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ТУМАЧИ РИЈЕЧИ У КАМЕНУ
Настасијевићево дјело и његови тумачи
Мрењем све живљи,
старошћу све дубље млад.
„Радосно опело“
Ове ријечи написао је визионарски и сигурно без
имало сумње Момчило Настасијевић у једном од срећних
сусрета са пјесником Момчилом Настасијевићем. Тај
и слични тренуци су они у којима пјесник визионар,
немоћан да контролише своју душу (која сама одлази
дубоко назад или високо изнад да види, преживи и оживи далеко испред) преводи у свијести слике испричане
језиком душе, обликујући их у језички израз који се, нарочито његовим савременицима, указује као чудо.
Није зато необјашњиво зашто се књижевнокритичка мисао, почев од пјесникових савременика
до данас, више од једног вијека од преласка Момчила
Настасијевића у одјеке, у додиру са оваквом врстом
стваралаштва, кретала од егзалтираних одушевљења,
до егзалтације са супротним предзнаком. О томе говори преко 4001 библиографских јединица од којих је
мањи број, око 100, настао за пишчева живота. Зависно
1
Миљко Шиндић: Рецепција лирике Момчила Настасијевића,
Бењалука 1989. године, стр. 109.
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од појединачних приступа, дјело је тумачено и
вредновано.
Деценије које су услиједиле након пишчеве смрти
(1938), у почетку су биле глухе на Настасијевићево
дјело, што је само привид, јер се у њима одвијало духовно сазријевање будућих истраживача и тумача
који ће претежно бити скептични у односу на раније
представе и предпоставке које у дјелу нису уочиле
квалитет, а уочене вриједности промишљаће у духу
нових сазнања и новим методама. Радови се дјелом
баве фрагментарно, учвршћујући свијест о његовој
многозначности. Колико се нови тумачи, због начина
приступа и разилажења у мишљењима старих, налазе
пред тешким задатком, толико се овај писац указује
све живљи и ближи читаоцима.
Настасијевићу су за живота штампане три књиге
у засебним издањима. Првенац, збирка приповиједака
Из тамног вилајета (1927), музичка драма Међулушко
благо (1927) и збирка пјесама Пет лирских кругова
(1932). На овим књигама и кроз текстове расуте по
новинама и часописима оштрили су пера критичари
и пјесници Настасијевићевог времена, покушавајући
га одредити. Милош Црњански у приказу драме
Недозвани, са одушевљењем за Настасијевићеве пјесме
пише да „оне спадају у најбоље што је наша лирика после рата дала, те да су писане језиком једне као кроз
снове слушане Србије, стилом који је био многима
чудан само зато јер се у нашој средини не зна више

матерњи језик, него се пише у једном калупу школском,
новинском и до зла бога туђинском и баналном“2.
Настасијевић је у себи носио већу драму но све што
је написао, а објективисао ју је не само на телу и души
других људи него тако рећи на телу и души света, јер
је његово причање мит... написала је Исидора Секулић
у есеју „Тамни вилајет Момчила Настасијевића“, 1938.
године, додајући да је „Настасијевић био дух оригиналан и артист оригиналан“3. Насупрот оваквим, имамо
мишљења лингвисте Александра Белића и великог
писца Иве Андрића. Белић 1933. године објављује
текст под насловом „Насиље над језиком“ тврдећи,
педантношћу научника, да Настасијевић квари
наш језик. За Иву Андрића он ће, према мишљењу
забиљеженом 1938. године, бити једноставно трагичан
случај. Богдан Поповић, Милан Богдановић, Станислав
Винавер, Милош Ђурић и Велибор Глигорић само су
нека од значајнијих имена Настасијевићевих савременика који су се бавили његовим дјелом.
Читаоцима и књижевној критици књижевно
дјело је у пуном обиму представљено тек након пишчеве смрти, у периоду од 1938. до 1939. године. Девет
књига под називом Целокупна дела приредили су и
објавили његови пријатељи и рођаци:
2
Милош Црњански, Српски књижевни гласник, књига
32, Београд 1931. године, стр. 499.
3
Момчило Настасијевић: Изабрана дела, Београд 1966.
године, стр. 256.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Из тамног вилајета (допуњено издање из
1927), 1938. године, приповијетке, предговор
Станислав Винавер.
Мисли, 1938. године, предговор др Милош
Радојчић.
Драме, 1938. године.
