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Онда примите на себе судбину и носите је,
њен терет и њену величину, не питајући
никад за награду која би могла да дође споља
(Р. М. Рилке, Писма младом песнику)

Први мој сусрет с поезијом Ђорђа Сладоја догодио се раних осамдесетих на једној пјесничкој вечери уз Сарајевске дане поезије. На неколицину нас,
тадашњих студената књижевности, редовних на таквим скуповима, наступ младог Пјесника, мимо све
друге, дјеловао је као истинско окрепљење. И данас
памтим пјесму Мој Јаблан, дражесну и топлу парафразу чувене Кочићеве приче, која је међу толиким
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гласовима обузетим апартним и високопарним проблемима учених поетика звучала у својој обичности
сасвим необично, изгледала – Пјесниковим језиком
речено – као скрушено сеоско ђаче међу бестидно
сретном децом варошком:
Тек обично говече од бившег побједника
Ко тужбалица пољем одзвања његова рика
Шути, Јаблане брате, ово је утјешна слика
За царску гозбу и царског крчме бика
И златно Божје теле и кротку библијску краву
Само ти руцај рођени и заборави славу
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Сутра је пазарна сриједа – тада покажи снагу
Што јаче, миљено моје, љуљни задружну вагу.
Говорио је предано, и позом и тоном управо
душом оног давног ђачета, разумије се – напамет.
А то је било веома битно, јер ми смо већ уочавали
да није нимало безначајно то да ли пјесник заиста зна своју пјесму и да ли је с њом стопљен силом
посвећене дуготрајне концентрације, која налази тачне ријечи за онај првотни ритам о коме је прецизно
говорио Валери. Препознали смо га као генерацијски
најближег у основном лирском току српске поезије,
а да још нисмо знали за његову прву збирку Дневник
несанице, штампану 1976. Када се осам година касније
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(са кашњењем које је било ствар његових мука са издавачима) појавила књига Велики пост, било је потпуно
јасно да се објавио готов пјесник великог дара.
Познанство с Пјесником, чијег се иницијалног
часа више и не сјећам, јер ми се чини да сам га одувијек
знао, брзо се претворило у пријатељство које, ево,
траје пуне три и по деценије. У Сарајеву смо друговали неких пет-шест година, највише у Народној и
универзитетској библиотеци, популарној Вијећници,
гдје се он крајем осамдесетих први пут ухљебио,
захваљујући прије свега наклоности и доброј вољи
тадашњег директора библиотеке Бора Пиштала. Ђорђо
је иначе у Сарајеву студирао и завршио социологију,
на Факултету политичких наука, након основног
школовања у Улогу и гимназијског у Сечњу. За времена студија, кад већ постаје познат у сарајевским
књижевним круговима, наставао је код ујака Мирка
Зиројевића у Швракину Селу, а након дипломирања
у Сарајеву је живио, писао и боемисао на махове, још
претежно боравећи у родном селу. По казни срдите власти војниковао је у Словенији, у Постојни,
и још каткад у сну на мртвој стражи / мислећ на
Мојцу кантињерку / чува џиновску барутану. Стално
настањивање у Сарајеву опредијелиће женидба, а
потом ће доћи и рођење кћерке јединице; Ђорђова
и Емсурина Тијана непуну годину је млађа од моје
и Свјетланине Тијане. Породичан и материјално потребит, Пјесник се у Сарајеву задуго није могао домоћи
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никаквог посла. Један пријатељски покушај предузео је
Здравко Миовчић, важан човјек у Пјесниковом животу,
али то изненадно и неприлично ухљебљење у Фамосу
било је краткотрајно, и мучно и комично. Толике године
потом, ту негдје скоро, присјетиће се Пјесник и тога, уз
многа друга збитија, у још необјављеном поетском роману Модре жилице: Увек сам у техници / Некако храмо каско / Ивицом идиотизма / Тако је и мој сусрет / С радничком класом / (То мора да се призна) / Био чисти фијаско /
Кад нема нигде места / Не можеш где ти се прохте / Мора
се и у ФАМОС / У фабрику мотора / Па је од моје муке /
И она гризла нокте / А остала је на души / И нека тајна
бора / Мада обични ексер / Укуцам са сто јада / Сада требам да учим / Мајсторе свог заната / Светој суштини
рада - / Па није чудо да су / Избила и три рата / А Здравко
Миовчић - / Тако је човек саздан / Решио да реши и мој
случај / Само се смешка / И нешто пише ваздан / Каже
ми – попиј пиво / Отиђи у мензу ручај / Њему је све јасно
/ Мени није ни данас / А онда једном на Игману / (Ко да
се попех на Парнас) / У школи језика страних / Где су се
бравари / Рвали са енглеским / У поднебесном ресторану
/ Силним се пићем обезнаних / И отрезних се касно / Сам
као Еским - / У буљуцима пролетерским / Оде некуд и
ФАМОС / Пропаде као и ја / Да не потежем Скадар - /
На добитку је канда / Једино поезија.
Живјели су у туробним одајама изнајмљеног
раја, малог сутеренског стана на Ченгић Вили, усељени
рођачком предусретљивошћу Радована Мучибабића,
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новинара Задругара. Сјенком те подземне настамбе
затамњен је многи Пјесников стих, а посебно је опјеван
у Предаји, посвећеној жени, пјесникињи: У туробну
кулу на дну града, / Из чарне горе у јазбину стеран. /
Ту се рујним вином од девет хиљада / Причешћујем
нујан и чемеран. // Мени више није до правице. / Себе
бившег не смем да се сетим, / Као и све добре кукавице
/ У Христовим, тужним, тридесетим. // Не тешим
се: снаћи ће и мене / Онај живот где се пати мање. /
Разбаштињен, душе процеђене, / Смерно примам божје
следовање. // Од небеског огња тек варнице / Опрље ми
душу и нестану. / Кроз демире, ко кроз пушкарнице,
/ Млад мјесец ме држи на нишану. // Ни по чему не
знам кад свањива. / Не разумем народне тумаче. / А
са светом шта се стварно збива / с твога лица читам као ђаче. Становање у тој „јазбини“ симболички
знатно шире освјетљава Сладојев живот у Сарајеву.
Признавали су му таленат, али је држан на краткој
узици, са свих страна. Уредницима издавачких кућа,
често сународницима, чинио се анахрон и лоше адаптиран; зазирали су од вишка хришћанског и српског у
њему, а богме и од његовог дара. (Збирке Велики пост
и Свакодневни уторник објављене су тако, силом прилика, у Српској књижевној задрузи.) Тако је, углавном,
бивало и с друге стране, али се о томе ћутало – није
био њихова надлежност. Није онда чудо да се у томе
граду осјећао тјескобно, а добро му је, као пажљив читалац Андрића, знао историју и нарав, што се јасно
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види и из пјесме Сарајево, Сарајево: Колају журе, протуве, божјаци, / Младе шићарџије, Лијевљани стари. /
Цвиле бивше буре, труну свети знаци. / Изнемогли свете, када пре остари. // Лепрша лишће као издајнички
леци. / Дави се и копрца отрована река. / Ја звиждим
у чауре, где су некад меци, / Чекајућ Фердинанда и с
њим Поћорека. // Чујем: шушти свила, звецкају панцири. / Пролазе лакеји, кљасти ађутанти, / Свечана
страшила, сподобе и жбири: / У кога да пуцам и кога да
памтим. Присно и природно, и без зависти, примала
су га једино генерацијска и нешто млађа пјесничка,
или поезији склона сабраћа; они су га непогрешиво
осјетили као свог лирског заступника, препуштајући
му с пуним повјерењем да говори у њихово име.
О томе је одличну, дирљиву и искрену пјесму
– Вече у Луна-парку - скнадио Здравко Миовчић,
удијевајући у њу наслове свих Пјесникових књига:
Треперим / Јер се сетих / Већ давне кишне вечери
/ Средином седамдесетих / Кад смо се као у Арку
/ Укрцали у заклон / Приручне дечје стрељане / У
илиџанском парку // Пред два сведока и Богом /
Симовић Раде и ја / Тепа и Ристо Ђого / Ђорђо и
Поезија // Обредасмо се укруг / Пробраном песмом и
римом / И шљивом Војовог ђеда / Тек да се одмеримо
/ У том скрајнутом углу / Где нас нико не гледа / Где
се и киша утиша / И устрептала слуша / Како жубори
душа // Није требало дуго / Тренутак нерециви / Један
обртај кругом / Да се препозна очас / Коме је дарово од нас
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/ Господ ту страшну љубав / Да певајући живи / Између
краја и руба / Међу јесте и није / Одакле се трепери / И
ћути потпуније // Како је текло вече / Све мање сваки
хтеде / Песме своје да рече / Бејаху тако бледе / Када их
принесосмо / Оним једрим и штедрим / Које је Ђорђо кроз
дим / Ко успут просипао / Ко зраке месечине / Што ми
се и сад чине / Да са Морина стижу / И речи које космос /
Римују с оним ко смо / У стихове му нижу // Отад је од нас
свако / Кренуо својом стазом / Већина мамилазом / Куда
се иде лако / Једино Ђорђо оста / У тамном вилајету / У
страшном лавиринту / Да камење из тмине / И дрхтање
из тмуше / Глача просјајем душе / И облачи у тинту / Да
неземаљски сине / На свакодневном светлу // У Дневник
несанице / И Свакодневни уторник / Након Великог поста / Трепетник који чује / Како Плач Светог Саве / У
свему одјекује / Мученик Петозарни / Са трњем око главе
/ И Манастирски баштован / Који пут Хиландара / Сав
живот погледује / У Огледалце српско / Док га још није
смрско / Злотвор што не мирује / У Мала васкрсења / Да
се напокон смести / Са седам кора Душа / Да сећањем
озари / Силазак у самоћу / Ако то ишта мења // Од оног
што преоста / Од Златних олупина / Да у Занатском
дому / Над бездан-понорима / Среже Нојеву арку / Па да се
укрцамо / Ако још иког има / Да Певача у магли / У кишној
ноћи слуша / Као у Луна-парку.
Сав такав као у Здравковој пјесми, све је знао и
све је видио, али је слабо шта могао, ухваћен у поодавно спреману историјску клопку, дозрео за повијесну
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ћушку, затечен између Брехта и Светог Луке, без
игдје иког да му платно низ зидине пружи / док га
црни гласник тражи по тазбини. Усред свега тог нелагодног морања остало му је да се пита над снопићем
божјим сопственог дјетета: Мраз по срцу шара док по
добу мете, / Шта ћу, место завета, да ти кажем, дете.
// У какву истину и у веру чију - / Када се у свакој и
мрзе и бију. И још, далекосежније и општије, над свима нама: Па ко ће у овом граду, ако Бог не хтједне, /
И врапци затворски, наша самотна браћа, / Ко ће
нам, велим, примити душе ледне / По којима се нахватала маћа. Све је знао, начелно, и трепетније од
других слутио, али ни он није могао претпоставити
да ће зло сарајевско прољеће 1992. доћи тако брзо и
да ће бити толико крваво. Силазе џелепи магле одозго, са Бистрика, / На конопцима кише љуља се сакато небо. / Ни писка маневарке, ни псовке, ни крика: /
Оста, крув те јебо! Ови стихови су из пјесме Писмо из
Вијећнице и написани су прије рата, али смо их ми у
збирци Трепетник већ читали као ратне, поготово овај
завршни, чија је комика напречац преображена у сушту трагику, и који је постао као нека лозинка толиких
српских судбина запечаћених у проклетој сарајевској
авлији.1 (Мени је збирку, купљену у Београду, поНедуго након изласка из Сарајева Сладоју ће бити објављена,
у Српској књижевној задрузи, збирка Трепетник за коју ће добити
Змајеву награду. У једном интервјуу датом тим поводом (Варвари
неће доћи) Пјесник је изнио своје виђење онога што је претходило ратном полому, као и новонастале ситуације у којој се обрео:
1
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клонио Бранко Брђанин, 30. маја 1992. на Палама, са
посветом: Пријатељу Ранку, као мало сјећање, на поновни сусрет, да му замирише старим мирисима. Није
„Они храбрији и морално осјетљивији, дакле најбољи, поодавно
отјерани из Сарајева, ријетко су тамо навраћали и кратко се задржавали. Ми са наглашеним поданичким синдромом, упорно смо
гајили култ комшилука, кумства и пријатељства, вјерујући у беговски мерхамет и латинску реторику. Чували смо своје кућице и
послиће и викали – неће ваљда опет – док су нам Његоша изгонили из лектире, Андрића мацолама у земљу затуцали, Ћопића спречавали да се састави у бронзи... Није ваљда дотле дошло – викали
смо и кад су нам посланике из Скупштине најурили, устријелили
свата, заставу и свештеника, а вођу, који им је једва умакао, за злочинца прогласили. Остало ваљда знате. А оно што се са мном десило нека, ипак, остане мој проблем. (...) Ми смо се два пута у овом
вијеку мирили са џелатима, углавном на нашим гробљима. Али,
нису се помириле, нити су се могле помирити, хиљаде неопојаних
душа које су пола вијека лутале свијетом. Гријех који смо у име
тих жртава опростили џелатима, сад хоће да нама припишу. Зато
прича о измирењу, сва та пацифистичка пренемагања, ако нису
крајњи цинизам, звуче готово малоумно. Само оштра и дуга
подјела може нас спасити од међусобног истребљења. Страшно је,
колико и лицемјерно, поново нас тјерати у крвави загрљај. (...) Давно је речено – нада нам је дата због оних без наде. А да је ствар поприлично безнадежна, види се и по томе што сам ија принуђен да
јавно ширим оптимизам, иако сам буквално депримиран количином тзв. слободнолебдећих интелектуалаца, фрустрираних што су
Срби. У очај ме баца њихова увјереност да припадају варварском
народу; њихова нелагода од српске културе неподношљива је. Чудим се зашто на вријеме нису све то замијенили за нешто боље.
Моја нада потиче управо из сазнања да судбина српског народа не
зависи ни од става слободнолебдећег мислиоца, но од моје лирске
осјетљивости, нити од Ваше објективне информације.“
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само мирисало старим мирисима, него је у оном времену смрти значило колико и сам живот, што би ми
данас слабо ко вјеровао.)
Срећом, успио је са својима, некако, да измакне из сарајевског караказана и за почетак се домогне
завичаја, бар колико да се горко насмијеши сопственом положају у историјском метежу: Ево ме, Земљо,
на бранику - / На мртвој стражи – у дрвљанику. // Ту
чувам оца, мајку, кћерку, / Сестру и драгу – иновјерку
... Ипак, није ту било останка, морало се даље у сеобу. Пребродив Дрину, скрасили су се у Врбасу, граду
у коме је Ђорђо 1975. постао побједник Фестивала
југословенске поезије младих и гдје су живјела
његова браћа по перу и несаници, Благоје Баковић
и Мирослав Алексић, који ће му се наћи при руци.
Отпочеле су године бескућништва: Бар неки таван,
по кућерка / Где би се тужна скрасила зверка, / Где би
се душа могла кајат, / Избицу просту, колибу, вајат,
/ На једну воду, на две штуле, / На шест ветрова, на
дну куле, / У шевару, крај мртве пруге, / У вучјем логу,
у гнезду вуге, / С крсом на крову – звездоказом, / И глувонему са слепом стазом ... / Санта Марија, санта
ледена, / Нека је насред гумна мједена, / Од вражје длаке, сламе, прућа, / И насред друма – ал нек је кућа, /
Мравињак, дупља, бајта, игло ... / Да и ја шапнем: ево
се стигло ...Толика јутра смо, расељени и обескућени,
по толиким егзилима, преплакали Свјетлана и ја уз
овакве стихове, смркнути срчући кафу и, потпуно
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немоћни, нијемо и осветнички ликујући пред свим
биједама које су нас робиле: нека вас, нека, опјеваће
вас Ђорђо! И опјевао је, ваистину, толико тога да се ни
набројати не да, од напасне вјетрине и несносних голубова (Наврате да ми се и они усеру / У сан, у живот, у
стих и у веру) до бесловесних сустанара с горњег боја
и још бесловеснијег кредита у швајцарцима (Песниче
знаш свој дуг). И никад банално и приземно, но увијек
узнесено, свијетлим духом и племенитом душом
просвијетљено! Ко би без њега знао како је бити пуст
ко књижевно вече у Црвенки, и шта значи свакодневно
прећи преко врбаског канала, па онда још поднијети
свеобухватан и до сржи тачан Извештај са ћуприје:
Зар није од мене и то доста / Што сваког дана пређем
про моста, // У магновењу као Ћоркан, / Равнодушан
шта се говорка. // Још се огледнем у каналу / И вратим
осмех мртвом валу // Што сплиће плићак и рукавац /
Одређујући главни правац. // И видим јасно, водо, тмаста, / Како мој живот с тобом сраста, ...
У петнаестак врбаских година стало је седам засебних пјесничких књига и четири избора из
поезије, а 1998, уз тридесетогодишњицу Фестивала
(југословенске) поезије младих приредио је, у својству
секретара, и прелијепу спомен-књигу манифестације
под називом Колико срце памти. За то вријеме и
Тијана је дорасла до студија и то је био разлог за још
једну сеобу, у Нови Сад, гдје ће се Пјесник запослити
као уредник у градском Центру за кутуру. И о томе,
15

