осеком плима / Тка стари разбој 
Везани стих влада / Разборитошћу Ако je join 
има” - написаће Horo у песми „Источни петак”, 
а у „Тропару лета” поновиће то исто: „И старин- 
ске риме тугу да утроје”. Наведени стихови по- 
ново нас враћају слици света као спева/рукопи- 
са поменутој на самом почетку овог текста, али 
je у много чему конкретизују. Haj пре, другона- 
ведени стих још једном непосредно води модер
но певање ка општехришћанским и (није бого- 
хулно рећи) српскохришћанским подстицајима. 
Везани стих, који je ускладиштио и чува огром
но културно памћење, не само да стоји на распо- 
лагању песнику, него у битноме и одређује ње- 
гово певање. Иако je, да се тек иомене, Рајко 
Петров Horo и у слободном стиху симболизо- 
вао подстицаје који су стизали непосредно из
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непесничке стварности, у везаном стиху - упра- 
во због његове природе и дуге традиције - сим- 
болизовање и песничко моделовање нужно je 
подразумевало чврсту песничку организации у и 
знатно je дубље. А на лесниковом разбоју слаже 
се слика космоса уређеног по истим закони- 
ма/правилима који важе и у везаном стиху. Или 
би требало да важе. „Дистих и катрен у сексти- 
ни смисла” или „Задат je ритам Главу горе да
не / У Оку he се огледнути очи” (из другог и 
трећег катрена) и не значе ништа друго него 
ничим надокнадиву Потребу за светом у којем 
he - као и у везаном стиху - да буде „задат ри
там” и укинут несклад из уводне песме („Не 
огледа се дело у свом творцу” <- „У Оку he се 
огледнути очи”).

Завршни стих из „Источног петка” - „Спаси 
нас Спасе и помилуј Складе” - основни je мото 
Недреманог ока, а завршне песме-молитве у 
књизи, све у везаноме стиху, jecy битни унутар- 
њи чиниоци на путу невидљивог напредовања 
ка Смислу и Врлини песничког субјекта у којем 
све време обитавају појединац забринут за суд- 
бину колектива којем без остатка припада, не- 
смирени верник, вођен потребом за очишће- 
њем, и самосвесни стваралац достојан свога 
Творца.
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