Хроника моје вароши, 1938. године.
Пјесме, 1938. године (Пет лирских кругова,
Магновења, Одјеци)
Музичке драме, 1938. године.
Есеји, 1939. године, Предговор овој књизи
Милутина Деврње
Ране приче, 1939. године.
Ране песме и варијанте, 1939. године, Биографија
Момчила Настасијевића Милутина Деврње.

Станислав Винавер, писац који се у двадесетом
вијеку више од ма којег другог бавио књижевним
језиком, написао је у предговору да је Настасијевић
био „светац српскога језика и српскога књижевног
израза“4. Без сумње је да је Винавер поштовао
Белића, али с њим није могао подијелити мишљење
о Настасијевићу, јер је он у насиљу над језиком видио
нову језичку могућносг наше литературе.
У другој половини овог вијека угледни српски
пјесник и антологичар Васко Попа назива га „великим
4

Исто, стр. 233.
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светским песником нашег језика“5, док ће за Марка
Ристића Настасијевић бити неприхватљив и неодржив
са поезијом која, за њега, и није поезија.
Супротности се подједнако огледају и у радовима који се баве одређивањем идејне природе дјела.
Александар Пејовић, на примјер, тумачи Настасијевићеве
пјесме као социјалне („Социјално у дјелу Момчила
Настасијевића“, 1961), док Александар Петров пише
да „са Момчилом Настасијевићем добијамо у српској
књижевности првог, после Његоша и Јована Стерије
Поповића, истинског и доследног религиозног песника“6.
Вишезначност дјела и различитости приступа
посебно су се испољиле у покушајима да се оно стилско-типолошки схвати и одреди. Покушаји сврставања
у неке од савремених књижевних оријентација и
школа видни су од обајвљивања прве књиге. 1927.
Године. Иван Невистић Настасијевићеву прозу сматра надреалистичком; Крешимир Георгијевић у њему
види модернисту и експресионисту, док је за Јована
Кршића Настасијевићева поезија инанистичка. Као
експресионисту, у драми, касније га је видио Велибор
Глигорић (1934), експлиците, а имплиците се назире одредница експресионизам из текста Миливоја
Павловића „Доживљај и израштај у дјелу Момчила
Настасијевића“ (1956). Симболисту у Настасијевићу
први је открио 1930. године Александар Илић, 1932. и
5
6

Исто, стр. 273.
Исто, стр. 334.
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1938. Јован Кршић, а аргументованије од предходника, на симболистичким особинама у Настасијевићевој
поезији су инсистирали: Миодраг Павловић (1963),
Мухарем Первић (1963), Зоран Глушчевић (1971) и
најдосљедније Зоран Гавриловић (1972). Сви они у
Настасијевићу виде великог дужника романтизму
преко мјеста која у приповијеткама имају призвуке Боре Станковића или Петра Кочића, а у поезији
му приписују трагове проласка кроз утицај Милана
Ракића или Јована Дучића. Овдје су споменути само
неки од писаца чији утицај су у Настасијевићевом
дјелу уочили различити аутори.
У студији Рецепција лирике Момчила
Настасијевића (1989) Миљко Шиндић тумачи ову лирику свеобухватно, кроз све видове рецепције и, мада
је ставља у средиште интересовања, предочава је као
органски дио цјелокупног Настасијевићевог дјела. И
поред мишљења да јој је потребно тумачење због не
баш велике комуникативности са читаоцем, Шиндић
ипак напомиње да „поезија постоји и значи независно од тумачења, од спознајног процеса и рецепције“,
поштујући на тај начин и пјесника који не негира
посреднике, али их сматра непотребним. За разлику од предходника, он не упада у замку одређивања
поезије и њеног тумачења преко утицаја других
пјесника. „Његово дело највише је само себи слично,
па ни себи увек у довољној мери“7, закључује Шиндић,
Миљко Шиндић: Рецепција лирике Момчила
Настасијевића, стр. 4.
7
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стављајући дјело у жижу интересовања између писца и читаоца. Аутор студију завршава попуњавањем
Настасијевићевих одјека новим пјесничким именима.