Ранко Поповић СКУЋЕН У РИЈЕЧИ

разумије се, постоји исцрпан извјештај: Ево ме у Новом
Саду у старој Неопланти - / Доплутао сам овамо на
лутајућој санти / Ко слепи путник у возу до Лапова
/ Који нечујно клизи у правцу Астапова / И то је дакле славна српска Атина / Склопљена од малих тужних Апатина / А слутим – ту у магли још трепти
Стражилово / И Фрушка коју је сам Господ помилово
/ Кроз прозор видим шуму шћућурену у жбуњу / Док
Цигани и коњи довлаче дрва у њу / На пропланку се
дими плане и птичја чарка / Но и шуме се клоним –
нисам ти ни за парка / И овдје чујем топот што значи
још ме гоне / Али се не осврћем мој добри Симеоне / Нек
чине шта им је воља – нек харају и робе / Не бежим
више никуд – чекај ме зелени гробе (Извештај из улице
Симеона Пишчевића). Дванаест новосадских љета доносе пет нових збирки, три избора и прегршт нових
књижевних награда; од награде „Младости“ (1976) до
„Извиискре Његошеве“ (2020) нема ниједне вредније
коју он није добио. Не разумем ипак зашто ми то дају
/ И около дижу прашину и грају // И не знадем грешан
шта да чиним са тим - / Нити лепше певам нити
мање патим, записаће у пјесми Награде и признања. У
једном разговору, на питање о наградама, одговориће
знатно ведрије: „О наградама све најбоље! Можда их и
има превише, али ко то упорно понавља – или ниједну
није добио или мисли да, на уштрб награда, писцима
треба повећати казне. Награда, разумије се, није пропусница за вјечност, али јесте свечано изречен суд,
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свједочанство шта су у одређеном тренутку једни о
другима мислили, ријетка информација да је књига
уопште објављена, драгоцјен биографски податак, намирена сујета и, уз то, нека парица, тек да разблажи
укус узалудности... Награђивање је древни културни
ритуал, у којем је, најчешће, угодно учествовати. Већ
ако ћемо да се лажемо.“
И тако, година по година, све некако између
царских часова и кметског рвања с бедом, ждребеће
радости и тешке коњске туге, сарајевском библиотекару, врбаском и новосадском уреднику пристиже,
поткрај 2019, и мировина. (Пјесника, срећом, у пензију
не могу отјерати.) Живјело се, ето, не велим да није, /
Потуљено, кротко, скоро кокошије. Претежно. Али,
нека је благословена пјесма! Кад би се јављала она,
враћајући на нујно лице осмех Малога Радојице, и потезала душина звона, онда је брујало с високог торња,
хујала Фрушка и јечо Будим, и све се узносило високо
понад свакодневице. Тада се живјело, и зато живот
Пјесников у пјесмама треба тражити. Књига Певач у
магли завршава се пјесмом Не дају ми да одем, једном
од оних ријетких, понајбољих, у којима Пјесник лирски инвентарише сопствену биографију; на њеном
крају свијетли нада неугасна / Да ћемо тужни роде /
У златне скупити купе / Све што се расу / И смешна
помисао / Да ће ти затребати / У одсудноме часу / Што
сањао сам и писао. Није ни трунку једну смијешна та
помисао – у својој безмало полувјековној вишетомној
17
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хроници српској забиљежио је Пјесник, свједок времена,
све о нама. Његова би косовска књига, кад би се само сабрала, могла бити крунски материјал и за међународну
арбитражу. Да је правде, као што је овдје нема нити ће је
икад бити, тај његов тужни род би га барем ослободио
бриге за хљеб свагдањи и обавезао да опјевава српске
послове и дане, од Бабушнице до Ванкувера, и од Хан
Пијеска до Мелбурна, што он углавном и ради. Кад већ
правде нема, има бар среће да пјесма дуго памти. Једном
ће неко морати озбиљно да упита ко смо и какви смо
то били свих ових смућених година иза којих су остале гомиле траума, празнина и недоумица. Наћи ће се
неко паметан да таквом питаоцу понуди књиге Ђорђа
Сладоја и каже: „Ево ти, па читај!“.
*
Сладоје иде у ред оних ријетких пјесника који су
се већ првом књигом огласили као самосвојни ствараоци. Инертна књижевна критика идентификовала
га је након појаве првих збирки пјесама као Ноговог
сљедбеника, заведена најприје површним утиском
заједничког им завичајног језика. Рецидиви таквог
мишљења појављују се повремено и данас, мада се
ради о пјесницима битно различитог сензибилитета.
Сладоје се несумњиво, након петнаест пјесничких
књига,2 потврдио као тренутно најзначајнији
Ђорђо Сладоје (Клиња код Улога, у Горњој Херцеговини,
1954; друго дијете оца Спасоја и мајке Вукице, рођене Зиројевић;
2
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представник стражиловске лирске нити у српском
пјесништву, легитимни насљедник Бранка, Змаја и
Десанке Максимовић, поета тананог и свестраног
осјећања традиције и препознатљиве благородне душевности. На плану опште слике савремене српске
поезије, он је истовремено пјесник најкомплекснијег
али и најнепосреднијег израза православне духовности. Интезитетом осјећања самилости и сапатње
његова поезија равна се с пјесништвом Алексе
Шантића и Десанке Максимовић, свједочећи и за наше
вријеме моћ пјесме да изрази и побуди најтананију
емоцију. Ненаметљиво, али суверено, Сладоје влада
пјесничком формом и најбољим насљеђем модерне лирике, активирајући често префињену иронију
и веома карактеристичан, благотворан хумор. У тематско-мотивском погледу, Сладојева поезија је, посебно од 1992. године, хроника људске патње у злом
времену, али и хроника националне патње, туге и
пораза, сеоба и смрти, нарочито оних крајишких,
старији брат Војо, млађа сестра Сенка) аутор је замашног и запаженог опуса који чине збирке: Дневник несанице (1976), Велики
пост (1984), Свакодневни уторник (1989), Трепетник (1992), Плач
Светог Саве (1995), Петозарни мученици (1998), Далеко је Хиландар (2000), Огледалце српско (2003, 2018), Немој да ме зазмајаваш
(за дјецу, 2004), Мала васкрсења (2006), Манастирски баштован
(2008, 2009), Златне олупине (2012), Силазак у самоћу (2015), Певач
у магли (2017), Занатски дом (2019) као и седам књига изабраних
пјесама – Дани лијевљани (1996), Чуваркућа (1999), Душа са седам
кора (2003), Поглед у авлију(2006), Горска служба (2010), Земља и
речи (2011), Одлагање одласка (2019).
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прекодринских и косовских.3 Сладојева поезија је
3
„Понекад ми се чини да се она колона коју је Чарнојевић
повео није ни раскидала, већ би само, овдје-ондје застала да предахне и да сачека нове које су притицале из свих српских крајева.
На репу једне од таквих колона-притока нашао се и Ваш саговорник... Јесте и тужно и страшно, али је још страшније што смо и
на то огуглали. Не каже народ без неке да су двије сеобе као једна
смрт. (...) Уз мало претјеривања могао бих рећи да само о Косову
и пишем, иако лирска пјесма једва издржава све оно што се тамо
збива. Косово је данас најмрачнија рупа у Европи у којој се „греси и пороци збраше“. Колијевка српске духовности претворена је
у јазавичју јазбину, у полигон за опскурне експерименте, и све то
под плаштом хуманитарне, милосрдне интервенције – да се Власи
не досјете. И ко још у таквим приликама мисли на врапце осим
лирске пјесме која хоће да каже како није добро кад врапци бране
соколова гнијезда – није добро, прије свега, за соколове. А и врапци знају да се од Косова побјећи не може – куд год кренули, оно ће
нас сачекати. (...) Има много ствари које ме, сада и овдје, растужују,
а нарочито чињеница да смо се, као народ, након свих `сурових
чудеса` 20. вијека, нашли у понижавајућој зависности од оних
који су нас у неколико наврата, рачунајући и посљедњи рат, доводили на руб биолошког опстанка. А сад нам, по закону голе силе,
одређују кад ћемо и како ћемо бити примљени у заједницу тзв.
модерних и цивилизованих народа. Тамо се изгледа не може без
потврде о злочину. Процедура за издавање те потврде је у току и
само је питање колико ћемо злочинаца добити по глави становника да би нас признали за своје. Они, чија је историја крвава до гуше,
а злочини почињени у име демократије су планетарни, не воле да
им се испред носа маше ореолом жртве. У томе, поред осталог,
видим разлоге вишегодишње антисрпске хистерије, у којој, нажалост, учествују и многи Срби. Ето, отуда потиче и туга у мојим стиховима, мада је то у поезији све сложеније и замршеније да би се
могло свести на опозицију оптимизам – песимизам. И најмрачнија
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риједак и драгоцјен спој пјесништва високе културе,
племените осјећајности и изразитог моралног става,
као израза завјетне свијести, упркос времену солипсизма и растакања вриједности.
Већ поводом збирке Велики пост Света Лукић
је непогрешиво уочио да се Сладојева лирика „уздиже
изнад дословности приказа у инвентивне, упечатљиве
метафоре, све до целовите визије”, обнављајући
скрајнути плодотворни „певачки принцип” српске
поезије. Никола Кољевић је нарочито наглашавао
Сладојеву способност да се послужи елементима
епског насљеђа у „фигуративном дочаравању једног
превасходно лирски треперавог стања и осећања”,
док је Славко Леовац истицао значај хумора „у структури и у поетској духовности” његове пјесме и способност његовог језика да се “плоди стално новим
значењима и резонанцијама” на фону традиције.
Михајло Пантић препознаје Сладоја „по степену поетичке освешћености и самоартикулације, односно,
по настојању да се у стиху изврши синтеза емотивних,
когнитивних и аутореференцијалних слојева певања”.
„Вештину, која је у овом случају друго име за прозрачност и лакоћу с којом је стваралачки сублимирана и
пјесма чува зрнце наде и вјере у смисао живота и испјевана је њему
у славу. А тамних тонова има и у Светом писму, па како да их не
буде у стиховима напаћеног српског пјесника.“ Ово је Пјесник рекао Зорану Радисављевићу у разговору објављеном у суботњој
Политици 8. септембра 2001. године, поводом изласка збирке
Далеко је Хиландар.
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превладана трагика индивидуалног и колективног
удеса, видовитом инвенцијом која актуелну и митскоисторијску слику тог удеса прелама у истом огледалу и,
посебно, чудесним двопевом елегијске пригушености
у своме тону и говору, Ђорђо Сладоје својом петом
песничком књигом срећно потврђује и заокружује
двадесетогодишње присуство једног особеног, у исти
час тавног и свежег гласа у српском песништву”,
биљежи Славко Гордић поводом појаве збирке Плач
Светог Саве. Сладојеву лирску аутентичност немогуће
је оспорити, ма како његова поезија била класификована и сврставана. Драгоцјено свједочанство у прилог
томе представља и тврдња Мирослава Алексића, која
каже: „За живим Богом трага овај песник подносећи
на том трагалачком путу ударце као Дон Кихот, величанствено их преобраћајући у плодове духа. Или, као
шкољка која од пешчаног танета које се нађе у њеном
телу начини бисер. Тако пише Ђорђо Сладоје”.

22

I
ИСКУПИТЕЉСКА МИЛОСТ ПЈЕСМЕ

Широм отварам врата – нек свет утиче у ме
У слаповима светлим и речи нека шуме

Сваки сусрет с истинском пјесмом доноси истовремено немушту радосну узнесеност и, као равнотежу, неизбјежно старо питање о значају и смислу
поезије. Те запитаности има и у најневинијем читалачком доживљају, да и не говоримо о саблажњивом
критичком предумишљају, али како да је ту не буде
кад она постоји и у самом стваралачком заметку поетског чина. Сушти разлог пјесме најживље се дослути
у неухватљивом флуидном загрљају излишности и неминовности, малодушности и вјере. Отуда је, ваљда, у
природи поезије да мири и уравнотежује све оно што
је чини, све оно што се никако друкчије не би могло
довести у равнотежу. Пјесникови рачуни са свијетом
своде се напосљетку лицем у лице с пјесмом, далеко од
буке, бијеса и прелести, у самјеравању које је једнако
потресно и кад се хули и кад се посвећује. Тако бива
кад је пјесма заиста морање, а не само избор.
Тако је и са пјесмом Ђорђа Сладоја. Јесте она
лирско бунило и грозд горких озимих ријечи, звездани
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муљ и смешан напор птица, бабље хуке и тек утеха невесела, мрак и нигдина, плева и пепео, снолупине
и бруј патње и пораза... Али је, кад куцне час и кад
брујне с високог торња, иста та пјесма призив тајних
сила, Његов скривени знак, варница небеског огња,
капља чаробног млека, милошта из азбуке с ријечима
из којих модар пламен лиже и спрам којих се види вечерати. Свеједно је притом што нам се пјесник открива једино као лирска стуха и кокошар, жалопојац
с периферије, ловац на капи и трину словну, и што се у
узлетним часовима пјесме чини да га нема и да је сва та
љепота самородна. Та опсјена је ствар нововјековних
поетика које вјерно одражавају духовна клонућа модерног човјека и које су прогласиле неумјесном вјеру
у моћ поезије и значај пјесника. Откад виде Троју и
виде све пјеснику је остало да се ћутке нада како је он
још увијек творац мали најближи божеству и како ће
једном, кришом, на брегу Лепоте изгорети цео. Онда
је почело гласно ругање с душом и на очи се навукла
иронијска мрена, и конвенција је код многих постала старија од природе. На једној страни добили смо
лавиринте и путеве никуда, како би рекао Бећковић,
на другој, опет, стајала је стара и добро утабана стаза
пјесничког предања. Сладоје се нашао на њој, препознавши на вријеме врсту и карактер талента који
му је дат. Готово без лутања, трагом дубље интуиције,
или трагом исконског звука српске пјесме препознао
је лирске претке и саставио свој духовни родослов.
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Постојање
стваралачког
односа
према
традицији и њено духовно освајање критика често,
и у Сладојевом случају, воли начелно да подупре већ
класичним Елиотовим науком, мада то уопштавање
ријетко бива прецизно. По сопственом свједочењу
врло рано озрачен косовским митом и озвучен десетерцем, наш пјесник је дјетињим чулом осјетио жижу
која исијава духовну енергију, оно магматско језгро
једне чисте поетске слутње кадро да пабирке и крхотине свијета окупи у емотивну пунину и смисаону
цјеловитост. Умјесно је овдје поновити већ изречену
тврдњу да се предању Сладоје није учио из књига већ
са усменог извора. Потпуно лирски он је освојио мудрост старију од себе и успио да је изрази значењски
усложњену и новим сјајем озарену. Кад врло одсјечно,
готово програмски каже: Ал прости наук ваља знати, / Док друм се мути и пјенуша: / На општем
мјесту причекати / Кад дође злодух да те куша, онда
се ови стихови могу и морају читати и у историјском
контексту, што већ наслов – Пут у Лијевно – сугерише, у интимистичко-егзистенцијалном, али неочекивано – и у поетичком кључу. Историја, живот и
поезија стопљени су ту истим значењем судбинског
и свеједно је тумачимо ли опште мјесто као мудрост
опстанка или као мудрост духовног избора. Битно
је да је то у оба случаја толико потребна тачка от–
пора у којој се утврђује и претрајава. Ако је злодух,
рецимо, млитава и хладна постмодерна скепса у све и
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свашта, у Историју, Истину, Бога, па и Поезију, онда ће
опште мјесто бити горљива вјера у могућност смисла.
Конструкцији ће се супротставити гола опчињеност
пјесмом, по цијену изопштености, чак с пуном
свијешћу о њеној неминовности: И у потаји, са музама
/ Бирати придјев, римоват ревно / Као да ниси у узама / И већ на путу у Лијевно. Нема ту мјеста никаквој
лирској наиви, никаквом плитком заваравању, али
према поетском закону равнотеже и толико извјесно
Лијевно с краја, вратиће се устрепталој могућности почетка, јер: Ништа се, заправо, десило није / Само се јеле
сабласно злате... А знамо већ – што је бивало, то ће
бити; што се чинило, то ће се чинити и нема ништа ново под сунцем. Неугасло опште мјесто, поновиће
Сладоје у другој прилици да би и себе и читаоца утврдио у увјерењу које прозно, у једном интервјуу овако
исповиједа: „...поезија јесте, уз остало, носилац смисла
и наде, потврда да је, барем у ријетким лирским тренуцима и на земљи могућ аутентичан живот“.
Тамо гдје су највише притајени, гдје им је
тачка сублимације са основним мотивом готово неухватљива, ти лирски тренуци су и поетски
највреднији и поетички најдјелотворнији. Тамо гдје
се чини да је вјера згасла, она лирски узраста до
неслућених висина. Аутентичног пјесника најлакше
препознајемо по способности налажења изражајних
пречица у очуђавању обичне и обично чулно аутоматизоване стварности, по моћи откривалачког увида у
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наизглед безначајне ствари и појаве. У том апсолутном забрану лирске пјесме Сладоје је велики мајстор.
Зар није од мене и то доста / што сваког дана пређем
про моста, пита пјесник почињући Извештај са
ћуприје и у неочекиваној директности тог питања
отвара се у један мах понор животне муке и у њему
човјек изгубљено загледан у отровну, тмасту воду
канала, вишега циља и смисла лишен. Утисак неопозиве изгубљености и бесмисла сјенчи и завршне стихове: И мехуриће – стихове правим, / Па могу тако
да се јавим // Барем нашима у Печују / Где се и мноме залечују. Али, ту више није ријеч о животу него о
поезији, и ту долази до крупног обрта. Мјере више
нису исте. Живот подобан мјехурићу био би дно, док
је такав стих – врх. Једино је у поезији узалудност залог вриједности и једино такав контекст омогућује да
се оно барем вине у област надграматике, постајући
највиша мјера смисла, израз насушне жудње за родним језиком. Милостива да утеши самотног старца
у ноћи поред ватре пјесма је, ето, моћна да утоли и ту
жудњу, каткад пречу од хљеба свагдањег. Јесу ли то
довољни докази њене искупитељске снаге и убједљив
одговор на питање Па шта ће песма, тужни песник чему, / У времену мутном, помешан са плепсом, /
Раздрт заносима и отрован скепсом? Срж овог проблема није у (не)могућности изричитог одговора него
у одржавању сталног драмског усијања између пјесме
и њеног творца, непрекидног емотивног дијалога с
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много нијанси и у сијасет облика. Ту треба тражити
поенту Сладојеве пјесме, припремљену готово увијек
каквом моћном ситницом и изведену најчешће
примјеном контраста.
Најрјеђи су примјери оних остварења гдје је
вјера у поезију истакнута у први план и изражена као
чиста афирмација, донекле мотивски релативизована. Таква је пјесма Живи дани, сонетно обликована
у једном даху, једној реченици и једној ритмичкомелодијској фрази благог таласања шестосложног
стиха: Има светлих дана, / Милосних и чистих, /
Лаких ко цвет лана, / Прегршт пене, дистих; // Као
венчић дима / У кандилу мака, / Таквих дана има, /
Буде тренутака. Пуна саображеност и стапање музичких, синтаксичких и лексичких елемената преносе у највишем степену сугестију нематеријалног и
оностраног, приводе нас трепетном тајанству слутње
и привиђења. Пјесма се дотакла са сопственим идеалом и, упркос бремену смисла, извила као венчић
дима, лака и прозрачна. А у наставку је бљеснула
дуго тражена слика склада, која језички убједљиво
сажима кључни проблем поезије, без иједне поетичке неравнине, прецизно развагана у два терцета: Кад
на једном тасу, / Понад црног ждрела, / Цео свет се
љуља... // А на другом пчела, / Прах што лептир расу.
/ Слово и пахуља. Чак и неизбјежна симболизација,
иначе Сладоју не тако својствен поступак, овдје
је пригушена избором лексичких јединица које
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исијавају свјежину органског. Призив поезије и њене
искупитељске милости овдје је остварен потпуније
него у случајевима директног апострофирања пјесме
као разлога и смисла живота, како је то учињено, на
примјер, у Потрази и Похвали песми. Дистих и слово
с почетка и краја сонета свакако су у функцији симболичког усмјеравања ка исходишном значењу; на
исти траг упутиће нас и нека ранија важна поређења
– пахуље са словом, или пјесме с тренутком, али и без
тога знали бисмо да су дани живи управо пјесмом и да
се живот узнио дахом и тајном поезије. Јер, кад говори о највишем, најрјеђем и најзначајнијем, Сладоје по
правилу говори о поезији.
Овај околишни покушај налажења заједничког
именитеља Сладојевог пјесништва и сам је више
увјерење неголи разложна анализа. Па ипак, свако
ново читање у овом случају оставља неизбјежан утисак да је пјеснички став пресуднији од појединачних
мотива и поступака. Који су то заиста Сладојеви
„знакови распознавања на мапи савременог српског
песништва? Преливи и преплети чемера, хумора, милоште, јеткости и аутоироније? Виђење властитог и
националног удеса као неумитног урушавања предачког витештва и вере? Лирска похвала бесловесном
свету биља, птица и звериња као привилегованом
божијем чеду и чуду? Или, најпре и најпосле, поменик
толиких наших милих и убогих антропонима и топонима?“ Овом низу питања које Славко Гордић нуди
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као могуће одговоре могло би се још понешто важно додати, али би списак опет остао непотпун. Ђорђа
Сладоја памтимо и препознајемо највише по снази
песмотворне чежње и живим присуством исконски
лирског инстинкта који нас опомиње на магијско
поријекло пјесме. У непосредној вези с тим је и природа Сладојеве лирске концентрације. Он припада
оним рјеђим ствараоцима који најбитнија рјешења
не траже над папиром и нарочито држе до интонационих нијанси које пјесми обезбјеђују присне везе
с говорним обрасцима. Онај најочитији, први обликотворни ниво свакако је и први сигнал поетског
преображаја те концентрације. Сладоје је готово сав
у везаном стиху па и та чињеница наглашено истиче
пјеснички став, тежњу да се све сурово разримоване
вриједности поезијом поново доведу у звучни и симболички склад. Колебања која у том погледу постоје
везана су упадљиво за прве двије збирке и двадесетак остварења у невезаном или лабавије везаном
стиху. Свакако да се то може довести у везу с неким
пресуднијим колебањима у трагању за пјесничким
сопством, али такав закључак је у Сладојевом случају
недостатан зато што нигдје нема пуког подражавања
и што одсуство риме не значи и одсуство ритма.
Лирски говор какав је успостављен у пјесмама Заборав биље, Како пољубити Аљону Ивановну, Јарац
анархист, да наведемо само неке, понављаће се и
касније као пригушени одјек једне освојене и отво30