Јован Деретић у Историји српске књижевности
(1983) даје значајно мјесто Момчилу Настасијевићу
у оквирима авангарде, видећи његов значај у
премоштавању јаза између традиције и модерности
у путањи експресионизма у српској књижевности
и означава га фолклорним модернистом. Иако га
класификује и лоцира, што историја књижевности
формацијски чини, аутор већ у првој реченици истиче
да Настасијевић спада у најособеније и најзагонетније
појаве модерне српске књижевности, што прочитано дословно јасно говори да се и један искусни зналац овом реченицом ипак ограђује од неког будућег,
могућег класификовања Настасијевићевог дјела.
Без окриља, подстрека и поетске школе,
Настасијевића види Борислав Михајловић (1956) у
опасној пјесничкој авантури. Ништа мањом авантуром а и ништа мање опасним не чини се и тумачење
Настасијевићевог дјела, нарочито покушај продора у
пјесничко биће. Авантура се наставља прелазећи на
план тумачења, јер дјело овог визионарног ствараоца
мами многозначношћу нове тумаче да се окушају у
духу нових приступа и размишљања.
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ОД ЈУТРА ДО МАГНОВЕЊА
Скица за портрет Момчила Настасијевића
Поуздани биографски подаци о Момчилу
Настасијевићу, у додиру са његовим дјелом и стваралачком личношћу, неминовно постају најмање амбивалентни, што јасно доказују студије, биографије и
монографије о овом ствараоцу. Његов начин писања
произашао је из унутрашње нужности слободног избора стваралачке личности која је пресудно утицала
и на животни пут. Давши примат својој умјетничкој
креацији Момчило Настасијевић је слиједио пут који
је она изабрала а оно што се догађало на том путу кроз
стваралачку личност рефлектовао се и у дјелу. Свакако
да биографски подаци сами по себи ово не говоре, већ
се оваквим указују само ако их посматрамо између
дјела и пишчевог бића.
Оно што је заједничко мјесто у књизи Милутина
Деврње Биографија Момчила Настасијевића, студији
Подаци из живота и књижевне биографије Миодрага
Павловића, књизи сјећања Настасијевићевог ученика Миливоја Ристића Момчило Настасијевић и
монографији Настасијевићи Милоша М. Марковића
је закључак који би се могао изразити синтагмом пут
којим се рјеђе иде8. Кад би изоставили Настасијевићево
Послужили смо се синтагмом Скота Пека Пут којим
се рјеђе иде, Земун 1993. године.
8
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име и дјело, остали подаци из биографије могли би се
приписати многим људима на овим балканским просторима. Уз дописивање имена и дјела, ријетко коме.
Милутин Деврња у биографији о Настасијевићу
прати његов родослов и на основу казивања
Момчиловог оца наводи да му је прадједовина била
у околини Охрида, тачније манастира Св. Наум9. За
прадједу Љаку предпоставља се да је словенског
поријекла и христијанске вјере иако носи несловенско
име. Већ он је имао сусрет са Шумадијом као учесник у Карађорђевом устанку. Немирног духа био је
и дјед Таса. У породици је владала традиција склоности пјесми и дуборезу. Код ујака Настаса Ђорђевића,
у Охриду, Момчило је учио грађевински занат. Отац
Никола био је такође грађевинар, али и добар флаутиста а пјесникова мајка, са завршеном школом у
Институту за дјевојке у Београду, школована је жена за
то вријеме. Кућа у којој се родио имала је библиотеку.
У Горњем Милановцу Настасијевић се родио,
завршио основну школу, научио да свира на флаути,
био затечен ратом 1914/15. године и након неугодних
ратних искустава живио изолован све до 1919. године. У Чачку је похађао гимназију, коју је завршио у
Београду, граду у којем ће касније студирати и дипломирати на Филозофском факултету, Групи за француски језик и књижевност. Крагујевац је мјесто у којем је
9
Милутин Деврња. Биографија Момчила Настасијевића,
1939. године, стр. 7–90.
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био 1921. године, на дослужењу војног рока, а колико
је трајао рат толико је трајао и прекид у студирању.
Уз Охрид, ова четири мјеста, и Париз, у којем је боравио 1922. године, имамо преглед свих мјеста која се
спомињу у биографским подацима, као мјеста у којима
је Настасијевић боравио.
У Београду, након што је дипломирао на
Филозофском факултету 1921. године, постаје суплент
Прве мушке гимназије, а након положеног професорског испита са радом „О реченици и њеним главним елементима у српском језику“ почиње да ради на Четвртој
мушкој гимназији. Ту ће остати до краја живота.