рене могућности. По сриједи је заиста увјерење да
се развојна линија пјесникова не може пратити на
овај начин, а не само нужна предострожност пред
крајњим закључцима кад се ради о пјеснику у зениту стваралачке зрелости. (Може бити упутан примјер
иначе проницљиве критике која у Сладојевом „доследном избегавању сонета“ види чињеницу од поетичког значаја. А онда се у збирци Далеко је Хиландар појави читава руковет сонета! Је ли „крив“
стих У сонету ме нећеш наћи и једнострана читалачка увјереност у његову аутореференцијалну дословност? Да не треба можда допустити да нас овај
стих повуче мало дубље у пјесников живи дијалог с
поезијом, рецимо у директно суочење са невјерицом
у њену избавитељску снагу: Може песма, мада цела
лепа, / Да те сркне попут богомољке? Иначе, у прилог
чињеничкој вјеродостојности, треба навести један
рани покушај са сонетом, И сја Ћеле-кула, из књиге
Велики пост.)
Сладоје је пјесник без метаметричких
предубјеђења и наглашених артистичких амбиција;
његови су почеци, што се облика тиче, обиљежени
неутралношћу и опрезом. У прве три збирке
убједљиво претежу пјесме остварене у катренима,
најчешће два или три. Без намјере пренаглашавања
ове чињенице, ипак је приписујемо чулу поетске
мјере и самосвијести. С једне стране акцентована је
окренутост традицији, стихом усменој, а строфом
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највише Дучићу, Шантићу и Ракићу. С друге стране,
опредијељеност за минијатуру већ је знак скрушености и сведености које ће се касније препознавати као типично сладојевске. Дуго срастање с дистихом вјероватно најбоље може показати природу
пјесниковог укупног односа према форми, заправо
удио оног органског ритма из претекстуалне фазе
пјесме у њеном коначном облику. У дистиху пјесник
најчешће дотиче ону жуђену слику склада у којој се
поравнавају густина смисла и лакоћа мелодије. А у
ријетким тренуцима сасвим нетипичних отргнућа
од императива смисла опет је дистих ту да упије
метричку цитатност усмене лирске форме и запути пјесму, трагом чистог звука, древним ритмовима
бројалице и бајалице. Можда ће баш овај исконско
лирски разлог бити пресудан у будућим пјесниковим
приклањањима дистиху? У сваком случају, неће бити
да је случајна математичка правилност коју присуство овог облика показује у Сладојевој поезији. Готово непримјетан у прве двије књиге (2, 6), запажен
и у трећој и у четвртој (13, 15), дистих је бројчано
надмоћан у Плачу Светог Саве (21), да би га у двјема
наредним пјесников осјећај мјере свео на број који
одговара стабилности освојеног облика и отвореној
извјесности његове будуће употребе (7, 8). Удаљавам
се журно од ове рачунске упадице и понављам
увјерење да избор устаљених облика није она изолована раван посматрања одакле би се могле сагледа32

ти битне особине Сладојевог пјевања. Вриједило би
једино још назначити пјесме остварене разигравањем
чисте лексичке експресије, те оне чије је исходиште у
пјесничкој нарацији.
Овим првим нађен је рани подстицај у
топонимији родне Херцеговине. Тмуше, Мркодо,
Пустољани и Морине просто су се нудили млађаном
пјеснику као најближи синоними за слику пустошног свијета којом се бјеше занио. У страху од сувише
локалне боје, већ нешто поетички пажљивије, призивани су затим Јадиковац, Плачикук, Селиште и Бодежиште, Просиште и Сиротиште. До чистог облика
на овом трагу дошао је Сладоје први пут у пјесми Велики пост, по којој је названа читава збирка, с пуним
покрићем и у погледу преносивости значења наслова
и кад је у питању значај самог пјесничког поступка.
Улазак у црквени календар као стваралачки мајдан
показаће се пресудним усмјерењем, мада се у први
мах могао учинити тек ријетким и заводљивим ефектом. Глувоћи, трапавости, слабости, блуду и муци
осталих дана, супротстављени су свијетли и чисти
атрибути дана Господњег. Извјесност свакидашњице
наспрам очекивања и наде. Крупан пјеснички захват сав је, безмало, у једноставности поступка.
Остало чине језичка експресија и ритам. Овај образац списка биће поновљен у истој књизи, само још
амбициозније и импозантније, пјесмом Покуда биљу,
коју по ријечима Свете Лукића чине два преплете33
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на конца – антропоморфизација и ламент. Осим топонима и фитонима у оваквом облику пјесме биће
коришћени и зооними (Вечити календар), те етнолошка и фолклорно-митолошка лексика (У пола гласа, Питалица од ужаса). Примјер пјесме Крчаг и друге
крхотине вјероватно би био најзахвалнији за анализу оваквог поступка. Значењски оквир постављају
супротстављене метафоричке равни Веље стране,
с почетка и Вилиног врела, с краја пјесме. Лексичку
окосницу чине двадесет двије ријечи које означавају
посуде за течност; готово све су уобичајене (и празне),
осим пуног и неуобичајеног сузарника. Он је у самом
средишту, а остале су готово геометријски правилно
распоређене у пет катрена. Свака ријеч носи и симболичку потенцију, али је пресудније њихово учешће у
грађењу бројних необичних слика, чији задатак није
једино у томе да пренесу и остваре слику историјског
расула. Оне вриједе и самостално, највише као ишчашене, надреалне визуелизације.
Може се с правом рећи да је са свим особеним
нијансама у реализацији оваквог поступка Сладоје
испунио један од најтежих пјесничких захтјева,
остварујући откривалачки помак већ на оном првом,
најуочљивијем нивоу форме. Варирањем истог принципа дошло се до пјесама које кумулативну снагу
списка подређују једној поетској идеји, само не више
механизмом контраста, и уз осјетније присуство „повезних“ стихова. Такве су, примјерице, Хроника поро34

дичног гробља, гдје листа антропонима иде уз необично исцрпан попис начина смрти, или Цвокот, гдје је
побројано толико тога што може да гори, али не и
да згрије озеблу колонистичку душу. Потпуно нови
квалитативни преображај овај поступак задобија
у пјесмама које голе минерале језика распјевавају
мноштвом етимолошких прозрења и муњевитих
асоцијација. По неком свом мистичном кругу љепоте
Сладоје ће се вратити изазову топонимије да би у
пјесми Љубостиња поново кренуо од чисте звуковне експресије и стигао, овога пута, до симфонијског
склада и богатства нијанси. Контраст у коме је некад све завршавало овдје је тек први импулс (Шта
ћеш леден у Топлици), увод у плач Сербији на крају
миленија. У том вишегласју што је, парадоксално
али убједљиво, и јеремијада и солилоквиј, поред Чачка који чаје, Зајечара који јечи, у бљеску беле муње,
бестрзајне појавиће се и некаква доња бејашница,
непостојећа а ипак нам добро знана, да и она допуни затамњену слику и придода смисао усамљеном
свјетлу Љубостиње. Ужој завичајној географији и
духовној топографији Сладоје не престаје да се враћа,
налазећи стално нове и плодне разлоге повратка, не
само у тону плача (Херцеговина) већ и похвале (Посланица Херцеговцима једва познатог аутора с краја
20. века). Крајњи степен преобликовања пјесама овог
типа препознаћемо у облику молитве, вјероватно
најочитије у Цветној молитви и Вазнесењу.
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Имајући у виду пјесникову органску везу с усменом предајом и дословно познавање праситуације
епике, чини се помало необичним његово дуго
одолијевање наративном изазову пјесме. Понеки замах у интонацији и назнаке причалачке склоности
(Гусле за оца Спасоја, Посљедња колонизација ђеда
Јовице), остају у том погледу ипак само лирски згуснуте скице. Тек ће у пјесми Окукин камен, из збирке Трепетник, бити изведена досљедна наративна
линија и она ће показати да је легендарна предаја
језгро Сладојевог лирског сказа. Ријетко приклањање
овој форми свједочи о крајњој пажљивости при
избору мотива, јер он прво мора да задовољи услов необичне приче, а потом и услов универзалне
примјенљивости. Граматичке финесе у избору казивачке ситуације овдје су нарочито значајне, што је
уочљиво у пјесми Јавич. Употребом императива (наврати, тражи, нађи, питај), иза чије заповједности
не стоји сила већ древна мудрост и очинска брига,
остварен је утисак пророчког казивања и сугерисано присуство онога који слуша, коме се прича предаје
као наук. Оваква врста инспирације, препознатљива
још и у пјесми Петров крст, подразумијева прожетост хришћанским осјећањем свијета, а с обзиром
да то све очитије постаје и општа тежња Сладојеве
поезије, поменути обликотворни принцип могао би
бити искушаван на новим мотивима. Има случајева
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када пјесник историјску тематику савладава у наративном кључу, пресликавањем карактеристичних
мотива народне пјесме на митски осјенчен доживљај
из дјетињства (Носио сам ручак мајсторима, Трка),
али чешће бива да се наративна окосница помјера
на временској равни ближе садашњости и остаје без
епског угођаја (Писмо из Вијећнице, Кућа, Ветар).
Најлакше препознатљив модел епског говора Сладоје
даје ниском пјесама у дистиху, показујући да простор
његове употребљивости нису само етерични лирски
тренуци. Обредни тон приче међу људима, који на
моменте бива чисти епски артизам наклапања, резервисан је по правилу за теме из новије историје.
Уосталом, и тематика и форма говора, и епски замах,
видљиви су већ из наслова: Исповијест Луке Кукутала, Размишљања Манојла Соломона из Горњег Луга о
комунизму, Повратак Павла Ћеранића из тазбине
и тужбалица његова за Марком Краљевићем. Иако
припада овом низу, Информбировска елегија носи
једну посебност која би могла бити добар увод у
испитивање „иронијског“ елемента у Сладојевом
пјесништву. Наводници су ту да би изразили сумњу,
или бар недоумицу, кад је у питању примјереност овог
појма духу Сладојеве поезије. Неки би можда баш
овај проблем истакли у први план, али овај приступ
почива на увјерењу да се ради о сасвим специфичном
хумору и да он не дејствује с прве линије пјесме. Духовитост става заиста испуњава услов ироничности,
37

Ранко Поповић СКУЋЕН У РИЈЕЧИ

али зато нема подсмјешљивости и интелектуалне ауторске надмоћи. Сам пјесник ће рећи да се ту ради о
његованом очају, а вјероватно је најближе истини да је
у питању – самилост. То је разлог што ни ова пјесма
није пародирање жанра него заиста елегија. И кад
изгледа да је све припремљено за подсмијех, за ругалицу једној идеолошкој заблуди, у поенти заискри
чист кристал српској пјесми одавно знане и драге руске теме: Свијет још плови на плавој руској санти.
И тематско-мотивска основа, и превладавајући тон,
и свеукупно духовно залеђе, одређују Сладојевој
пјесми смјер супротан иронијском; она тежи стапању
с предметом опјевавања, док иронијски приступ
подразумијева надмоћан однос и дистанцу. Српска
поезија данас нема изразитијег пјесника самилости и
сапатње, пјесника код кога је активан емотивни однос
тако наглашено надређен интелектуалном ставу.
Најдуже
Сладојеве
пјесме
нису
и
најраспричаније, у њима је од епских момената остало још једино набрајање. Зарад бројности сигурно не
би биле вриједне помена, свега су двије такве, али разлози великог временског размака између два толико
слична поступка и несумњива умјетничка надмоћ
новије варијанте, заслужују кратак осврт. Ријеч је о
пјесмама Писмо професору историје, из прве књиге
Дневник несанице, и Балада о лепој будућности, из
пете збирке Плач Светог Саве. Формално гледано, ради се о истој структури – језгро пјесме чини
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исцрпан каталог историјских догађаја и личности,
који је изнутра организован логиком доминантног
лирског односа и истовјетном, Сладоју толико драгом ђачком перспективом. Овај облик има крупну
амбицију расправе са историјом, лирског обрачуна
из кога она излази обесмишљена, али не и поражена. Али, тај идејни концепт као и обично није толико важан, слабо шта ту још има да се дода. Пјесничка
вјештина, такође, није ствар по којој би се пјесме пресудно разликовале; Писмо професору историје тешко
би се могло прогласити почетничким покушајем, то је
и данас примјер инвентивног стихотворства. Узорној
пјесничкој синтакси може се ставити само једна, али
крупна начелна замјерка – то да није Сладојева и да не
извире из природе његовог лирског дара. У тим пркосним екскламацијама и „башмебрижном исмевању“,
како је то знао назвати Никола Кољевић, није тешко
препознати одјек скитског надирања Нога, Ненадића
и Караџића, пјесника који су брђански презир према
анемичном добу, свак на свој начин, претварали у поетску вокацију. Ни у зачикавању професора историје,
ни у вајкању на нејуначко доба (а оно је трајало дуже),
Сладоје није свој, колико год очекивано, рођачком
линијом, та поза улази у његове стихове. Иста је
ствар и са форсирањем љубавног мотива наглашене чулне атрибуције, ма колико да се на први поглед
чинило да ноге Војвоткиње од Албе, жеравица Жозефина и Катарина срнећих бедара нису никакво чудо
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у поезији једног двадесетогодишњака. Иза те позе
назиремо помало раног Бећковића, нешто јасније
Брану Петровића и Бранка В. Радичевића, а дало би
се наћи још сличних трагова. Ни убједљива метафоричност Јерининих кула уњедрених није била у стању
да спаси пјесму од гријеха несамосвојности. Тако је
лирски диспут са историјом остао само статични низ
каталошких чињеница, док је у пјесми Балада о лепој
будућности постао живи времеплов захваљујући
присуству само једног, али истински личног детаља.
Поистовјећење са Историјом, и то у распону од Каина
до витлања штафетом, могло је да се оствари само
снагом присног сјећања на тренутак блиског сусрета
са Утопијом, из ђачког воза Јаша Томић – Сечањ. Да се
заиста ради о лирском откровењу тренутка прошлог
из кога ниче пјесма, увјерава нас њен баладични тон.
Накнадни поглед неизбјежно би наметао иронијско
рјешење, али Сладоје такву перспективу не сматра
изворно лирском.
Без намјере и моћи посебног бављења природом Сладојевог стиха, треба забиљежити тек
запажање о његовој раној и веома пажљиво грађеној
дистанци према метричким доминантама народне
поезије. Нема у том погледу нити једног примјера
имитативног искушења, али ни видљивог напора
одвајања. Откуда онда привид да пјесник не излази
из десетерца и осмерца, а у вези с тим и често пренаглашено критичко инсистирање на неодвојивости
40

Сладојеве пјесме од усмене традиције? Евокативна
осјећајност, као најзначајнија особина пјесниковог
лирског дара, усмјерена с почетка највише на мотиве
дјетињства и завичаја, нашла је природно уточиште
у оном слоју културног предања који је и најраније
освојен. Уз то, извориште пјесникове духовности
је иста она патријархална свијест коју је и Шантић
баштинио од очева из онијех страна, из убогих колиба гдјено дјецу уче просте, добре мајке. Он је заиста једним дијелом поетски хроничар урушавања те
духовности пред налетом другачијег времена, идеја,
морала. И док се површној критици причињава да
је ријеч о још једном анахроном призиву пасторале,
унутрашња драма Сладојеве поезије већ је уочљива,
истина, у једноставнијим сликама и једнозначним
сучељењима старог и новог, села и града, претка и потомка. Ту ће се засновати и елегични тон пјесме да би
јој постао трајна и важна карактеристика. Сладоје је,
како добро запажа Михајло Пантић, „нееволутиван
песник, који ствара по логици варијације релативно
сведених, основних лирских тема, и не мења се нагло и
необразложено“. Није заиста тешко побројати о чему
он пјева; лако се као мотиви препознају дјетињство,
завичај, Бог, историја, рат, сеобе, избјеглиштво, биљке,
животиње... Јасно је ипак да ниједан мотив сам по
себи, макар био и бизаран, не може бити специфично обиљежје једног пјесника. Тајна је у преплитању
и претапању мотива, њиховом лирском згушњавању
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до стања неодвојивости и, још важније, у избору евокативних тачака ослонца за те мотиве. А да ли су ти
ослонци ствар душе или културног предања, то је у
доброј лирској пјесми такође тешко разазнати.
Пјесници који су „осим сопствених открића кадри да апсорбују и ускладе велики број претходних
изума, који су у стању да сваре силу тема, да примене
велики број познатих изражајних начина, успевајући
да све то прожму неким посебним својством, да му
дају печат свога карактера и да целину доведу у стање
истородне довршености“ заслужују, по мишљењу Езре
Паунда, епитет мајстора. „Ово је врло сужена врста“,
додаје он, „а правих је веома мало“. Без двоумљења треба Ђорђа Сладоја придружити овој врсти, с увјерењем
да је Паундова дефиниција пјесме као стања (структуре) истородне довршености и на овом мјесту функционална, и довољно упутна да разматрање разријеши
обавезе објашњавања онога што је у лирици суштински необјашњиво. Дјетињство, рецимо, као посвећени
предио Сладојеве поезије у пјесми је понајмање мотив, јер пјесник не описује већ евоцира интензитет,
чистоту и невиност дјечијег доживљаја, ону чудесну
присност са свијетом и радост именовања, жудњу да
се свуда пребива као код куће. Мотив тако бива и перспектива и поступак и, најзад, форма – она помињана
свеобухватна песмотворна чежња. Пјесма, како је
Сладоје схвата и остварује, тражи од пјесника исто
што и икона од иконописца – да се зађе с ону страну и
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погледа свијет унутрашњим оком. Таква духовна перспектива указује се као тежња ка хармонији, сагласју,
равнотежи. Зато ће елегични тон пјесме, премда доминантан, увијек устукнути на мјестима гдје се поетски
патос приближи мјери коју би модерни сензибилитет
могао осјетити као анахронизам; зато ће и инспиративност чистих чулних сензација бити стопљена
с књишком инспиративношћу културе. Из књиге у
књигу, сасвим природно, пјесникова елегичност бива
дубље потискивана, али управо тим препознатљивија
и дјелотворнија, као што и културолошки слојеви
пјесме постају све гушћи и вишезначнији, освајајући
равноправан евокативни статус с најдубље личним
моментима.
Из тог угла посматрано, присуство карактеристичних мјеста народне поезије указаће се тек
као један слој литерарног насљеђа кога се Сладојева
пјесма дотиче евокацијом, парафразом, лексичким
или ритмичким цитатом, једва упадљивом алузијом...
Као у родну кућу, у њу ће након Видосаве, Јерине и
Млађаног Ненада, ући и Шантић, Кочић, Његош,
Јесењин, Достојевски, Андрић, Вишњић, Бојић,
Костић, Сарајлија, Скерлић и Дис, Исидора, Јакшић,
Дучић, Ракић, Црњански, оба Растка, сва три (или
већ четири) Бранка, Раичковић, па чак и Предићев
штафелај. Није то коначан број, нити је важна бројност
колико лирско покриће које свака чињеница те врсте
стиче у пјесми. Сладојев Родослов надахнуто и по43
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тресно доказује истинитост тврдње да је идентитет
и у поезији најприје континуитет: Владислав без гроба / Јован без опела, / Милан и без избе / Иностраних
дела. // Момчило без трага, / Без икога Раде! / Бранко
за Бранком - / У прах и комаде. // Без утехе Ђура / И
Лаза без краја. / Корота и колеж / Змаја од Очаја. //
Без милоште Милош, / Војислав без крова, / Растко
на распећу / Тророгога слова. // Ко у воденици, / Сам
крај самовара, / С иловачом се / Стеван разговара. //
Алекса се њише / О младом чемпресу ... / Само тихо,
душо, / Што цвилиш у месу, / Шта би јоште хтела:
// Владислав без гроба, / Јован без опела. // Без икога
Раде! // За Бранком Бранко - / У прах и комаде. Овако
плодоносан модел, заснован на именослову рођачки
блиских српских пјесмотвораца, Сладоје ће у збирци
Златне олупине надоградити пјесмом необичног наслова и дирљивог садржаја – Мали римовани прилог
за антологију српске поезије шеснаестог века: Новица Тадић – да се спасе глади / У смрзлу црницу лук
и кромпир сади // Милан Ненадић на измаку снага /
Пола капи росе у дистиху вага // На Вождовцу Рајко
препун немог плача / Ко под земљом цркву сонетстрофу глача // А М. Максимовић на каменом трупцу
/ Возара за Томе чека у Голупцу // Тешић чува шљиву
византијски плаву / Да Србија има где склонити главу
// Песник звани Цера бугари по врањски / С иконе и
свеће стресајућ снег лањски // На дну Црне Горе ко у
караули / Раб Ранко Јововић запева и тули // Гласне се
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и Тонтић из олујног јата / Радован и Гојко са дна казамата // Даринка Јеврић у сузу се прели / У којој се црква
у небеса сели // Чуј како и Нешић у фрулу од трске - /
Ако нико други песнике ће српске // Славити вовјеки
плав увелак циме / И венац лука сплетен ко у риме.
У пјесми Поглед у авлију нарочито је уочљиво
како поетички сложена и неочекивана могу бити
сучељења с традицијом. Позивање на Шантића је већ
готов призив елегије и пјесник то често чини, с топлином завичајне присности, па није чудо да као својим
започне пјесму стихом Кад тамо у башти, у хладу
јасмина. Али, када као одзив том већ класичном обрасцу Шантићеве питоме мелодичности нагло хрупи
стих: Човек бије козу – домаћа пасмина, изненађење
је неминовно. Је ли то пародија? Ако и јесте, знамо да
је од Шантића далеко, јер он је још једна посвећена
чињеница ове поезије. Сладоје је и без пародије
испјевао језиву домаћу причу о човјековој и козјој
муци, али поента је дата већ у два почетна стиха, у
несразмјеру и зијеву који је отворен између њих. Расправа о мећави, један од наставака старог и упорног
пјесниковог спора с вјетром, том некрштеном твари
и хуљом рошавом, литерарну евокативност доводи до
виртуозности, најприје у необичном укрштају сонета и неке подваријанте елегијског дистиха. Први дио
пјесме постављен је као вишегласни, необавезујући
књишки диспут с мећавом у коме лирик шапће,
критик уњка, есејист мекеће зазивајући Монтења,
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а читалац мрмља, и да није познате спасавајуће
мелодије помислили бисмо још да је ријеч о некој
постмодернистичкој егзибицији. Међутим, чим се та
расправа свеже с мотивом избјегличке пустоши, муке
бескућништва и сирјачке напуштености, ето Његоша
у полустиху От сјуду на нас дува, ето Кочића у јауку
смрзле брезе која дозива Луја, а сам крај је подијељен
с Војиславом – Чуј како вјетар... тако све прохуја... У
овој завршној отворености, у слутњи проласка која
инстинктивно призива вјетар као природни корелат,
танкоћутнији читалац откриће још понеки лирски
призив, можда Крклечеву јесењу елегичност: От–
прхнуше ко лишће дани моји,/ Ко шака праха у вихору
љутом/ И сав се живот разби, просу, расу... Сигурно је
да овим пјесникове муке с вјетром неће престати, али
исто тако нема сумње у то да је он дошао до своје лирске алхемије у стапању чулног и литерарног, и успио
да доведе двије битно различите врсте мотивике у
стање истородне довршености.
Оно за чим душа вапи код Сладоја се најприје
односи на дјетињство и завичај, на онај отишак душе у
коме зари свјетлост сјећања претопљена у прапочет–
ни библијски сјај у коме се као у жижи сажимају прошло, садашње и будуће, у коме се, најзад, стичу живот
и смрт, јер се мотив гробља све чешће поистовјећује
с мотивом завичаја. Указивање на бројност поетичких нијанси одвело би предалеко, али је потребно
бар назначити распон од исповијести, дијалога и
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лирске констатације до сажимајуће слике Цркве на
далеком брегу, у чијој вишезначности има и јаког симболичког набоја. Најчешће су то језичке евокације,
митски обасјани призори (Долазак јуродивог, Исак и
прољеће, Сјећање на Хумљаке, Свадба) и бљештави
епифанијски снимци с границе подсвјесног, кадри
да размотају клупко лирског сјећања (Док учитељев
кокот основце постројава...). Потпуно је извјесно
да ће у завичајној топографији наћи свој увир многа
слутња с којом је некад све отпочињало, јер зов родине бива све јачи – Чим склопим очи, ето њега/ Мог
суда и спаса потоњега (Улог).
Управо завичајног понајвише има у ономе
што се у поезији именује као душа, а то је вјероватно
најопаснија ријеч модерног пјесништва. Зависно од
тога ко је употребљава, она је све – емотивно сабиралиште и темељ плодне метафоре, или ништа – сува
лексичка љуштура, пусто и празно опште мјесто
колоквијалног говора. И док је многи тако пажљиво,
неријетко и програмски заобилазе, то је најчешћа
ријеч нашег пјесника. Сва је прилика да би једна
будућа ваљана студија на исту тему, с истинском
тежњом за свеобухватношћу и дубином увида истовремено, морала да носи наслов Душа у поезији Ђорђа
Сладоја. Пјесникова интимна мапа показује и своје
мијене у времену; слиједом пјесама пратимо како се
слаже свих седам кора у душино сало и у душине лабуде. Најкрупнију недоумицу у вези с овим представља
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питање: Има ли Сладоје уопште љубавних пјесама?
Понекад се заиста учини да је дословно схваћен Рилкеов савјет младом пјеснику који каже: „Немојте писати љубавне пјесме“, тако да и оно што је дотакло
тему бива у великој мјери измакнуто од љубавне лирике на какву смо свикли. Ионако малобројне, све
овакве пјесме носе једну врсту отклона и задршке,
а највише је карактеристично позивање на народну
пјесму. Свеједно што се већ због имена (наслова) Видосава Млађа тешко може измјестити из тврдог бедема
епике, ова младалачка пјесма и данас одише узлетном
лирском патетиком, узорно показујући да исповиједна
разливеност не мора бити једини модел у поетском
савладавању љубавног мотива. Такође из прве књиге,
пјесма Кад се млидијах вратити наћи ће свој узмак од чисте љубавне теме у призиву неке мистичне,
урокљиве пријетње. Пјесме које ће доћи касније много
одлучније су преведене у дубље интимистичке воде,
али су љубавне само једним дијелом, или само у назнакама. (Може то да покаже и једна од новијих, Писмо теби, с посветом За Емсуру, полемички отворена
уводним стиховима: Жале се читаоци и критика ме
пањка / Како ми у песмама љубавних тема мањка // А
шта сам чинио друго васцелог худог века / Него у шкрапи душе као у муљу Пека // Испиро словце љубве ловио
сјај и ехо / Речи које су давно крштене твојим смехом
...) Заједно са осталима и ова врста пјесама код Сладоја
дијели једно песимистично виђење живота и стрепњу
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као основно осјећање. Најбоља пјесникова остварења
настају кад се та стрепња сублимише с надом, с дубоком вјером у могућност смисла, као у случају пјесме
Језерски сан, гдје је свијетла завичајна чежња кристалисана у блиску слутњу Бога:
Отићи ћу и ја бар на језеро Клиње!
На висораван ведру попут хомерског смеха,
Где исто сјаје и звезде и глогиње;
Ту, у потаји, у самотном мотелу,
Пићу из рујног меха!
И нашав души место, чинићу радост телу.
Нећу сметати пчели, ни јарету, ни гљиви,
Нек мирно цвета љутић, бујају штир и праса,
У модром отишку нека младица блиста...
Све то ваљда и живи
Да буде царска гозба – кад стигне Војска Спаса,
Уместо дивљег крда протува и туриста.
Устаћу и отићи – о томе у сну снујем –
Ко ходочасник, сам на језеро Клиње,
Одакле шапатом нешто проговара
И присно и ниње!
И меша се у ноћи с неземаљским брујем
Молитве на гори васкрслих четинара...
Још једном – то да чујем!
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Укупност пјесниковог односа према традицији
пресудно обиљежава његова лирска верзија духовне
вертикале историјског трајања и националне судбине. То је релативно најсамосталнији и најдовршенији
огранак ове поезије. Ширином захвата и бројношћу
упоришних тачака које препознајемо као хронотопе
националне књижевности, Сладоје је обавио поетску
рекапитулацију готово свега што је код нас испјевано
на историјске теме. Природно је да су му ту главни савезници Филип, Милија, Рашко, Тешан, Слијепа Јеца,
и да ће се на том плану додатно освијетлити сложеност пјесниковог односа према предању. Чуваркућа
и Плач Светог Саве представљају парадигму наше
родољубиве поезије у новом кључу, на трагу оне
класичне, али истовремено довољно различите да
би јој се морала смислити нова означитељска ријеч.
Дубоко тачна тврдња Мирослава Алексића да „након Сладојеве песме Ave Serbia патос Дучићеве апотеозе с истим насловом никада неће звучати исто
као и пре ње“ истовремено је и највећа похвала
која се данас може изрећи једном српском пјеснику.
Поткријепићемо то бритком и неопозивом ријечју
Милоша Црњанског: „Књижевник који не саучествује
у судбини свога народа, није прави књижевник. Нарцисист у литератури спада у категорију литерарних
онаниста“. И по изразу косовске теме, средишњег и
најсложенијег националног хронотопа, Сладоје иде
у врх новије српске поезије. У историјској темати50

ци пјесник превасходно испитује етичку димензију
поезије, и управо су моралне вибрације најважнија
особина пјесама ове врсте. Суштину је, с потребним
биографским детаљима, изнио Рајко Ного у рецензији
књиге Петозарни мученици: „Када би ме неко питао – а нико ме не пита – како се здес и днес осјећају
морално осјетљивији Срби, рекао бих му – читај
пјесме Ђорђа Сладоја. Овај је лирски трепетник свој
избјеглички завежљај предао Чувару-Каракају, а обол
који пјесници дају кад прелазе митску ријеку свагда
се своди на свиреп рачун: што добијеш на мосту –
изгубиш на ћуприји. Одеране коже, овај је данашњи
Марсија, пребродив Дрину, остао тамо негдје у Врбасу, у Војводини – да бугари над нашим развалинама.
Његова је туга рацка благородна и искупитељска, и
ми се сада по њој препознајемо“.
Посебан круг чине пјесме о природи и Богу,
тако чврсто повезане многим нитима да заиста
представљају органску цјелину. Освајању самосвојног
израза ту је претходио један период стваралачког
трагања у коме су мотиви на различите начине искушавани и самостално развијани, прије него што
је освојен облик њихове лирске синтезе. Пјесникова
окренутост биљном и животињском свијету већ је
и лексички толико очигледна, и било би је сувишно посебно истицати да се не ради о дубљем дослуху, а не само обичној тематској наклоњености.
Поједине Сладојеве варијације уистину показују да
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је пјесничка идеја немуштог језика још жива и лирски дјелатна. Новије српско пјесништво дало је два
убједљива примјера вишезначног укрштања крајње
сложених егзистенцијално-историјских проблема
с једноставним мотивима животињског свијета, у
којима управо дах изневјерене природне кроткости
отвара трагични понор историјски пораженог хуманитета. Један је Сладојев Коњски пут (А ти се држи коња,
/ Нек други следе вође), а други Данојлићев Најважнији
пут историје (У овом лудом веку, / У овој трци и стиду, / Једино говеда, предвече, / тачно знају куд иду). Религиозни трептај пјесниковог лирског сензибилитета
пројављен је најраније преко ових мотива и с почетка
се могло учинити да је то још један глас који дозива
маглене даљине природне религије. То је свакако разлог што се и поводом Сладојеве поезије често потеже аргумент „пантеистичког витализма“, али у овом
случају то није само недостатно већ и непримјерено.
Наша критика највећим дијелом још зазире од тога да
се у тумачењу дубљих слојева поетског текста обрати
теологији. Пјесници попут Сладоја намећу потребу неких битних допуна критичког појмовника и језика. Ако
је непорециво да пјесников доживљај природе истински одређује литургијска свијест, један суштински личносни однос, онда је нужно приклањање хришћанској
естетици и њеним упориштима да би тумачење стекло
ваљану основу. Одсуство евхаристијске и есхатолошке
перспективе оставиће нас и сазнајно и емотивно у сфе52

ри егзистенцијалне мучнине, јер је њена естетска мјера
пресудно одређена чињеницом смрти и неизбјежног
„неискупљивог осјећаја ништавила које зјапи испод
бића“.
Веома уочљив и нимало случајан искорак који
српска поезија с краја двадесетог и почетка двадесет
првог вијека чини према религиозној сензибилности
(М. Павловић, Љ. Симовић, И. В. Лалић, М. Данојлић, Р.
П. Ного, М. Тешић), тражи већ и понеку проницљивију
ријеч о природи и мјери тог религијског момента код појединих пјесника. Што се Сладоја тиче, он
је и овдје препознатљив лирском ненаметљивошћу,
доминацијом иманентних поступака над оним конструкционим. Његова поетска слутња Логоса пуни
се емотивно устрепталим дијалогом и смирује у молитви. Као аутентични баштиник предања, он и овдје
непогрешиво осјећа функционалну мјеру поетичког насљеђа нашег средњовјековља, активирајући
дискретно елементе плача, похвале, родослова,
љетописа, сказанија, службе... Вибрирајући на струни најдубљих слојева нашег културног памћења и отуда нам, дијелом, из Сладојевих стихова притиче онај
тон који препознајемо као скрушеност, искушење
и подвижништво. Низ пјесама у коме се издвајају
Вазнесење, Силазак, Далеко је Хиландар, Она свет–
лост, И још светли, утврђује нас у убјеђењу да је
ријеч о најпунијем изразу православне духовности у
новијој српској поезији.
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Опет се нечим много старијим од себе пјесник
спасио аксиолошке смутње, која је у наше вријеме
готово редовно пратила освајање поетског модернитета; он је сасвим модерно стао на страну старих,
дакле истинских људских и моралних вриједности.
Усред солипсистичке ларме он је остао у дослуху
са златоустим прецима и посвећенички допро до
самооплођујуће матице родног језика. Зато се све
штедрије у његовој пјесми таложи позлата чисте,
елементарне поезије. Зато и његов стих тако моћно
засијеца у душу. Зато је, коначно, Ђорђо Сладоје у
стању да нам дарује оно што су одувијек даровали истински пјесници – узбудљиву од неке прелијепе узалодности, наду да се патња да преобразити у чисту
милост од вијека, а раскућени живот скућити у ријеч.
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II
СКУЋЕН У РИЈЕЧИ

За старе сироте речи што ми се у сну јате
Кад већ немају коме у причу да се врате

Ако је и постојала сјенка сумње да би се ломна елегија, коју је Сладоје у првим пјесмама пјевао
већ готово урушеном нашем патријархалном
свијету, могла и сама у себе поетички урушити, та
је сумња већ збирком Свакодневни уторник (1989)
убједљиво отклоњена. Избјегавши све замке лирских
плићака које су сиренски мамиле поетску опсесију
сучељавања старог свијета и модерне цивилизације,
села и града, претка и потомка, Сладоје продубљује
свој пјеснички свијет комплексном темом националне историје и културе, и крајње заоштреним питањем
моћи и немоћи човјека пред силама немјерљивим.
Слажу се и гусну слојеви драгоцјеног лирског палимпсеста у књигама Трепетник, Плач Светог Саве,
Петозарни мученици, Далеко је Хиландар, Огледалце српско, Мала васкрсења. Уз неку исконски чисту,
дјетињу душевност која ћопићевски зари из његових
завичајних слика и мотива, овог пјесника пресудно
одређују увијек присутна нијанса племенитог ху55
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мора и аура православне духовности јединствена у
цјелокупној новијој српској књижевности. Вјером у
васкрсавајућу моћ ријечи расте искупитељска снага
Сладојеве пјесме и штедро се таложи у њој позлата
сјећања на свијет у коме се човјек вјери могао научити и од саборне липе и храста патријарха, и гдје ни
мрав бити - није грешно ни залудно. Отуда стоји већ
изречена тврдња о скрушено испосничком, а ваља
додати, и подвижничком тону ове поезије. Непатвореним поетским дахом Сладоје је оживио и српском
пјесништву приложио читав један заборављени
рјечник из кога се може чути шум искони, из кога
сјакти патина језика наших златоустих љетописаца и
књига староставних.
Мотиви којих се Сладоје готово заточнички
држи нису тако многобројни, али збир необичних
обасјања и проникнућа и ту ствара утисак непрегледивости. Из књиге у књигу то су исте патње, туге и порази,
увијек једно али увијек друкчије и на љествици лирског
успења увијек изнова истински потресно. У лирици је
заправо све у детаљу, у флуидној нијанси разлике за
коју Сладојев Трепетник, како је име његовом лирском
субјекту, заиста има прозорљиво унутрашње око и сеизмографску осјетљивост. Он се исповиједа, он баје на
устук свакојој злости, али је најчешће у живом дијалогу
с душом, литературом, завичајем, историјом, са биљем
и звјерињем, а најчешће с Творцем. Отуда ова поезија
све примјетније и све корјенитије поприма тон молитве.
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По сопственим ријечима, трајно озрачен косовским завјетом и озвучен десетерцем, Сладоје је остварио најдубље лирско сагласје с нашим културним
предањем. То је до те мјере органско, и спектром поетичких нијанси тако раскошно преплитање и стапање
с митом, фолклором, епском и лирском народном
пјесмом и, најзад, с гласовима пјесничких предака и
савременика, да често и нисмо посве сигурни гдје понире а гдје извире онај глас који је само пјесников.
Тако густа интертекстовна мрежа могла би и сама
по себи бити одређен квалитет, али тек с емотивном
подлогом самилости она задобија пунину саборности. Звали ми то досегнутом литургијском нијансом
лирике, или допирањем до самооплођујућег језгра
родног језика, тек, чињеница је да се неки идеални
унутрашњи поредак српског пјесништва Сладојевом
појавом неопозиво преуредио и наново саобразио
цјелини. Најузбудљивије свједочанство о томе може
се наћи код самог пјесника, колико трагички стишано
толико и самосвјесно, у већ наведеној пјесми Родослов.
„Сладојеве песме махом прожима јединствен лирски
флуид устрептале душе, изливајући се у својству поетичке константе у бројне емоционалне нијансе једне
аутентичне, у српском песништву, додуше, непотпуно испољене, али и недовољно уважене, антрополошке диспозиције. Главна одлика тог антрополошког
варијетета, чији је песнички израз иницирао Алекса
Шантић, јесу снажан емотивни доживљај света, мо57
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рална осетљивост и мудрост искуства, племенита
фамилијарност и јака везаност за патријархалну духовну традицију. Уз подразумљиве разлике готово
стогодишњег еволутивног кретања модерне српске
поезије, историјских и биографских околности, све
ове априорне црте антрополошког склопа поседује
и песник Ђорђо Сладоје. Реч је, разуме се, о сасвим
посебној, надиндивидуалној ментално-психичкој
матрици, којом Сладоје поетски функционално оперише барем у истој мери којом и она њега духовно
предодређује.’’
Ово тачно запажање Марка Паовице, изнесено
у тексту Лирске пројекције епохалног израза, може се
додатно прецизирати кад је у питању његова чворна
тачка, питање непотпуно испољене и недовољно уважене антрополошке диспозиције. Оно што се под тим
мисли поводом Сладојеве поезије заиста је у блиској,
не само завичајној вези са Шантићем, а у савременом пјесништву донекле се додирује са дијелом опуса Нога, Бећковића и Љубомира Симовића, док му
је прозни пандан најлакше наћи у Ћопићу, дијелом
у Андрићу, онда Данојлићу, Братићу, Радуловићу и
можда још понеком од писаца те генерације чија су
дјела незамислива без темеља једног препознатљивог
антрополошког варијетета. Ипак, посебно указивање
на Ћопића чини се вишеструко основаним, та веза
има нешто органско, пред и надлитерарно, и намеће се
сама од себе. Већ на нивоу мотива многих Ћопићевих
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прича грана се велики број асоцијација према
Сладојевој поезији. Још у првој његовој збирци један
од најуочљивијих семантичких и емотивних знакова
могуће је наћи у стиху Јабучило цвили потпаљених
крила, а како пјесник даље буде све субјективније и
све дубље посвајао традицију, и њисак изданих коња
наше класичне епике, као и Ћопићевих слијепих
коња, код њега ће постајати све више сопственим
дјетињством сјенчен, не губећи при томе везу с архетипом. Штавише, та архетипска веза преко епике
иде право у древно вријеме мита, указујући на то
да Сладојева поетска зоологија и ботаника, заиста
јединствене у свеколиком српском пјесништву, имају
апотропејски статус, а та чињеница даје основа да се
у равни поетике говори о Сладојевом апотропејском
поимању и осјећању поезије. То да ли храни и од зла
брани, прво је питање вјере. Тако се у свевремености живог тренутка мире мит и религија, јер пјесник
вјерује у тајне послове пјесме, у њена крила из потаје
која се, као ни код губавог ждребета, без разроког
лирског погледа не дају сагледати. Немушти језик, тумачен на тај начин, није ништа друго до књижевно
срећно утврђен израз танане религијске нијансе, исконска слутња трепетног тајанства посвемашњег
дослуха у коме се мире времена и бића. Шта ће им
твоја вјерност, / Доброта изопштена / И крила у
потаји – упитаће повјерљиво пјесник неког већ сасвим свог, мада неименованог Јабучила, у пјесми по59
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мало иронично-протестног наслова Нек ништа не
остане индустрији меса, настављајући завјереничко
обраћање које се у једном тренутку, при помену
бескраја и небеса препознаје као обраћање не само
коњу него и самој пјесми: Тебе ће маљем. / Мене и
шиљком могу. // Зато још једном: / Из погребног корака, / Из каса кириџијског / У трк! У галоп узалудни! - /
Да нас дотакне бескрај / И опрље небеса. // У трк, у
галоп: / Нек ништа не остане индустрији меса!
Иако из сасвим раног периода, док је и сам
пјесник још претежно живио на селу, ова пјесма
није тек сучељавање два свијета, у коме страда онај
који се страсно брани као сопствено дјетињство, у
коме је све било пуно попут саћа, завијано меким
поленом чудеса; постоји ту изразито наглашен порив за освајањем потпуно личне позиције, који одмах самосвјесно и далекосежно урачунава сопствену цијену губитништва и својеврсног отпадништва
у битно новим цивилизацијским околностима. Али,
како се слојеви лирског палимпсеста буду умножавали, тако ће и цивилизацијске опозиције губити
на оштрини за рачун оних културолошких, етичких
и религијских, а лирски субјекат ће од изопштеника
да се полако преобраћа у искушеника и подвижника. Тако ће и онај помало јесењиновски Пегаз узалуд–
ног галопа да се преобрати у свој првотни природни
лик и тек као такав постане стварни агенс једне аутентичне поетске фантазмагорије, каква је тродјелна
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пјесма Трка, у којој свака препознатљива реалија има
ореол вишезначности ткан од паучинасте материје
сновидног дјечијег кошмара: Коме сам смио рећи да
има тајна крила / Рага што нас је, опет, у јаду оставила. / Ко да таљиге вуче, наш је несретни Вранац /
Покуњен, једва касо. Онда наста кркљанац... (Бар
равноправан агенс исте пјесме, иницијатор основне,
надреално ишчашене, али у сили дјечијег доживљаја
стварне слике, пребива у стиху: Док учитељев кокот основце постројава...) Да је за умјетност, и то не
само у Сладојевом случају, од пресудне важности моћ
евокације дјетињства, његове искључиве а искошене
емотивне перспективе, у цјелости показује и пјесма
Стилске вјежбе: Ја сам с јањцима дрхтао крај пећи,
/ И посвуноћ смишљо куд ћемо утећи; // Ја сам у сну
вречо, згранутога лица, / Док се славско јаре у канџама
гица. // А ујутро чеко пред вратима штале / Да ми
оставе мршаве и мале. // Ја сам уједао од муке и беса /
Руку која се при погодби стреса. // Кад нам узе Вранца
онај коњоглави, / Молио сам да га негде стрмоглави. //
Бика јединка – узданицу нашу - / Кроз сузе сам водио
на последњу пашу. // И знао сам да је завршен попасак / Кад је у долини одјекнуо прасак. // И ћаћи сам
хтео да расцопам главу / Што је Светом Луки продао
Милаву... // Ја сам ожалио, ко своје рођено, / Све што
је тада некуд одвођено, // Бацано низ греде, трпано у
врећу... / Ко да сам се вежбо за ову несрећу. Непосредност чистог лирског призива дискретно је наруше61
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на тачно на оним мјестима која чине композициони
оквир, горком иронијом наслова и завршним стихом
који је и временска и значењска преводница пјесме.
Основни лирски амалгам Сладојеве поезије,
присутан и у наведеном остварењу, јесте емоција самилости и сапатње, а она се у једној веома блиској
нијанси открива и као уразумљено осјећање Божјег
свеприсуства, посвемашње логосности дубоког и непрозирног творачког мистерија. Снага овог осјећања
потврђује се као истинско лично искуство које је,
једино такво, податно универзализацији, како у равни конкретних датости тако и у сфери апстракција.
Отуда је могуће да се основна емоција са личног
плана пројектује на неки виши, општи план, и да се
уобличи као наук древног, вајкадашњег људског искуства. Управо се то, у виду превођења са личног
на историјски план, веома упечатљиво остварује у
пјесми Коњски пут: А ти се држи коња, / Нек други
следе вође: / Он знаде пут из мрака / И памти куда
прође. // Држи се за реп, синак, / Док јачи гриву грабе,
/ Кљусе је светионик / За уморне и слабе. // Кад маховина слаже, / Залута северњача, / Из долине, из магле
/ Сја коњска беоњача. // Једино њој је знано / Куд сузне стазе воде. / Из мећаве ћеш чути / Коњско: идеш
ли, роде. // Зато се држи коња, / Сипљива, слепа, хрома: / Кад нико не зна куда, / Он каса право дома! И
то је та ћопићевска тачка сусрета Сладојеве пјесме,
жижа преобраћања дубоке религиозне слутње у мо62