Настасијевићев лик и карактер биће пропуштени кроз призму виђења у сјећањима његовог ученика
Миливоја Ристића, који је, поред тога што га је виђао и
слушао у школи, имао срећну околност да га види приликом недјељних посјета састанцима у професоровој
кући. Стил живота једног другог времена и породичне
традиције исказивали су се оличени у недјељним састанцима које је Настасијевић организовао сваке недјеље и
празника у својој кући, свирајући дјела класичне музике
и разговарајући са пријатељима. На тим састанцима је
читао још необјављене рукописе а међу присутнима су
често били Станислав Винавер, Раде Драинац, Милош
Црњански, Душан Матић, Павле Стефановић, Растко
Петровић, Димитрије Митриновић, Драган Алексић,
Александар Видаковић, Миодраг М. Пешић, Десимир
Благојевић и Божидар Ковачевић.
14

Милош М. Марковић у монографији
Настасијевићи10 даје појединачно ликове четворице
браће Настасијевића, Живорада, Момчила, Светомира
и Славомира, поводећи се у тумачењу Настасијевића
импресијама, како је то добро примјетио Миљко
Шиндић.
Живот је литература, литература је живот, намеће
се као закључак студије Петра Милосављевића Поетика
Момчила Настасијевића,11 рада који у испитивање
укључује вријеме настанка поезије и прозе као важне одреднице за клацификовање периода стварања са
преломном тачком у 1922. години. Тако ова књига већу
пажњу посвећује оној другој, стваралачкој биографији,
тумачећи је преко дјела и времена његовог настанка.
Не улазаћи у Настасијевићеве коријене и дјетињство,
Милосављевић даје кратак приказ животног пута на
којем истиче два кључна податка: 1914/15. и 1921/22.
годину. Осврћући се на ситуацију у тадашњој српској
литератури уочава да је „тај пут, у односу на његове
вршњаке, био необично дуг и изузетан: спољне околности наметнуле су му дужу и посебну одисеју него
његовим књижевним вршњацима“12.
10
Милош М. Марковић: Настасијевићи, Горњи Милановац 1984. године.
11
Петар
Милосављевић:
Поетика
Момчила
Настасијевића, Нови Сад 1978. године.
12
Исто, стр. 41.
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Милосављевићево уочавање је битно, јер податком потцртава необичност стваралачког пута, иако
не улази у даља тумачења. Тачно је да су и његови
вршњаци сличног животног опредјељења имали исте
спољне околности које су им се наметнуле као и њему.
Сваки од њих могао је да их прихвати или да нађе
начин да их избјегне. Десило се да, ако посматармо
најзначајније писце тога доба, једино Настасијевић
није отишао на школовање у иностранство. У духу
тумачења Настасијевићеве лирике у овом раду, што
ћу касније покушати оправдати у дијелу рада који ће
се бавити стваралачком личношћу, већ тад је човјек
Момчило Настасијевић допустио ствараоцу Момчилу
Настасијевићу да га води кроз живот. Дјело је већ тада
диктирало живот који ће бити умјетност и литература и одвијати се између школе и породичне куће, међу
ђацима, породицом и пријатељима. „Оно најјаче у њему,
управо оно стваралачко, зграбиће за себе највећи део
енергије, ако је доиста уметник, а за остало преостаје сувише мало да би из тога могла да се развије нека посебна
вредност“13 размишља Карл Густав Јунг о специфичној
умјетничкој психологији која се у Настасијевићу огледа
као школски примјер. Такав живот Настасијевић ће водити до посљедњег одржаног часа у школи 18. јануара
1938. године и до посљедењег овозамаљског дана 13. фебруара 1938. године.
13
Карл Густав Јунг: Психолошке расправе, Нови Сад
1978. године, стр. 52.
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Продуховљен за облике који измичу тјелесном
оку, осјетљив на тајну мелодију коју не чује свако, пред
вјечно несхватљивим и свијетом, Настасијевић се кроз
дјело препушта свим димензијама времена. Својим духом он обликује визију коју претаче у језик и предаје
спознаји човјековог бића и српској књижевности.
Читаоце и тумаче ово дјело дотиче већ првом прочитаном реченицом или стихом. Одбијајући рационалисте а приори, дјело привлачи оне друге који закон
материјалног прихватају у људском животу, али ипак
имају храбрости да мало завире у своју душу. Постоје
и трећи, они га живе.