рални наук егзистенцијалног и историјског искуства,
у јединствену емоцију снаге у слабости, у пунину
једноставног говора.
Коме, заиста, припада и како је уобличен онај
основни лирски глас код Сладоја? – питање је које
дозвољава и налаже, у име многих других, управо цитирана пјесма. Граматички облик, односно глаголски
начин какав затичемо у првом стиху, а он је код Сладоја
често средство – Наврати у Горње, и у Доње Храсно,
/ И у Пребиловце, мада је већ касно. / Тражи Козомору, Ћука, Домазета... (Јавич) – сугерише тај глас као
прастари завјет, истовремено и као налог и као молбу,
као опоруку, као глас предања. Интонационо, тај глас
„иза каце“ времена носи призвук тајновитости, што је
смисаони залог искуством обремењене древности, а у
крајњој линији – истинитости, јер ако не припада никоме одређено онда је помало свачији, као глас самог
искуства у времену. Кад је пак и граматички одређен
као субјекат, као у пјесми Манастирски баштован,
ништа се у његовој основној поставци свевремености битно не мијења (Кад сам овамо стиго – не памти скоро нико / Све чешће ми се чини да сам из земље
нико), осим што се јасније назначава пресудно карактеристична позиција издвојеника, тихог свједока,
скрајнутог гласа, што у историјском смислу значи гласа жртве који је, опет, парадоксално – дакле, поетски
истинито – једини у стању да ту историју аутентично
артикулише. Не губећи ни у овом облику оно стал63
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но, темељно лирско, већ препознато трепетничко
својство, он се на фону историчности остварује као
сушта супротност официјелној историји, усвајајући и
освајајући есхатолошки смисао времена, и постајући
тако отјеловљени глас завјета: Теби остављам алат и
не даји га ником / Буди милостив ружи и нежан с перуником / Поклони се пупољку пред класом клекни нице
- / Чудо је над чудима кад прогледају клице (...) Света
је ово служба – само ти синко треби / У винограду посном у врту и у себи / Покупи муљ и дрезгу и сламу и
суварке / Нека те не збуњују међ монасима чарке (...)
Прокрчи пут до врела – крај улишта и саћа - / У коме
сваки лик се у Божји преобраћа / И не треба ти друге
ни молитве ни хвале / Осим живога зрна и трешње
процветале.
У гласу манастирског баштована Сладоје је
као у жижи сабрао сву своју плодну лирску слутњу
толиких затомљених гласова и судбина у свијету,
у историји, књижевној традицији; из те заграничне
позиције исписана је читава збирка Огледалце српско,
а колико је она поетички освајана постепено и уз
врло благе прелазе, може посвједочити и овај њен експлицитни облик у једном фрагменту пјесме Силазак,
из збирке Далеко је Хиландар: Шта би боно и убого,
згрануто и јуродиво, / Да не греје свемилосно, незалазно, несводиво... Све што представља специфични
призвук тог и таквог гласа има потпун еквивалент у
особеној, лирски разрокој и на свој начин јуродивој
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слици свијета Сладојеве поезије, управо у ономе што
је пресудно одређује као веома препознатљив израз
православне духовности и душевности. Такав глас
омогућава пјеснику истовремено стапање и удвајање
са свим елементарним категоријама његове поезије,
какво постоји у пјесми, боље рећи поеми Зимска молитва за Улог и за свих седамнаест његових становника, гдје су потребна тек два уводна стиха да назначе
позицију лирског говора завичаја из самог себе, како
би преосталих седамдесет то и били у облику молитве
која инвентарише један свијет на заласку, да би се на
самом крају, у издвојеном дистиху пројавио и пјесник
да нам покаже како су и колико у лирском јединству
молитва завичаја и молитва за завичај. Шта се све
није нашло на том завјетном списку да посвједочи
свемилосност, незалазност и несводивост завичаја,
једне од најважнијих Сладојевих лирских константи!
– Пуст је и страшан Улог за који песма јамчи / Па би а
не зна како милости да искамчи / За наше ничије куће
и похарана села / Где Мора коло води и пева Куга Бела
(...) Милости за храстове и букве жигосане / Док их
одводе ћутке на стратиште пилане / За орахе и жире
за зукве и такише / За ђурђевданску кишу и просјај
после кише / За фијук косе у младој недужној трави /
И за пчелињи сабор док цветну круну слави / За злат–
ну у виру крљушт и прстен белоушке / За ехо у горама
наше последње пушке (...) За нашег манитог зета и
бездетну одиву / За Косу Пророкушу и Анђу јуродиву /
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И њеног пијевца ког свако врагу шаље / Мада је учесник
рата и носилац медаље... Васкрсавајућа моћ ријечи
овдје је на дјелу у најдословнијем смислу, на послу
евоцирања једног готово несталог и заборављеног
свијета. Отуда толике старе и сироте речи, и оне готово заборављене. Мада се у први мах може учинити
да такве ријечи ограничавају комуникативни домет
пјесме, то ипак није тако; локализми код Сладоја никад нису самосврховити већ имају по правилу и дупли код којим активно учествују, нарочито топоними,
на нивоу универзализације израза.
Посљедњи цитирани стихови предочавају још
један веома битан елемент Сладојеве поезије, сасвим специфичан сладојевски хумор. На Сладојево
пјесништво се у цјелости може примијенити оно
теоријско поимање хумора које датира још од
њемачких класичних естетичара, а по коме се не ради
тек о једном конституенту структуре већ агенсу који
у цјелости еманира дух естетске творевине, бивајући
у својој умјетничкој пунини на посебан начин дио
исте природне цјелине с трагичним и, што је за лирику нарочито важно, с баладичним. У свјетлу таквог
тумачења хумор очитује саму природу дјела и талента ствараоца, и одлучно се раздваја од ефеката комике, ироније и смијеха. Одмах треба рећи да се код
Сладоја препознатљиво удвајају у органску цјелину
један тип хумора наслијеђен као важна ознака антрополошког варијетета коме и пјесник припада,
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те његова фина другостепена нијанса, као облик литерарног насљеђа. На конкретном примјеру то значи да Анђу јуродиву и њеног пијевца ког свако врагу
шаље можемо лако призвати и као слику, под условом да располажемо каквим-таквим рецепторима за
дати антрополошки варијетет. (Тај пијевац је ваљда
рођени брат оног учитељевог кокота што основце
постројава, који је исто тако, у први мах, слика.) Ако
тај услов и није остварен, остаје ипак литерарност
слике, она филигранска игра значења којој је слика
тек полазиште и амбијентални залог. Сладојев надкокот који постројава основце, натукнуто је већ, лирска
је пројекција дјетињег страха, сукус душе оног давног
ђачета. Анђин пијевац на исти начин бива стварни
учесник рата, тамо гдје рат готово и не престаје и гдје
га буквално нико није поштеђен, али кад га читамо из
опуса, он је и нечији заточник у пустом, обезљуђеном
крају, или можда један од оних Сладојевих младих
бледих бедела, клонулих и поседелих у бесмисленим
војнама, па ни то што му се таквом у пјесми додјељује
медаља није само смијешно, напротив. Не смије се
пренебрегнути ни елемент ироније, несумњиво активиран у овом одликованом пијевцу, чак и са нешто
сатиричног набоја, али код Сладоја такви елементи
по правилу бивају надмоћно лирски амалгамисани.
Тако пјесник поступа и са благим назнакама ироније
у пјесми Утицаји, од којих је једна већ у наслову
присутна: (...) Јека црквеног звона чактара белегије /
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Мајчина успаванка баладе елегије / Дучић и Шантић
Јејтс Црњански Рилке / Прекори критичара и гат–
ке бабе Милке // Књиге свете и просте и читатељке
њине / И оно што у јесен мами нас из даљине / Банат–
ски возови и руке које нам машу / Из куће на осами
на путу ка салашу (...) Студени сарајевске пијанства
мамурлуци / Наступи стида и безнадни тренуци /
Сабласти дечјих снова и двојнице им дневне / И давне
вечери бадње – ни налик на књижевне...
Иако је хумор неодвојив дио Сладојевог
пјесничког дара, има мотива који га изразитије
призивају, при чему су два посебно уочљива. Од самих почетака двије су (с)твари предмет Сладојеве
жустре, на моменте свађалачке и обавезно хуморно
сјенчене лирске расправе: вјетар и голубови. При
томе, оба су мотива неизбјежан дио незаобилазне
Сладојеве теме избјеглиштва. Колико је у случају
поетичке импостације гласа предања очит Сладојев
отклон од романтичарског модела и поимања
традиције, као њеног унутрашњег продубљења и
проширења, толико је овдје бјелодан пјесников учинак на онеобичењу и дезаутоматизацији окошталих
лирских представа поменутих мотива. С друге стране, вриједност по себи је неспутана сликотворна
имагинација која се гради на изразитој асоцијативној
инвенцији у налажењу необичних митских, фолклорних, историјских и књижевних поредбених еквивалената који су у стању да онеобиче познати мотив. Као
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примјери нека послуже одломци пјесама Голубови и
Ветар: Најпре онај дивљи дође ко по ватру, / До гуше
закопчан, сличан младом фратру. (...) Помоли се за
нас – ситно калуђерски, / Поправи бисаге и намигне
ерски. // Кад ето и јата – уке и алаке... / Док стресају
блато и шмрчу у шаке, // Све више ми личе на тавне
рођаке / Који послују око зимске раке. (...); Унакрсно
са оба света / Дува ветрина, ледна проклета, (...) Ил
је то топот, потопна хука / Подунавскога мртвог
пука, / Врзино коло манитих свата / Где се до стухе ала хвата; / Подврискују куме и прије - / Харпије,
Кирке, Ериније... (...) Кидисо као Скерлић на Диса / Да
се докопа рукописа, / Да ми из лампе проспе уље / И
сркне слова из Србуље (...). Ово са вјетром, Скерлићем
и Дисом, или магла упоређена са салом дебелог јера,
примјери су пјесничког хумора који се памте.
Сладоје је истински мајстор присног лирског
дијалога са пјесничким прецима и сензибилитетом
блиским савременицима, при чему је опет доминантна хуморна димензија која прожима ова његова примарно трагичка поетска сагласја. Од великог броја
примјера Сладојевог лирског родослова довољно је
сјетити се призива Шантића и Његоша, поетички потпуно различито остварених, да би се показала лирска
убједљивост оваквог поступка: Кад тамо у башти, у
хладу јасмина - / Човек бије козу – домаћа пасмина, ...
(Поглед у авлију); Тек да предахнем на трен и вратим
се на миру / Новоме завјету и старом добром Омиру
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/ Кад ето их низ поље потегли да ми јаве / Да су им
на граници опет отели браве / Па траже перјанике
ишту почасну стражу / Да им торове чува и штити
водојажу... (Боли ли те). Још је интензивнији, јер је
слојевитији, дијалог са савременицима, будући да су
у њега увијек укључени и заједнички им преци. У том
погледу посебно је умјетнички сврсисходна и лирски
узбудљива Сладојева сродничка, дијачко-имењачка
(аз грешни Георгије) преписка са Ђорђем Нешићем,
пјесником збирки Чекајући Створитеља, Харонов чамац и Граница, које иду у сам врх српске поезије писане поткрај прошлог и с почетка овог вијека. Оба пресудно обиљежена мотивом сеоба, они су понајбољи
лирски рестауратори већ архетипске Велике сеобе
кир Арсенија Чарнојевића. Осим преко Патријарха,
они се дозивају и преко Орфелина, као у Сладојевој
пјесми Не могу да прежалим ердутску винарију, гдје
се већ у наслову пројављује хуморни тон, који у наставку не престаје да се сплиће и расплиће с оним
трагичким: Залуд сам молио, дакле, преклињо по сто
пута / Погорелце из Даља, Борова и Ердута: / Чувајте
винарију – зеницу ока свога, / Јер ћете пити из чизме,
из лобање и рога; / Правите с Латинима неку нагод–
бу, трампу, / Јер ћете дисат на трску у карантину и
кампу. / Склањајте тврде бачве, и бадњеве и каце /
Пре но вас у њима, опет, у мутно Дунаво баце. / Нек
рукописи горе, пустите славу и венце, / И спасавајте
купе и оно рујно буренце! / А вјеру у чутури и душу
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винарије / Чуваће свети Трифун и мудри Захарије! /
Уздах се у Нешића, искусног подрумара, / А он ми весело пише, поспрдно одговара: / Вода, вино и сузе – све то
тече по плану / За паора и цара, за свадбу и сахрану...
Бројност назнака, асоцијација и алузија утканих у пјесму, а оне се распознају у веома богатом и
разнородном културолошком спектру, те њихов филигрански осмишљен распоред у тексту, чине ово
Сладојево поетско остварење артистички изузетним,
складним и семантички вишеслојним, ријечју – естетском чињеницом за себе и по себи вриједном. Али,
истинску вриједност ове пјесме могуће је спознати
и осјетити тек у припадајућем контексту, у густом и
често контрадикторном сплету стварносно-литерарних референци које се тичу посљедњег у низу трагичног крајишког српског егзодуса с краја двадесетог
вијека, историјски поразнијег и размјерама већег од
оног Чарнојевићевог. Управо ту причу Сладоје емотивно, етички и поетички дијели с Нешићем, нимало
случајно баш с њим, бирајући адресата према изузетно захтјевним и, традицијски гледано, елитистичким
критеријима. А у том елитистичком простору духа,
као и увијек, мало је коресподената. О трагичном
изгону крајишких Србаља писано је много и, углавном, анахроно, у оквиру аутоматизованих модела и
истрошених поетичких матрица, накнадном памећу,
на изражајном фону дефетистичких тужбалица и
голог, бесплодног очајништва. Нешто потмуло и
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отегнуто јечи из тих мемљивих понора неартикулисане трагедије; животна слеђеност и историјска
слуђеност јесу све чиме почињу и у чему завршавају
таква писанија. Ни Сладојева пјесма, разумије се, не
шири никакав званични оптимизам, али она духовно свједочи из свог времена и за своје вријеме, есхатолошки освијешћена и управо том свијешћу жива,
надмоћна и свевремена. Пренесена у језик предања
и ова пјесма говори да је све ране мога рода боле, с
тим што пјесник поетички самосвјесно зна да се велики преци могу призивати искључиво сопственим
језиком, за вријеме и савременике који су наивној
чистоти директног говора поодавно претпоставили
посредовану ријеч и вербалне скривалице. И баш
као што је Шантић за своје вријеме освојио елитни
поетски израз родољубља искупивши га најприје истинским човјекољубљем, тако је и Сладоје своју есхатолошку перспективу историјског удеса нације, као и
људске судбине уопште, освојио из најличнијег угла,
мјером којом се мјери оно што се најчешће превиђа,
један Обичан дан, коме он с јаким, управо есхатолошким разлогом, посвећује пјесму: Не славе га, нит се
боје – ни у дому сиромаха, / Тек старице у брдима не
послују око граха. / Замућен у календару, па прецртан
– прости петит, / И неће се, за вечером, невољника
нико сетит. / Завиди ли Ђурђевдану, Васкрсењу, Светом Мрати, / Кад промине Госпојина, сва у сјају, да ли
пати? / Мада греје губернију, и присенке оба света, /
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Књижевнике и судије, повратнике са излета, / Не посте га, не варују, нити грешни једнониче. / Склањају се
пред њим ждрали и, псујући, гуске криче. / Од Ђуриног
петка зајмљен, непобусан, сив и блатан, / Божји
ћорак, совин трептај, и вечан, и неповратан. / Сам
долива и сам пије – сам се слави! / Сетићеш се овог
дана кад осванеш у мрчави.
Не могу сви у једном обичном дану назријети, а
камоли искуственом пунином појмити неповратност
и вјечност, апсолутну и апсолутно духовну мјеру
времена. Још је много мање оних који то мистичко
искуство умију сапети у језик, а најмање је оних истинских пјесника који такву апстракцију могу и сликовно савладати, чак узнијети до хуморне представе (сам долива и сам пије! – као Милијин несретни
дервиш-бекрија, као и сам Милија), до лика инокосника и издвојеника, привидног аутсајдера, какав нам
је већ познат под различитим именима и видовима у
Сладојевој поезији. Једнако у најмањем и највећем, у
мраву и у Богу, Поезија је једна и недјељива. Поезија
је једно и недјељиво и с пјесником, који је, коначно
и неизбјежно, када је заиста Пјесник, свједочи без
остатка, како је свједочи и Сладоје, коме су пјесме и
године њима печаћене срезале и лик према каквом
Прволику с наших древних фресака.
Посједник сасвим особеног лирског свијета
и сензибилитета коме у савременом српском
пјесништву нема двојника, Сладоје је код својих чита73
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лаца већ увелико утврдио један хоризонт очекивања
који подразумијева високу умјетничку мјеру, али
и стално нова обасјања и именовања душевних
трептаја и немира. Колико том тешком послу пјесник
достојно одговара сваком новом књигом стихова,
може у цјелости показати и његова десета збирка
Мала васкрсења. Први, површни утисак већ виђеног
сигурно је више ствар читалачке навикнутости на неисцрпивост пјесникове лирске ризнице него стварног
недостатка нових тонова и нијанси. Сладојева пјесма
задржава своју структурну, значењску и емотивну
пуноћу, с тим што су у овој књизи лирски изрази
резигнације, замора и клонућа осјетније пригушили
просјаје благог хумора и молитвених озарења.
Збирку чине шездесетчетири пјесме, подијељене на пет циклуса – Дуга пловидба, Каравек,
Тројства, Горска служба и Крпљење крила, док су
двије пјесме – Прва недеља и Видиш ли ме заузеле
мјесто предговора, односно поговора. Ова врста композиционог устројства, с незнатним варијацијама већ
нам позната из књига Петозарни мученици и Далеко
је Хиландар, и овдје сугерише унутрашњу драматичност у распону који готово програмски назначавају
оквирне пјесме, распону од метафизичке скепсе до
молитве. Та линија унутрашњег узрастања у основи представља развојни пут готово сваке Сладојеве
пјесме и, коначно, средишњи духовни трептај његове
лирске визије свијета. По том сталном и грчевитом
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напору самоосвјешћења и спасења од надирућег бесмисла, обесвећења и заборава, ова је поезија драматично узбудљива и катарзична, а многе Сладојеве
пјесме управо по томе заслужују метафоричку ознаку малих васкрсења. Кад је ријеч о пјесничком поступку, о поетичкој подлози збирке, доминантне су
као и обично евокације завичаја и дјетињства, оштро
сучељене са обездушеном свакодневницом, породични мотиви и дијалог с пјесничким прецима, који из
културолошке заснованости, равни интертекстуалних прожимања, увијек тежи емотивној сублимацији.
Таква је у цјелини пјесма Боли ли те која доноси лирски портрет Његошев, без романтичног етеризма, сав
саздан на људској муци али и надмоћној душевности,
надмоћној прије свега по моћи праштања. Потресни лирски сказ о раскућености и искоријењености,
који Сладоје непрестано допјевава на танкој жици
шантићевске елегичности, овдје је и мелодијски и
значењски најуспјешније уобличен у пјесми Зар никад,
чија поента евоцира слику нашег црног тавана из можда најбоље Јакшићеве пјесме Поноћ, симболички преобликовану и с том појачаном лирском резонанцијом
двоструко изражајно дјелотворну. Сладојево поетско
мајсторство најочитије се испољава у пјесми Поскочица бившег коњаника која је савршена ритмичка
парафраза већ класичне Змајеве дјечије пјесме, али
семантички усмјерена мотиву пјесничког клонућа и
сумње у поезију, што представља потпуну унутрашњу
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супротност и крајњи пол онеобичења познатог модела: Ђиха ђиха раго стиха / Зар те није срам / Где су
чуда и успења / Тврђава и храм... Сладојев хумор по
правилу има ноту префињене стилизације, а често се
реализује у форми аутоироничне досјетке, која је у
дубљем слоју лирска резигнација и смијех кроз сузе.
Таква је у овој књизи поента пјесме Небески кулучар,
дистих који ће се памтити и пословично понављати:
Из Ђуриних ноћи у Лазине дане / Да се верној љуби
скинем бар са хране. Ријетки су данас пјесници који
попут Сладоја умију и смију, без бојазни од пада у патетику, да се у пјесми устреме класичним химничним
висинама и тону древне посланице, како он то чини
у пјесми Посланица Херцеговцима једвапознатог аутора с краја 20. века, препуној присталих сложеница
и кованица, које и иначе одликују и издвајају његов
пјеснички језик.
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III
ТОПОНИМСКЕ ГАТКЕ – ИМЕНА ЗАВИЧАЈА

У јарости и гневу у Слави и у сраму –
Увек се сетите да сте на гробљу ил у храму

У једној својој димензији поезија Ђорђа
Сладоја је велики именослов, поетски вјешто
уређен и умјетнички веома функционалан корпус најразноврснијег називља. Изразиту склоност
ка именима, односно семантичком потенцијалу
који носе и који се из етимолошке сфере природно
пројектује у симболичку, пјесник показује од самих
почетака и досљедно чува до најновијих збирки,
усложњавајући стално поступак и онеобичавајући
контекст њиховог активирања. У збирци Велики
пост постоји пјесма Покуда биљу, са значењски посебним статусом завршног остварења, која је сва
саткана од назива биља, укупно педесет и четири
засебна имена, опозитно сучељених у временској
релацији Где је расла : Сада расте, при чему се етимолошки супротстављена значења појединачних
парова кумулативно кристалишу у завршну, општу
симболичку опозицију љековитости и смртоносности - чуваркућа : угасница; милоглед : прострелица;
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медуника: чемерика; мајкина душица : вучја шапа, итд.
Имена говоре сама за себе, пјесниково је да их зналачки селекционише, сврста у ритмички упечатљив низ
и оствари што експресивније контрастне релације.
Знатну умјетничку плодоносност Сладојевих лексикографских инспирација може посвједочити и Питалица од ужаса: Је ли ово / Из рјечника/ Измиљело? / Је ли:
/ Ала, / Анатема, / Суђаја / И нав-навија? / Језибаба, /
Кучибаба, / Хроми Даба? / Ђаво-шестак, / И паклењак,
/ Аждрахин / И вједогоња? / Караконџа, / Коњобарка / И
сркача? / Кемза, / Ламња, / Чума, / Мора, / Утвара / И
прикојаса? / Јауд, / Нежид, / Норин, / Крачун, / Чаратан
/ И мацауро? / Је ли ово, / Страшна уро, / Је ли / Усуд,
/ Учин, / Уклин? / Саграило, / Сатанило, / Содомило? /
Вампирче / И сакаруће? / Ил су, ипак, / Људи, стварни, / Из завода, / Из лудница, / Из касарни / Пуштени
/ На наше куће? Читалац је напросто засут појмовима
из митолошког рјечника који означавају разнолика
измишљена чудовишта и фантастичне наказе, а које је
народни геније смислио да би језички утјеловио зло у
својим многобројним појавностима. Пјесник ће својом
језичком имагинацијом обогатити тај рјечник зла и уз
помоћ градационо модулисане интонације запитаности предочити сав ужас рата. Читаоцу је јасно да тај
ужас долази од стварних људи, али без тих митолошких креатура, односно без упечатљивих ријечи које их
означавају, свих тридесет и четири, нема одговарајућег
умјетничког утиска ни атмосфере.
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На сличан начин пјеснику могу послужити
називи занимања, празника (и уз њих измишљених
антипразника), алата, животиња, дјечијих игара,
покућства, музичких инструмената, судова за течност, намирница с пијаце, док посебно вјешто користи карактеристична презимена, имена и презимена епских јунака и лична имена у разноликим
контекстима. (Примјерице, најупечатљивији лирски
родослов новије српске поезије оствариће Сладоје у
истоименој пјесми редањем имена великих српских
пјесника и назначавањем, уз њих, карактеристичних
момената трагичног животног и пјесничког усуда.) У
својим посљедњим књигама Сладоје све рјеђе гради
пјесме од једне врсте називља, а све чешће комбинује
различите врсте, при чему та разноврстност бива посебно умјетнички функционална кад се појављује у
облику лирског инвентарисања завичаја, забасалог
на маргину цивилизације, у пјесмама које управо
тим дугим каталошким дионицама попримају обрисе поеме, каква је Зимска молитва за Улог и свих
седамнаест његових становника. Најзад, посебну
лирску вриједност Сладоје постиже кад пјесму успостави као Речник све непознатијих речи: Душа пчела
пастир јато / Самилосно добро дато / Алилуја аја
памјат / Лазар лавра праг Арарат // Свевид служба
свјати сија / Богодо и Метохија / Невесиње Рас и Хвосно / Узнесено сиње росно // Слово љубве сестра смиље
/ Плавет крила и окриље / Ујчевина просо опрост /
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Веселица и радогост // Васкрсење пост и босјак / Луч
босиљак тамјан восак / И кандило прегршт жара –
/ Да се згрејеш кућо стара. Из памтитељске свијести
овако успостављен рјечник заборава има јасну сврху:
да упозори на изгубљени свијет топлине, присности и
наде, да укаже на постојећи свијет охладњелих, дехуманизованих односа и потртих аутентичних људских
вриједности. Два узастопна стиха ове пјесме гради у
цјелости пет топонима, од којих нам је сваки познат
и из претходних Сладојевих пјесама и који, сваки
понаособ, носе јасно кодирана значења, било симболички, било непосредно етимолошки. Поред свег
осталог називља, пјесник је од самих почетака свога
стваралаштва нарочито склон топонимској лексици,
она му се некако најприродније наметнула као носилац значења до којих је њему посебно стало. Пошто је ријеч о пјеснику изразито националних тема
и усмјерења, Сладојева топонимска лексика у својој
значењској основи чини једну специфичну српску
духовну географију.
У раној Сладојевој поезији топонимска лексика носи јасно усмјерена симболичка назначења
оштре поларизације вриједности и чинилац је једне
препознатљиве лирске митологије усудног губитништва, што на карактеристичан начин показује
пјесма Насљеђе: Њему Царска њива, мени Вражји кланац (...) Мени Просјаковина, њему Пшеничиште. Како
је пјесник, сразмјерно брзо, напуштао приватни лир80

ски забран и све више урањао у дубине националног
памћења тако су разнолики Мркодоли, Тмуше, Бодежишта и Сладојишта замјењивани именима у којима
је епски сабијен огромни потенцијал историјског
памћења (Лијевно, Романија, Скадар), или именима
с чијом се етимолошком основом лако усаглашава невесела повјесница националног претрајавања
у непрекидном страдању (Трново, Јековац, Морине).
Као пјесник косовске свијести и визије, Сладоје веома често користи топоним Косово или бројне друге
косовске означености, какав је Голеш у Служби за оца
Арсенија, да би потцртао српску косовску судбину
савремене му разисторије с краја двадесетог вијека,
у освит једног новог рата, са новим поломима и сеобама: (...) Јави се свакој души која и сада лута / Понад
Голеша, врх Морина и Црвња; / Од Селеуша до Самоша и Доњег Таванкута, / Копрца се у мливу и дозива из
жрвња: // Устани, чарни оче, и води слуђено племе / Из
вражјег здула, из мочвара и млакви - / За плавим димом који нам тражи сљеме. / Ако смо икуд приспјели
овакви. Први примјер пјесме у цјелости остварене
топонимском лексиком представља она под насловом Херцеговина, једна од пјесникових завичајних
елегија у којима јака, у први план истакнута емоција
недвосмислено одређује значење. Ријеч је о ламенту
над опустјелим завичајем у својеврсној тужбаличкој
интонацији, гдје се пажљиво бирани, сами собом
знаковити топоними уводе у сложеније односе игре
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ријечи и еуфонијско-семантичких појачавања путем
механизма риме: Шта ће Кокорина / Без обадва сина,
/ Шта ли ће Клиња, / Кукавица сиња; / Чиме ће Залом /
Осим кривим ралом? // Куд ће црни мрчник / Него у Лебрчник / Кад из Трновице / Чује удовице, / А из Плачикука / Ни петла ни ћука. // Да ли ишта црње / Има од
Обрње, / И од Дубраве / Без кључа и браве, / Од празне
Градине? / Признај, Вујадине. // Има Живањ спаљен, /
И Обаљ обаљен, / И пола Братача / Стало испод сача,
/ А низ сач се ваља / Суза пут Сливаља; / Над Уништима / Ни кудеље дима ,/ А од Улога / Ни зечијег лога.
// Види Наданиће! / И њих сараниће, / И Загорје уз то; /
Невесиње пусто, / Колијевку лафа / И сјај епитафа... //
Па чему се смешка / Сунце врх Колешка?! Знамо ли да
код Сладоја завичајна топографија обавезно заступа
ону ширу, националну, онда је јасно какав је карактер
његове пјесничке визије новије српске историје и свеукупног духовног стања национа. На готово истом
принципу, уз додатак нешто мало горке ироније и с
библијским сјенчењем завичајне географије, организована је и пјесма Путељак спаса.
Како Сладоје користи звучно-семантички
потенцијал изабране ријечи, у овом случају топонима, и како онда по логици тог потенцијала гради
стих, може се видјети и на овом примјеру из пјесме
Млажњак: Лелеком Лелије, јектенијом Прења. Лелија
природно, етимолошки и еуфонијски призива лелек,
а онда се успоставља паралелизам - нови топоним се
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бира по критеријуму завичајности, а именица која означава молитвено обраћање поставља се наспрам оне
која означава врсту надгробног плача, при чему новоизабране ријечи, и јектенија и Прењ, у падежу, морају
још да задовоље и захтјеве задатог метричког обрасца,
дванаестерачког стиха. Овакав поступак, са додатним
елементима лексичког контрастирања и појачаним
присуством персонификације, препознајемо и у једној
од најуспјелих пјесама овог типа, Љубостиња: Шта
ћеш леден у Топлици, у Прокупљу - / Веверица, твор
и куна запосели сваку дупљу. / Ни у Доњој Бејашници,
ни у Блацу / Мира нема живом створу, ни мртвацу. /
Куршумлију хумке греју, Чачак чаје, / Смедерево гута
клетве – скочањене залогаје. / Од Пирота пирне ветар, зајечи из Зајечара, / Бела муња, бестрзајна, над
Тамнавом покров пара. / Око роба драгокупа, око чанка, / Препиру се зле јетрве – Бабушница и Паланка,
/ Као глуве воденице, празна саћа... / Не чује се ко дозива са бедема од Сталаћа: / Има ли те, тија ноћи,
бели дане, у години - / У Ћуприји подлоканој, у огрклој
Јагодини: / Кријеш ли се давна кућо, светли доме, / У
Ваљеву разваљеном, у Крушевцу скрушеноме. / Чим
нас грејеш, добра земљо, шта ти тиња - / Смрзла
дуња или душа. И у души Љубостиња! Стилски учинак алитерација овдје је изузетно вјешто стопљен са
значењским варијацијама топонимских етимона, а
посебно су упечатљиве поједине слике са нарочитим
онеобичењима, каква је она беле муње, бестрзајне
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која над Тамнавом покров пара. Ова пјесма пројавила
је завршним дистихом, у поенти, и оно што Сладојеве
дотадашње типолошки истовјетне пјесме нису имале: трачак свјетла православне духовности, толико
драгоцјене за пјесника и толико прирођене његовој
поезији. Учињено је то уздизањем имена Љубостиња
понад приземне и приземно трагичне српске
географије, из које се тако очито чита историја. Уздигнута је, заправо, љубав као коријен тога имена, а
с њом вјера и нада које су у манастирском духу тога
имена. Веома успјело остварење с именом манастира у наслову представља и пјесма Добрунска посланица, гдје је поступак поједностављен утолико што
се надређено значење једног топонима варијацијски
потврђује стављањем наспрам значењски супротних
ријечи у различитим римованим паровима (прокуну :
Добруну; шљуну : Добруну; буна : Добруна; бљуну : Добруну). У завршном дистиху Сладоје је у Добрунску
посланицу, по закону готово неизбјежне литерарне
асоцијације, дискретно призвао и Андрића, односно
један лик из његовог романа На Дрини ћуприја: Да
виде да те има и кад нема живота / Све док се за те
моли добри добрунски прота. Тако пјесник показује
колико је књижевност важна као носилац националног идентитета, као стваралац и ризничар оних
најсмисленијих знакова у историјском трајању колектива, па још и више – као стваралац и носилац наде.
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У збирци Далеко је Хиландар постоји и пјесма
Србобран, која ће наговијестити читав низ каснијих,
моделски сличних остварења. (Познат и признат као
пјесник Херцеговине, Сладоје је подједнако успјешан
– што је рјеђе истицано – и као пјесник равнице,
чије пјесме с бачко-банатским мотивима иду у сам
врх онога што је у новијој српској књижевности написано о Војводини.) Овај топоним напросто је чекао Сладоја и он га неизбјежно уноси у пјесму као
својеврсни лакмус којим се испитују учинак и смисао историје. Поступак је једноставан: невесела
садашњица те учмале вароши са звучним именом,
насликана у три катрена, наткриљује се са четири
стиха у које је сплетена опомена на прошлост, која је
том незнатном мјесту некадашњег мађарског имена
Сентомаш донијела тако знатан назив. Слика учмалости и атмосфере животног безнађа је умјетнички
импресивна, а у њој доминирају једно необично
поређење и један топоним (Турија), најупечатљивији
у низу веома инвентивно одабраних илустративних
детаља: Мртваја, подне, смућени часи, / Ни од Турије
нико да бане... / Ал није моје да питам шта си / Бранио, тужни Србобране. // Приграђен киоск, станица,
слама, / И за облаком гушчија граја; / Ушорен очај,
паорска чама, / Ко с Предићева штафелаја. // Ноћу,
у гајде ћурличе злодух, / У крчми где се састају мрци;
/ Ти се увлачиш, дубље, у кожух, / Док цвиле резе и
чекрци. Завршна строфа је значењски веома јасно,
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раставно, одвојена од претходних и својом звучном
експресијом (брујне, хуји, јечи), оствареном у садејству
с топонимским ријечима, ствара утисак моћне опомене на прошлост коју вриједи памтити, на вријеме
које је обиљежено смислом похрањеним у топониму
Србобран: Али, кад брујне с високог торња, / Па хуји
Фрушка и јечи Будим... / Видиш – то беше Тврђава
Горња! / Која још није отишла у дим. Како ишчитати један топоним у свим слојевима његовог значења,
подразумијевајући што више асоцијативних релација
и разноликих упућивачких назначења и како сва та
значења разиграти и адекватно поетски упослити?
– то су питања које Сладоје поставља овом пјесмом,
убијеђен у плодотворност успостављеног модела и
инспиративну снагу ријечи којима се именује комађе
наше националне географије. Призив топонима код
пјесника је најчешће одређен личним животним
искуством, односно претходно успостављеним емотивним односом, који је често и литерарне природе.
Осим Добрунске посланице, такве су пјесме у збирци
Мала васкрсења још и Зечји насип за Јашу Томић, У
маленој Бањској, Турија и она горкоиронијски интонирана Преко Дрине, једна од многобројних у које
је пјесник уградио сопствено искуство избјеглице и
сеобника. Коме је познат Сладојев опус, ова пјесма
ће неузбјежно призвати у сјећање и ону под симптоматичним дучићевским насловом Ave Serbia, којом
је пјесник неопозиво подрио темеље традиционал86