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ОДЈЕЦИ
Тумачење лирских кругова Момчила Настасијевића уз
помоћ Јунгове психоаналитичке методе
Уопштојнауциокњижевноститеоријакњижевности
је терминолошки разграничена од књижевне критике и
историје књижевности, мада најновија практична искуства опредјељују стручњаке да кроз научне радове указују
на неопходност узајамне повезаности.
Теорија књижевности, један од видова науке о
књижевности, „настао у 19. вијеку као замјена и еквивалент термину поетика“14, ни до данас нема у потпуности изграђен систем научних појмова. Теорија
књижевности, као дио опште науке о умјетности или
естетике, у коју Драгиша Живковић15 укључује и стилистику, јесте теоријска научна дисциплина о општим
особинама књижевног дјела, која се остварују у језику.
Д. Живковић дефинише главна питања на која треба
одговорити терија књижевности:
1. Естетичко - разматра процес умјетничког
стварања и мјеста које та врста сазнања
заузима у човјековом општем духовном
стварању;
Речник књижевних термина, уредник Драгиша
Живковић, Београд 1986. године, стр. 806.
15
Драгиша Живковић: Теорија књижевности, Београд
1991. године.
14
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2. Стилистичко - проучава природу језика у
функцији средства књижевног ствараоца;
3. Личности дјела16 - у оквиру чега се утврђује
књижевни род, врста и композиција дјела.
4. Историјске поетике - која проучава развитак појединих књижевних облика и врста,
са освртом на књижевни укус у појединим
културним и историјским епохама, чиме се
теорија књижевности повезује са историјом
књижевности.
Велики напредак теорије књижевности остварен је напретком књижевне критике. Модерни тумачи књижевних дјела све чешће посежу за научним
методама, појмовима и терминологијом других научних дисциплина, чиме богате могућност тумачења
књижевног дјела и терминолошки фонд теорије
књижевности, али и намећу потребу за непрекидним
радом којим ће се изграђивати научни појмови и методе теорије књижевности. Као резултат примјене
посуђених метода у тумачењу књижевног дјела, имамо неодовољно растумачену или пренаглашену улогу процеса стварања, језика, књижевног рода, врсте
и композиције или историчности књижевног дјела.
Ипак, свако од таквих тумачења доприноси богаћењу
теорије књижевности и освјетљавању нових димензија
у значењу књижевног дјела или стваралачке личности.
Пошто је ријеч о именовању књижевног рода и врсте
те утврђивању композиције, усуђујемо се да род, врсту и
композицију сматрамо иманентним одредницама дјела.
16
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Једна од метода које долазе из других научних
дисциплина и примјењује се у тумачењу књижевног
дјела је метода аналитичке психологије Карла Густава
Јунга17. Настала на темељима психоанализе, учења
Сигмунда Фројда, издваја се у засебно учење 20-тих
година овог вијека. Између Фројдове психоанализе,
која се такође примјењује у тумачењу књижевног дјела,
али има пренаглашене елементе еротског, и Адлерове
индивидуалне психологије, психологија колективно
несвјесног чини се најприхватљивијом за тумачење
књижевног дјела. „Душа је мајка и извор свих наука,
као и сваког уметничког дела. Наука о души би сходно
томе требала да буде у стању да покаже и објасни психолошку структуру уметничког дела, с једне стране, и
психичке претпоставке човека који уметнички ствара,
с друге стране“18, каже Јунг.
Примијењена на књижевно дјело, Јунгова психоаналитичка теорија треба да да два кључна одговора о:
„психологији књнжевног дјела и психологији књижевног
ствараоца“19, које Јунг види као двије психологије, односно, у раду два суштински различита задатка.
Карл Густав Јунг (1875–1961), швајцарски психолог,
психијатар и љекар, оснивач циришке психоаналитичке школе.
Сматрао је да су истински пјесници тако талентовани да могу
читати колективно несвјесно, усљед чега су типични репрезенти
духовних, односно културних струја. Види: Енциклопедијски
лексикон, Филозофија, Београд 1973. године, стр. 211.
18
Карл Густав Јунг: Психолошке расправе, стр. 33.
19
Исто, стр. 43–46.
17
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Психологија књижевног дјела
Књижевна дјела Јунг разликује према садржају,
који условљава психолошки или визионарски начин
стварања. Психолошки начин стварања има за садржај
стварања материју која се креће у дјелокругу људске
свијести, у сфери доживљеног.