ног, химничног српског родољубивог пјесништва,
мијењајући му духовну супстанцу по лирској мјери
новога разисторијског времена потрошених идеала. Једна идеална Сербија, дуго стварана као поетска
митологија, Сербија Милоша и Марка, Пријезде и
Страхињића, Карађорђа и Хајдук-Вељка, срушена је
као духовна пројекција сликом стварне, обезнађене
земље Србије поткрај двадесетог вијека: Једва ти
вече пада, / А јутро свиће – млако. / Мајчице, ја те,
ипак, / Нисам замишљо тако. // Хвала твојему хлебу, / И слава кукурузи! / Ал никад нећеш сјати / Као
у мојој сузи... Ево како та митологизована визија, са
накнадном иронијском перспективом, и њено нагло
урушавање изгледају топонимски представљени у
прва два катрена пјесме Преко Дрине: Целога сам века
вирко преко Дрине / Отуда из Босне као из сепета / Да
се дочепам барем Чајетине / Да виђу где је Љубовија
клета // У Мали Зворник ко у Јерусалим / Кад најзад
банух све се у стид стину / На ћуприји кличем на мосту већ жалим / За нечим што навек отече низ Дрину... Друга половина пјесме доноси у измијењеној
перспективи погледа с друге стране доминантну топику смрти и тиме потпуно затамњену визију: Сад
овде у магли земље обећане / Све чешће у сну идем пут
Братунца / Пружају ми руке они с друге стране / И
вода трепти сјајем сва три сунца // Али црна пруга
по души ме шине - / То Харон пуши и чека на скели
/ Да ме превезе тамо преко Дрине / Где се још само
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Каракај бијели. И андрићевска црна пруга, и Харон, и
Каракај (што на турском значи црни крај), носиоци
су симболике смрти. Парадоксна бјелина Каракаја у
поенту значењски учитава одређење тога топонима
као граничног прелаза, али прије свега као мјеста на
коме се налази српско војничко гробље из потоњег
рата.
Откуда одређење топонимске гатке за наречену скупину Сладојевих пјесама? У огледу о поезији
Љубомира Симовића, поводом пјесме Сињајевина,
у којој пјесник значењски испитује (гонета, као да
гата) етимологију насловне ријечи, наметнуло ми се
одређење етимолошка гатка. А онда је сам пјесник
понудио адекватно рјешење, у пјесми Власотинце: Шта би још могло стати у песму по задатку /
Па да поенту канем у топонимску гатку - па је било
најприродније да се понуђено рјешење прихвати.
Збирка Златне олупине садржи чак дванаест топонимских гатки, читаво туце, чији је жанр најчешће
видљив већ из наслова: КиМ, Требињска киша, Разговор са водом, Хан Пијесак, Исланд, Сента, Баново
Поље, Сарча, Перу, Власотинце, Мора се пити, Немам
нових песама. У збирци нема неких посебних поетичких новина, ако не рачунамо два несрпска топонима
веома надахнуто и духовито искориштена, али већ
чињеница појачаног присуства моделски истовјетних
остварења доприноси и појачавању умјетничког
ефекта. Свака од наведених пјесама може се навести
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као убједљив примјер једне специфично интониране
елегичности с доминантном емотивном ауром стишаног, на моменте чак и утјешног непребола, јер Сладојев
антрополошки песимизам бива аутентично лирски
искупљен осјећањем сверазумијевајуће самилости.
Утјеха слова, ма колико ломна и стално сумњичена,
лебди над свеопштим расулом као добри дух из кога
све поново може да се роди, чисто и свијетло, као у
дан постања: Кога тражиш шта те гони по беспућу
у невакат - / Ево мјеста гдје се можеш без зазора сит
исплакат // (...) Хан разваљен замандаљен исцурио
златни пијесак / Сузном оку мјесечевом леденица
враћа бљесак // У срцу се отимају смрзнут врабац и
сјеница / Никог с Пала ни Корана далеко је Власеница // Све отекло неповратно низ Жљебове у Тугово /
А ти дошо да утјешиш и подупреш ломним словом
(Хан Пијесак). Сладојеви топоними ископнели су на
мапи, али су још благи и топли као ријечи под чију
се стреху душа још може склонити. Па и онда кад се
вајка да нема нових песама: (...) Откуд песма мени
кад већ песме нема / Из Метохије из Мачве и Срема
// Од Котара Равних Баније и Лике / Ако не рачунаш
вапаје и крике // Не чује се с Чегра с Цера и Маљена /
Једва цвиле гајде меха проваљена // Ћемане и фрула
запевка селица / И по сву ноћ свађа празних воденица
// Не бруји из кола из ђачких скамија / Уместо сватовца халак харамија // Нема жетелачке гороломне мушке / Само ветар тули у крошњама Фрушке //
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С Косова је нема па одакле мени - / Та мене може и
ћук да одмени. Сладојеви топоними отварају и један
простор сјећања из кога нам заборављене ријечи
довикују да су с њима заборављене и неке аутентичне
вриједности на које би се човјек још могао ослонити у овом, све обездуховљенијем свијету. А каткада је
утјешно помислити и на то да се ионако век проарчи /
једнако у Риму и у Сарчи.
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*
Ђорђо Сладоје је дјетињство и рану младост
провео у селу Клињи код Улога у Горњој Херцеговини, и та чињеница је за његову поезију пресудно важна. Дубока антрополошка и културолошка
проникнућа његове лирике имају уистину завичајни
залог, посебно препознатљиву и убједљиву херцеговачку нијансу, понајприје ону језичку. И Сладоје ће
преко завичајних слика „стићи до неслућених дубина
личног и колективног памћења и језичком чаролијом
оживјети не само чуда и знамења нашег разореног
патријархалног свијета, него и неке од кључних митских, религијских и историјских симбола“, како је то
он рекао за пјесничког сабрата Рајка Петрова Нога.
Ако усљед историјских разлога није имало правог
континуитета, српско пјесништво херцеговачког извора показује бар једну важну правилност – у њему
на почецима вијекова стоје по двојица великих; на
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капији оног прошлог Алекса Шантић и Јован Дучић,
а овог нашег Рајко Ного и Ђорђо Сладоје. Ного и
Сладоје су поетски знатно ближи неголи Шантић и
Дучић, али потпуно своји, и кад је у питању лирско
виђење Херцеговине.
Поетски почетак је потпуно у знаку дијалога са
завичајем, док је још, макар и претежно, пјесник живио у њему: Ти се још блатиш по лирским плићацима
/ у којима се жута досада мријести. / Чак те не задају
више ни ђацима, о теби гласници не доносе вијести. //
Па ти ћеш уистину завршити срамно / и поред твоје
жестоке љепоте; / зато је најбоље да ти кренеш за
мном- / ево дани-лијевљани већ долазе по те (Покуда
завичају). У основним цртама исход заиста није било
тешко предвидјети, он је већ поодавно прије Сладоја
постао опште животно и лирско мјесто. Али ни тако
прозорљив пјесник тада није могао наслутити да ће,
најприје само поетички значајна и ефектна епска
симболика дана-лијевљана бити у једном тренутку историјски буквализована, све више га физички
удаљавајући од завичаја који му је тим удаљавањем
још више постајао судбина. Чим склопим очи, ето
њега, / мог суда и спаса потоњега, биће записано тридесетак година након Покуде завичају, у пјесми Улог,
кад, по Ноговим ријечима, „одеране коже и пребродив Дрину, овај данашњи Марсија остане тамо негдје
у Врбасу, у Војводини, да бугари над нашим развалинама“. Под тим великом луком животног и пјесничког
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искуства, у души са седам кора, израстала је Сладојева
Херцеговина, споља језички и евокативно-мелодијски
раскошна а изнутра тиха и смјерна, света у својој
сиротињи и хришћански самилосна, сва у сапатнички топлом одсјају Шантићевог ока које је видјело да
ту у сваком срцу стоји црква једна.4
Шантић и Сладоје су ријетки пјесници аутентично православне духовности која зари из готово свега што су написали, и то некако завичајно
препознатљиво; у томе је њихова дубока сродСвоје виђење и осјећање Херцеговине Пјесник је различитим поводима износио и мимо поезије. Једно такво, по
свему карактеристично, изрекао је и у пригодној бесједи на
уручењу Жичке хрисовуље у древном српском манастиру, о
Преображењу 2007. године: „Нема међу херцеговачким Србима, чак ни међу пјесницима, ни једног који је држао до себе и
до кога је држао народ, а да му је пало на памет да, поред живе
Србије, по чукама подиже престонице. А могло би се и тамо
још пронаћи и царских омеђина и властелинских пустолина.
И претендената на престо, разумије се. Одувијек се отуда у
Србију гледало као у спаситељку, а преко њеног рамена још
даље – тамо гдје сунце никад не залази. Тако је било и тако
бива, без обзира на границе којима је опасана Тоскана српског
језика, како ју је једном Васко Попа назвао. Нема у томе ничег
необичног, јер је Херцеговина Очевина Светог Саве, жички
метох, тако рећи, истурена порта на море наслоњена. Зато су
се и њени убоги печалбари, кад год је затребало – а требало је
често – враћали из бијелог свијета да се добровољно придруже српској војсци. Али нису то чинили да би бранили шкрапе
и вртаче, него да по вишем налогу косовски завјет испуне. А
заслуге поезије и пјесника за очување тог завјета – непорециве су.“

Ранко Поповић СКУЋЕН У РИЈЕЧИ

4

92

ност. Посебни докази за то нису потребни, али
издвојићемо једну очигледну везу произашлу из оних
свијетлих стихова Претпразничке вечери који сјетно
оживљавају култни и кулминативни тренутак минуле
породичне среће – Затим би отац, ведар ко сјај дана,
/ Узео гусле у жилаве руке, / И гласно почо, уз гањиве
звуке, / Лијепу пјесму Страхињића Бана... / Мени је
било ко да пјесме ове / Сваки стих поста пун бехар
у роси, / Па трепти, сјаје, и мени по коси / Просипа
меке пахуљице нове... У младалачкој збирци Дневник
несанице Сладоје је тај исти култни тренутак развио
у пет катрена пјесме Гусле за оца Спасоја, придодајући
евокацији и драматичну снагу психолошког
дејства епске пјесме, уствари, лирски изражавајући
праситуацију епике, што је мало коме успјело: Сву
херцег-пустош прегазише. / И ону студен невесињску
и оне питомине Стоца, / лудом главом кроз нагорјеле
кише / да душу замелеме гласом мога оца. // У очима
им се замрсили пути, / на челу неродне године згусле. /
Подавијени су лијепо дјевојачки скути / док с црног чавла отац скида гусле. // Из празног грла само уздах жеже,
/ (ни за жене више немам ништа рећи) / јаворовој тишини отац дизгине притеже - / сад ће лијепа Хајкуна
у гору утећи. // У струнама отац дозријева за жетву, /
падају мушке руке на откосе. / Они оковани тишином
пређоше Неретву - / на истој страни нож и срце носе.
// Ударили су некуд безобзирно главом, / над Гатачким
пољем небо се полови, / Ченгић бег се љуби с јовањском
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мећавом, / а ја танку Хајкуну сву ноћ гором ловим.
Од ове па до Задушне пјесме оцу Спасоју, од Покуде
завичају до Улога, од Тврде смоле сиромаштва до Херцеговине (које заједно имају тачно четрдесет топонима,
а из сваког појединачно може се ишчитати сва Херцеговина у сјају епитафа), Сладоје је испјевао педесетак
завичајних билина, сновиђења, кажа и елегија, у распону од тужбаличког напјева до библијског тона. Све су
оне важни, неизоставни дијелови једне цјелине која се
још допјевава; поменућемо само оне чији наслови већ
сугеришу неке од слика из пјесниковог завичајног сна
– Сјећање на Хумљаке, Свадба, Ђачка мора, Успомене
полазника, Трка, Сеоба последњих житеља села Клиње
код Улога у Горњој Херцеговини, Да земљи топлије буде,
Црква на далеком брегу, Силазак, Запис за стогодишњу
цркву Светог Василија Острошког у Улогу, Јавич, Сиња
пустош, Да земљи топлије буде...
У свим Сладојевим лирским узнесењима
може се препознати скрушени дјелић душе оног давног ђачета, као посебан залог истинитости али и
отмјености пјесничке емоције. У том тону је можда
понајвише Сладојеве идеалне завичајности. Пјесму
Језерски сан (већ наведену у цјелости), молитвено устрепталу и чисту попут јечмене свјетлости,
у основној равни завичајне чежње читамо као
Шантићев вапај за родним крајем изгрцан у Женеви 1902. године: Ја не могу овдје; овдје лед ме бије, /
Овдје нема сунца што ме тако грије / Сунца, милог
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сунца, сунца мога раја - / Мога завичаја (...) Ја не могу
овдје. Тамо гдје увече / Врх далеких брда као ватра
плане, / Испод црног Хума гдје Неретва тече ;/ Тамо
гдје ме љубе, тамо гдје ме воле, / Гдје се моја браћа за
род Богу моле; / Тамо гдје сам сниво оне златне снове, / Тамо моја душа плачући ме зове. / Ондје нек ме
једном и у гроб сахране (Ја не могу овдје). Сладојева
пјесма заиста дозива Шантића, али се заправо позива на Јејтса и његово чувено Острво на језеру Инисфри, односно почетни стих, који одлучно казује тек
пусту жељу - Устаћу и отићи, отићи на Инисфри.
Дубоко свјестан шта све носи и значи тај расцјеп у
пјесми великог Ирца, наш пјесник се вољно, помало
хуморно, али и скрушено повлачи првим стихом у
његову сјенку, да би одмах наставио на свој начин то
што срце његовог срца добро зна и без Јејтса. С тако
блиском слутњом даљине, с те духовне узвисине,
једино се и могла отворити пјесма срицана више
од једног вијека, пјесма призваног библијског гласа
у коме се једине тананост евокације и прецизност
симбола:
Славите Божија чуда бојте се Божијег страха
Славите магаре кротко на којем Спаситељ јаха
Славите правду у пчели сунце у дивљем нару
Модри извор у стени и алу у бунару
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Читајте камене књиге слушајте шапат јама
Из којих миле сени помиле ноћу к нама
Читајте и тиху песму из удовичке њиве
А плен делите просто – на мртве и на живе
Чините милост нишчем посрнулом и палом
Хвалите пут до мора и повратак на Залом
Славите јечмено класје и чокоте и гроње
Славите овце и козе и Тодорове коње

Ранко Поповић СКУЋЕН У РИЈЕЧИ

Славите лахор у лишћу јаку силу у снопу
Светога Василија и сваку Савину стопу
У стопи локву у локви девет небеса
Блаженство дуванског дима и плави мирис вреса
Славите у шуми цркву и у Сурдупу школу
Невесињску пушку Зимоњића и Шолу
Јована на Црквини Алексу где год да је
И призовите грешног који у мраку чаје
А који ветрове воде и тужни звезде чате
Нек утешени буду а с Латинима – знате
Србију славите навек и кад јој до вас није
И цара Радована и град где благо крије
Хвалите глог и смокву и орахове ресе
Славите Васкрс у свему и госту радујте се
Дрешите мјешине смеха у овој долини плача
Где зановет пламиња и руди петровача
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Пјевајте пољем гангу у коју се заплела
Јека првога вриска и арија опела
У јарости и гневу у Слави и у сраму –
Увек се сетите да сте на гробљу ил у храму.
Ову пјесму би могли потписати сви лирски
тражитељи Херцеговине а не мора је потписати
нико. Она се, таква, без потписа, монашки смјерно,
завјетно, враћа земљи постања као Посланица Херцеговцима једва познатог аутора с краја 20. века.
На свом завичајном тражитељском путу
Сладоје је, најзад, стигао и до велике синтезе, још
необјављеног и веома опсежног поетског романа Модре жилице, сасвим јединственог подухвата у новијем
(а, богме, и старијем) српском пјесништву. Пјесник
је коначно пружио себи прилику да се напјева и у
цјелости покаже импресивну лакоћу стиховања на
грађи сопственог живота. Као што модре жилице на
времешном људском лицу, неуклоњиве и посебно
изражене на носу и ушима, предочавају својеврсну
слику бившег живота сопственика, не баш узорног,
тако и ове Сладојеве, пјесничке, значе све оно што се
одупире забораву и хоће да се смири у књизи боравка на земљи нас и трава / коју сем ветра малоумног /
још незнан неко разлистава. Свједочим као један од
првих читалаца да се то стварно чита као роман, на
душак, кроз сузе и смијех, наизмјенично. Као у свим
добрим књигама те врсте измирено је оно прошло и
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накнадно вријеме, тако да је сасвим свеједно да ли нам
пјеснички приповиједа онај стварни, некадашњи, или
овај садашњи остарјели, бивши дјечак, који је повремено и младић и зрео млад човјек; све је ту у густом
јединству доживљаја. Обједињен је и простор, па се
онај херцеговачки често преклапа с војвођанским,
Јаше Томића и Сечња, али и сарајевским и београдским. Ево како изгледа евокација једне банатске лирске разгледнице поткрај шездесетих и њена накнадна
фантазмагорична пројекција с типично сладојевским
жалним крајем: За облак ми се сели / У трептајима
јаре / Над пољем сунцокретним / и младост у Банату
- / Ти дани избледели / Ко слике Че Геваре / Па залуд
гонетам шта ту / Међ редовима траже / И вршљају
ми по несну / Попут онога воза / Који се ноћу гласка /
Јер нема где да сврати / Осим у ову песму - / У њему
прва смена / Сечањске гимназије / Новак и Бора Јоца
Брца / Мемљива радничка класа / Мамурни скретничари / И месне газије / И она коју ћу / Много година
потом / Угледати у белом / Како корице склапа / На
Просветином штанду / У трену кад се / Растала са
животом / У малом приморском граду - / Све је то
сада плева / И остатак остатка / Баш шаш и шевар / Лирска тлапња и гатка / А нема куд из срца /
Које памти и пева. Роман има и Предговор и Поговор,
а између њих Увод, Разраду, Преплет и Расплитање.
Има и ликове, и то колико ликова – од оца и мајке,
брата Воја, ђедова Марка и Јовице, баба Ђуке и Росе,
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стрика Алексе, кума Николе, преко Крста Рудана и
Омера Шачића, шерета Душана, Тадије с његовим
Талијанима, крчмарице Гаре, Фоке странца, Стоје
учитељке и страшног учитеља-комесара Бонда, Петра
Шегаре и некаквог Мјешине, шумара Кумра и жбира
Салкана, Аћима с лулом, старе Меовице из Цернице,
сироте Заде са својим козама, па све до вјетрењака
Халила Барца, Мија манитог, Шаба Пехиља и Шаћка
Шатаре, Радоја, управника поште, коврџавог Мешана
Ленда, произвођача народног смеха, кондуктера Аља
и шофера Сабљице, попа Брења, доктора Виденова,
вуновлачара Српка... и ко би већ набројао читав један
свијет који је Пјесник садјенуо у овај рукопис. Толики
пусти животи... Читав један народ ишчезо у маглама /
у одјецима звона мале улошке цркве која у благе дане,
о Великој Госпојини, потеже нечија / рука невидљива.
Све је то Пјесник опјевао.
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СЛАДОЈЕ САМИМ СОБОМ
„Десетерачки ехо се и данас чује са наших ратишта“. Ваља га ослушнути јер из матице свједочи
о српском страдању. Можда поузданије од нашег
„чангрљања на обали“. Стварати, поготово у времену смрти, зла и мржње, значи давати знаке живота, наде и отпора. Није правило, али бива да велике
историјске догађаје, поред нус-појава, прати и велика поезија. Озбиљни научници тврде да је, примјера
ради, епска поезија настајала у виду ратне хронике
која је славила ратничке подвиге и подвижнике. То
су најбоље радили слијепи, хроми и јуродиви, или на
други начин од Бога обиљежени. По нашем старом,
худом, обичају, гавранови наступају у пару: „Један
гракће, други проговара“. Иако најчешће лете са Косова, они су оптимисти-реалисти: „Ради бисмо добре
гласе казат / не можемо но како је било“. А било је,
углавном, како су они наслутили. У међувремену су
занијемили од ужаса и огуглали на несрећу. Као и ми,
уосталом. У њиховој је надлежности трагедија са катарзом, с небеским просвјетљењем, такорећи. А она је
одавно немогућа. Зато је гавран жедан чисто црног, не
овог сивог и пепељавог. О томе могу и вране, и друге
крешталице. Изгледа да се увелико обистињује она
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Лотреамон-Миљковићева крилатица да ће поезију
сви писати. Ако и неће баш сви, хоће сви поражени.
А залихама те врсте српска поезија је опскрбљена
на дужи рок. Шта то за саму будућност значи, не
усуђујем се ни да кажем.
Завичај, географски и духовно схваћен, пресудно је утицао да постанем пјесник. Тамо гдје сам
рођен и одрастао, сваки други човјек, без по муке,
пређе из обичног говора у десетерац, па би се, уз
мало претјеривања, могло рећи да је ствар личне одлуке хоће ли неко постати пјесник или ће се бавити
нечим кориснијим. И нису ту најважнија брда и долине, већ, прије свега дјечији доживљај. Сачувати
интензитет, чистоту и невиност дјечијег доживљаја,
евоцирати ону чудесну присност са свијетом и радост именовања – то је, чини ми се, за поезију веома важно, та жудња да се свуда пребива као код куће,
како је то давно формулисао један њемачки романтичар. Иво Андрић каже да је у бајкама садржана
цјелокупна историја човјечанства. Држећи то на
уму, могло би се рећи да је у дјетињству забиљежен
човјеков појединачни живот. Мене ту понајвише занима како у пјесми евоцирати интензитет, чистоту и
свеобухватност дјечијег доживљаја. У свакој доброј
лирској пјесми, као у жижи, или као у дјечијој души,
сажето је прошло, садашње и будуће.
У та чуда дјетињства спадају и наши епски
јунаци које сам, у раном дјетињству, упознао уз
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„гањиве звуке“. Замишљао сам их и доживљавао као
неке далеке ујаке који ће доћи чим посвршавају све
те важне и тешке послове по Косову равном, и Мишару пољу широкоме. Хоћу да кажем да сам ја нашу
народну епику (од које данас многима искачу постмодернистичке бубуљице) понио из дјетињства, што,
разумије се, није нека значајна стваралачка предност; и освајање традиције зна бити и бива и те како
узбудљиво. Све је то, барем у мом случају, давно, у
дјетињству очуђено, само је проблем како га у пјесму
призвати. Нису ми досадили, далеко било, ни гусле ни Његош, али јесу помало све те приче о односу
према традицији. Можеш ти да се односиш како ти је
воља – да је рушиш, и дан и ноћ, да јој се ругаш, или
да је славиш, али, на крају, оно што урадиш припашће
традицији и бити измјерено њеним аршином, или
га, једноставно, неће бити. Припадност традицији,
дакле, треба заслужити. Ко данас пише пјесме на
српском језику и при том „пуца“ на вјечност, мора се
примјерити уз Његоша, Дучића, Лазу, Црњанског... па
шта испадне. И да скратимо: традиција је друго име
за културу, а култура је, како зналци уче, понекад и
нелагодна и репресивна, и често поставља високе и
тешке захтјеве. Може бити да они који на традицију
толико вичу просто нису спремни да те захтјеве прихвате. Али вика не помаже.
Не одричем се ниједне ђачке пјесмице, а камоли
традиције, тј. културе, односно оног најбољег што се
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у времену као вриједност сачувало, и по чему јесмо
то што јесмо. Тачно је да је патријархална, епска култура као животни модел разорена, али се од њених
крхотина још могу састављати лирске пјесме. А ни
то није мало. Ако се и тога одрекнем, шта ће ми преостати, и откуд ми право на то. Не бих волио да се у
мени угаси оно што је гријало толика покољења. Знам
да овакав став није на цијени у високим интелектуалним круговима и да се сматра анахроним и популистичким, а брига за народну судбину осјећањем
нижег реда. Без обзира на то, мислим да онај ко хоће
да буде српски пјесник нема право на равнодушност
према судбини народа чијим језиком пише. Тачно је
да се у мојим пјесмама осјећа звук народне пјесме
из времена док је народ још пјевао. Чују се и гласови многих пјесничких предака и савременика, они су
ту да подупру глас усамљеног и пометеног лирског
субјекта. Само рђави пјесници не личе ни на кога,
писао је Дучић поводом Војислава. Сличне тврдње
могу се наћи и код Гетеа, Андрића, Деснице, Киша и
других неспорних ауторитета у стварима поетичким.
Сви они истичу свијест о томе да с нама ништа не
почиње нити се, на срећу, завршава; да смо од почетка удјенути у шири културни контекст, и да је то један
од важних предуслова за бављење било којим духовним послом, писањем нарочито. Поређење је, дакле,
неизбјежно па је ваљда и разумљиво што се радујем
кад ме, макар и произвољно, доводе у везу са добрим
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пјесницима. Драже ми је да говоре о „генима лектире“, него да ме ките атрибутима који се немилице троше на производњу сезонских величина.
Први стихови које памтим јесу они из успаванке – „Пођох спати Бога звати“, а већ следећи (такође
успаванка) – „Цуцу цуцу на коњу / Вуци мајку
закољу“... Па ти заспи, мајчин сине. А прије и послије
успаванке, будним су ме држали гањиви звуци десетерца. А десетерац је „калуп наше осећајности“, наш
звучни траг у времену и зборно мјесто Кнежевог небеског табора. Потом су услиједиле „године учења“ и
шегртовања код наших и свјетских мајстора стиха, е
да би се некако домогао оног „извесног начина“, сопствене нијансе и властитога тона. А све у нади да ово
није најнесмисленије што нас је могло запасти, како
нам се у тренуцима сумњи и клонућа често учини.
Ако нас под скуте прима „мајка свих цркава“, ако нас
у Жичи крунишу као „непризнате господаре свијета“,
можда је то знак да је бављење поезијом један од оних
послова којих човјек не мора да се стиди. А биће да се
ни Света Богородица Тројеручица није без неке потрудила око одсјечене руке Јована Дамаскина. То је
прва и највећа пјесничка награда – за неугаслу вјеру у
васкрсну и преображењску моћ ријечи.
У свакој иоле вриједној пјесми преплићу се и
прожимају лично и колективно, појединачно и опште, узвишено и банално, искуствено и књишко... Док
је пјесник млад и увјерен да свијет постоји само због
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њега, лирско ја је истурено у први план, а све што му
се догађа мора да има епохални значај и судбинску
тежину. Зрелост, поред осталог, доноси и сазнање да
у свијету постоје друге, често веће и значајније ствари од наше индивидуалности, и свијест о томе да
наш доживљај постаје занимљив за другог тек кад
је транспонован у симболима који чувају дубља и
свеобухватнија значења. Или, како би се то ученије
рекло, за свако душевно стање потребно је пронаћи
одговарајући „објективни корелат“. Па, ипак, то ситно
и све безначајније лирско ја никада се до краја не повлачи, јер у крајњем случају оно мора да „оцарини“
све што у пјесму улази – до посљедњег зареза.
То што ја не пишем, или пишем врло ријетко,
слободни стих, не значи да је он мање вриједан – таман
посла. Ја, просто, нисам успио да се домогнем толико
слободе, а и другачије сам озвучен. Оно што ми смета
јесте гомила текстова писаних без „версификацијског
нагона“, слободних од било каквог смисла, значења и
ритма. Такви текстови не могу се сврстати ни у рђаву
прозу, а камоли у добру поезију. Исто важи и за гомилу
римованих бесмислица. Мени се, ипак, чини да је везани стих у српској поезији, укупно узев, дјелотворнији,
и да су му се, скоро по правилу, враћали и најупорнији
авангардисти. Многи који су се до јуче спрдали с римом данас ревно пребројавају слогове у сонету.
Памтљивост поезије и занимљивост прозе јесу
елементарни услови да текст уопште буде читан, уко105
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лико се не ради о читању из стручних и научних разлога. У принципу, добра проза не би смјела да буде досадна, а о великој поезији тешко се може говорити ако
не постане духовна својина народа. Истини за вољу,
модерна књижевност се увелико одрекла тих захтјева,
па тако међу великим романима има и „досадних“, а
неке велике пјесме не знају ни њихови аутори. Било је
једно вријеме кад је за естрадног пјесника проглашаван свако ко је знао без замуцкивања да наизуст изговори сонет. Без шале, мислим да је веома важно да
у сваком тексту, и прозном и пјесничком, постоји оно
што Р. Барт назива „жудњом за читаоцем“.
Биће, чини ми се, да је онај Орфејев осврт
предодређен и неизбјежан – да би се испунила судбина и да би се засновао мит на коме пјесници већ
вијековима испробавају васкрсавајућу моћ ријечи.
Јер, шта чине пјесници – од трачког до заплањског
Орфеја – осим што дозивају „оне које смо волели“,
а чије је заједничко митско име Еуридика! И шта је
поезија него непрестано натпјевавање са водама
смрти и заборава, како год се оне звале – Стикс, Морава, Лета, Неретва, Ахеронт, Дрина, Хебра или Марица. И шта пјесма тражи осим одговор на кључно
метафизичко питање – куда одлазе и гдје пребивају
они „у чијем смо срцу своје срце чули“? Поезија јесте,
уз остало, носилац смисла и наде, потврда да је, барем
у ријетким лирским тренуцима, и на земљи могућ
аутентичан живот. Поезија је дар божји, нека врста
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задужења које ваља вратити, барем главницу. Не учинити то гријех је, а гордити се тиме – такође. Нисам
склон да тако драматично поистовјећујем чин писања
са дисањем. Живот је, ипак, нешто више од литературе, како каже Црњански, мада признајем да лакше
дишем кад ми писање иде од руке. А пишем из страха
од анонимности, из радости и ужаса самог постојања,
из потребе за разговором, из тестаментарних порива,
из жеље за летом и жудње за лепотом... ма, откуд знам
– као да се о томе само ја питам. Ја моје пјесме углавном „одшетам“, па кад се склопе у глави, уцијело их
преносим на папир, а послије нешто као поправљам
и дотјерујем – радим, што би прозаисти рекли. Више
од тога не могу, и не смијем да вам кажем.
Кад бих знао да се међу пјесмама које сам до
сада написао налази и она најбоља, не бих ти мрчио
хартије, него бих се, ко и сваки поштен Србин, бавио
шверцом или политиком. Али, не смијем се заклети
да и ту најбољу не бих покварио, јер просто волим да
састављам стихове. (Најбоља је она пјесма коју тренутно склапам, јер успорава и одлаже „пад у прозу“.)
Поезија можда и јесте то – састављање са собом и
свијетом, у свечаним тренуцима духа и језика. А хоће
ли наши стихови стићи до будућности, то сам Бог зна,
и не тражи дозволу од нас. Пред вјечношћу смо сви
голи као пред регрутном комисијом, каже један сликар.
Све су ријечи равноправни кандидати за стихове, а коју ће пјесма припустити, то зависи од на107
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рави пјесме, од сензибилитета пјесника, од тема и
мотива, и низа других ствари, а највише од самих
ријечи, од њихове значењске, звучне и симболичне носивости. Неке су просто неподериве, неке пак
трошне и слабе да од њих ни врхунски лирски алхемичари ништа вриједно не могу учинити. А има и таквих пјесника који и од језичког злата праве јаловину.
Парафразирајући Орвела, могло би се рећи да су пред
пјесмом све ријечи равноправне. Само су неке, ипак,
равноправније. Мора се мало и постити да би, патетично речено, ријечи васкрсле у пјесми, да би у њима
оживјели призори првобитног, односно жуђеног склада са свијетом у којем се, како Бродски каже, све некад
римовало. Естетски захтјеви нису ни толико крајњи
нити су непомирљиви, него смо се ми смрсили у времену, помели и изглобили, прескачући историјске препоне и промећући се „ко хоџа кроз поњаву“. То што је
историја сурово разримовала, поезија покушава да поново доведе у звучне и симболичке везе.
*
Кад би ме неко од младих пјесника упитао (а
не питају никог и ништа) шта је у поезији и за поезију
најважније, ја бих му одговорио да је у поезији
најважнији доживљај – искрен, аутентичан, дубок и
снажан – који протресе цијело биће. Лако га препознам, али не умијем га тачно описати. Такав доживљај,
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свеједно је да ли ћемо га звати инспирацијом,
надахнућем, епифанијом или „унутрашњим потиском“ - покрене, увијек као да је први пут, наталожене
емоције, прочисти закржљала чула, изоштри и продуби мисао и разгори имагинацију. Таквом доживљају
се обрадује и језик и отвори дубоке и тајне одаје, па
нуди благо небројено – и затурене и заборављене
ријечи, сочне и смислом наливене и „младе архаизме“,
једре придјеве па чак и свјеже риме. Важно је само
да се не жалимо на језичке могућности, јер су оне
бескрајне, а само је наш таленат ограничен. Кад чујем
неког како се вајка на лексичку оскудицу и неспособност језика да изрази његове мисли и осјећања,
тога више не читам. На млак, хињен и кривотворен
доживљај језик остаје равнодушан и једва нуди
обичне, од свакодневне употребе уморне ријечи које
не могу издржати пјеснички ритам.
Аутентични доживљај, међутим, готово непогрешиво проналази форму, ствара одговарајућу акустику, бира фреквенцију и штимује интонацију и нуди
неопходне стилске алатке. Без њега, без тога доживљаја
не вриједе много ни ученост, ни савршенство форме,
ни интертекстуалност, ни иновације у поступку нити
метапоетичке поштапалице. Само пјесма која је под
„унутрашњим потиском“ морала настати, има изгледа
да дотакне читаоца и да остане у његовој свијести. Све
остало је тек метричка механика која се да савладати,
али узалуд, јер до поезије не допире.
109

Ранко Поповић СКУЋЕН У РИЈЕЧИ

На неизбјежно питање о томе кад сам почео да пишем давао сам импровизоване, често и
противрјечне одговоре. А истина је да сам почео да
пишем на снијегу и то слова која сам прерано пречео од старијег брата; шиљком или прстом по оном
пребијелом цијелцу каквог више нигдје нема. И то ми
је доносило велику радост и неупоредиво усхићење,
то да макар и на снијегу остављам трагове које моје
вршњаци не разумију, а одрасле инако не занимају.
Али за дугих мразних ноћи, ухвати површица па се
и она слова скочање у нечитке ожиљке сличне онима
у које су се претварала наша имена, урезана у младу
јасенову кору. Или дуне мећава и развије на све стране и моју „снијежну азбуку“, или још страшније буде
кад окрене југовина и снијег нагло ископни, па моја
слова заврше у некој прљавој локви. И то ме је знало
истински растужити, и можда су се у тој дјечијој тузи
зачеле прве сумње у моћи и домете поезије. Слично се
дешавало и касније кад сам по хартији почео да пишем ријечи и слажем их у стихове – неке би се расточиле у неразговетне мрље, а друге би грабио онај исти
„вјетар заборава“. Али, ако ти је дато, не обазиреш се
на те невеселе појаве, већ пишеш и даље, све у нади да
ће те нешто од тога надживјети.
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*
Признајем да никада нисам до краја разумио потребу, да не кажем обавезу аутопоетичког
исповиједања. И мада ме је лако увјерити у важност
и вриједност таквих текстова – у којима пјесници
демонстрирају
тзв. стваралачку
самосвијест,
показујући да знају шта, како и о чему пишу – ипак
ми се чини да у томе има нечег што личи на силиконску надоградњу. Историјски гледано, појава
је релативно новијег датума и важи као један од
општеприхваћених атрибута модерности.
Бјесомучно
технолошко
убрзање
и
усложњавање модерног свијета, до степена „органске непрозирности“, условило је усложњавање и
херметизацију умјетничког па, дакле, и пјесничког
израза. То је код модерног ствараоца појачало потребу да се пјеснички текст накнадно рационализује и
протумачи, како би се приближио читаоцу. Али, што
су се пјесници више трудили да објасне поетичке
принципе и дају упутства за дешифровање пјесме,
то су се читаоци, све чешће, окретали лакшим и
једноставнијим садржајима. Аутопоетички текстови
јесу, понекад, и посредно признање немоћи поезије да
изрази оно што је пјесник хтио да каже и што читалац очекује. Или је можда по сриједи незадовољство
самих пјесника степеном разумијевања и начином
тумачења од стране критичара. А биће да и овдје има
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оне тако карактеристичне модернистичке сумње која
би све, па и сам пјеснички чин да доведе у питање.
Било како му драго, тек све су бројнији пјесници који
пишу озбиљне текстове, како о својој тако и о поезији
других аутора. И то је поодавно више конвенција
него новина. Знам да ће звучати традиционалистички дисонантно, али морам рећи да нисам претјерано
гајио ове „преживарске“ навике и да су ми драже оне
пјесме које без аутопоетичких штака и других помагала успију да стигну до ријетког читаоца.
Како године пролазе и слаби све, па и
„версификацијски нагон“, једва разумијем и саму
потребу за писањем стихова, у времену које је
поезију згурало на сам руб маргине. Ако је ученима
вјеровати, она – поезија – већ одавно не говори из
„центра свијета“; проблеми које покреће и питања
која упорно поставља нису од пресудне важности за
савременог човјека сведеног на „једну димензију“, са
тенденцијом даљег редуковања. О утицају поезије на
социјалну стварност не може се ни говорити, осим из
иронијске позиције. Па ипак, из неких мутних порива, свакодневно се продукују несавладиве количине
стихова. Пишу заиста сви – љекари, инжењери, судије,
адвокати и њихови клијенти, ражаловани официри
и пензионисани службеници државне безбједности,
углавном они који су нас до јуче презирали. Сви хоће
да изразе своје мисли и осјећања, увјерени да од тога
зависи судбина свијета.
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И рђави и врхунски пјесници пишу из истих
или врло сличних побуда – из потребе за „летом и лепотом“, из усхићења и ужаса самог постојања, из жеље
да се, макар и на води, остави неки траг, из осјећања
самоће, тјескобе, безавичајности и искоријењености,
из страха од анонимности, пролазности и нестајања,
из жудње за сапатником и саговорником... Или, пак,
из чисте радости коју пружа могућност језичког
обликовања. Та радост ме, још увијек, зна обузети
као у младим годинама. Али, како старим, све чешће
застајем пред питањем – „Певати или немети“.
Идеја да напишем поему Манастирски баштован, по којој ће наслов добити и једна моја књига, потекла је из разговора са Ранком Поповићем на једном
путовању по Херцеговини, за вријеме „Ћоровићевих
књижевних сусрета“, прије двије-три године. И док
су историчари, на научном скупу у Гацку, покушавали да размрсе крваво клупко херцеговачке историје,
нас неколико „лирских стуха“ кренуло је из Билеће
– преко Требиња, Љубиња и Стоца – на поклоњење
тек обновљеном манастиру Житомислић. На уласку
у Требиње дочекује нас, као и свакога ко овуда прође,
Дучићева Грачаница која је, тако ми се чини, цијели
пејзаж повукла у висине, изнутра га обасјала и у порту преобразила. При благој госпојинској свјетлости
пролазимо кроз крај у коме је рођен још један велики, тачније највећи Херцеговац – Василије Јовановић,
односно Свети Василије Острошки. На помен свече113
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вог имена, у шапат се снижу и они најгласнији. Знају
да његову милост ваља сваког тренутка зарађивати.
У Љубињу, у препуној библиотеци, одржали смо
књижевни програм. У Стоцу и Мостару – нисмо.
У манастирској трпезарији враћам се са
пријатељем давно начетој причи шта би ваљало радити под старе дане. Ако их дочекамо. Било би лијепо
кад би нас припустили на неко црквено имање – да
се бавимо земљом и њеним плодовима, али и то, ако
је могуће, онако више контемплативно. Зар није у
светим књигама записано да је земљорадња један од
ријетких послова којих човјек не мора да се стиди.
Да ли и састављање стихова спада у те послове – не
знам нити сам се питао док сам, касније, исписивао
ријечи које стари баштован казује свом насљеднику.
Уопштавајући, а то је увијек најлакше и најопасније,
могло би се рећи да је и пјесник нека врста баштована
и баштиника, онога који је осуђен на земаљски живот, али који непрестано ослушкује небеске прилике и лови метафизичке одбљеске постојања – у игри
душе, језика и свијета.
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Пјесник Ђорђо Сладоје и Ранко Поповић, као представник
жирија, на свечаности уручења Дучићеве награде у Требињу
2007. године.
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НАПОМЕНА
Аутор, а једним дијелом и приређивач ове
књижице дуго се већ носио мишљу да напише
једну детаљну и опсежну студију о стваралаштву Ђорђа Сладоја, кога види као једног од неколицине најзначајнијих пјесника које смо икад имали,
и кога истовремено сматра личним заступником
пред Поезијом. Чекајући велики замах, који готово
по правилу никад не дође, аутор је о свом пјеснику
понешто биљежио у појединим приликама, често се ослањајући на претходне радове и каткад их
дјелимично и понављајући. Десетак таквих текстова,
написаних од 1996. до 2016, и накнадно пажљиво прегледаних, дали су основа да се размишља и о једној
чвршћој цјелини. И ето, шта је ту је, кад већ није могло онако како се првобитно хтјело.
Најопсежнији ауторов текст о Сладојевој лирици написан је као предговор изабраним пјесмама
Душа са седам кора, у издању Завода за уџбенике из
Српског Сарајева 2003. године, а домало је објављен
и у 5. свесци 472. књиге Летописа Матице српске из
Новог Сада, оба пута под насловом Искупитељска
милост пјесме. Нешто мањег обима је напис
Васкрсавајућа моћ ријечи, написан као прилог зборнику Ђорђо Сладоје, песник који је Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ из Краљева штампала
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2008, као један у серији зборника посвећених добитницима пјесничке награде „Жичка хрисовуља“. Ова два
текста под непромијењеним насловима уврштена су у
ову књигу као два поглавља, уз неопходне корекције и
допуне. (Другом поглављу придружен је и дио приказа
збирке Мала васкрсења, објављен у београдској Политици 15. јула 2006, број 33292, под насловом У тону древне
посланице.) Треће поглавље чине за ову прилику адаптирани текстови Српска духовна географија у топонимским гаткама Ђорђа Сладоја и Сладојева Херцеговина;
први је објављен у тематском зборнику Сладоју у част
под насловом Силазак у самоћу, издање новосадског
Орфеуса и Центра за културу Плужине, 2016, а други
као дио поговора избору Сладојевих пјесама о завичају
Горска служба, штампаном 2010, уз награду „Петровдански вијенац“ додијељену у Калиновику, издање Графомарка из Лакташа. (Мањи дио текста у овом поглављу
преузет је из студије Херцеговина у српском пјесништву
двадесетог вијека, објављене у 130. броју 38. годишта часописа Књижевна историја из Београда.) Епилошки дио
Сладоје самим собом склопљен је од слободно комбинованих фрагмената Пјесникових интервјуа и бесједа, за
које, због утиска цјеловитости, нису ни навођени извори. У оваквој врсти текстовне симбиозе ни уз накнадне
интервенције и адаптације није било могуће потпуно
избјећи одређена преклапања и варирања која ипак, надати се, нису превише уочљива на нивоу цјелине.
У Бањој Луци, 9. априла 2020.
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