Визионарски начин стварања има за садржај
обликовања материју која је страна, која долази из
дубине природе и предљудских времена, пред којом
људска свијест у својој слабости пријети да подлегне.
У средишту оваквог начина стварања је правизија која
је стварни симбол, а не симптом. Њој није предходио
инкопатибилан доживљај него прадоживљај који нема
ни ријечи ни слике. Правизији као изразу непознате
суштаствености пјесника води слутња која жели
да постане израз, каже Јунг и наставља: а оно што се
јавља у визији, то је слика колективно несвјесног, наиме слика особене, прирођене структуре оне психе која
представља матрикс или предуслов свести.20Како визионарска дјела црпе из душе човјечанства, она се не
могу свести на лично. Колективно несвјесно намеће се
доживљају ствараоца и здружује се са свијешћу времена, па се овакав стваралачки чин тиче цијеле епохе.
Дјело је у најдубљем смислу ријечи порука савременицима. У томе се огледа однос дјела према свијести
времена.
20

Исто, стр. 43–46.
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Психологија књижевног ствараоца
У оваквом начину тумачења психологија
књижевног ствараоца представља трансцедентални
проблем, па се као резултат не може дати одговор него
опис. На дјело свакако утиче психологија личности,
али она није одлучујућа за стварање великих дјела.
Јунг човјека-ствараоца види као дуалитет: човјечноличног и безличног-стваралачког процеса. Као личност,
човјек је индивидуа, као стваралац он је колективни
човјек који носи и уоблучава за свјесно дјелотворне
душе човјечанства. Дјело израста из самог ствараоца, а он својим људским ставом попуњава архетип
који је морално индиферентан нумен.21 Тек намјерним
или ненамјерним људским ставом он постаје добар
или зао, или двојан. Психологија ствараоца је женска
психологија и долази од аниме,22 а претезањем стваралачког претеже и несвјесно. Лични доживљаји ствараоца могу бити саставни дио оваквих књижевних
остварења, али само ако су подређени прадоживљају
и не нарушавају органску цјелину дјела. Религијско
вјеровање, које се остварује кроз архетипове и снови,
за које је неопходно да буду протумачени, значајни су
Исто, стр. 54.
Анима: персонификација женске природе мушкарчевог несвјесног, за разлику од анимуса, персонификације
мушке природе женског несвјесног. Види: Карл Густав Јунг:
Сјећања, снови, размишљања, Будва 1989. године, стр. 384.
21
22

22

за Јунгов психоаналитички метод. Како оваква врста
стварања подразумијева дјело које, иако израста из
ствараоца, обликује стваралачки процес у већој мјери
него стваралачка личност, лична биографија је за овај
метод небитна. Читалац може, по Јунговом мишљењу,
разумјети оваква дјела само ако допусти да га обликује
оно исто што је обликовало ствараоца.
Многозначност пјесничког остварења и необичност стваралачке личности Момчила Настасијевића
опредјелили су ме да у овом дипломском раду покушам, уз помоћ Јунгове психоаналитичке методе, тумачити „Лирске кругове“ Момчила Настасијевића.
Како Јунгова психоаналитичка метода примијењена на тумачење књижевног дјела има недостатке,
посматрано кроз интересовање науке с књижевности,
у незаинтересованости за: медиј у којем се књижевно
дјело остварује - језик, личност дјела (књижевни род,
врста и композиција) и историчност, ове недостатке
покушаћемо премостити на следећи начин:
Језик
Ако језик посматрамо као саставни дио психологије
личности-човјека Момчила Настасијевића, одакле га
црпи стваралачка личност-пјесник и користи у духу
психологије стваралачког процеса, онда језички израз можемо тумачити у склопу тумачења психологије
стваралачке личности, али само једним дијелом. Јер,
23
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стваралачка личност, када је ријеч о визионарском начину стварања, пише по захтјевима материје која је страна,
што значи да се у овом случају та материја остварује у дјелу
које се попуњава и исписује језичким изразом човјекаличности преко безличног стваралачког процеса. Овако
настала дјела бирају језички израз, а језички израз којим
управља дјело свакако ће се указти битно различитим од
уобичајеног. Ако овакво схватање примјенимо на визионарско књижевно дјело, онда ћемо приликом тумачења
психологије књижевног дјела тумачити и језички израз.
Личност
Попуњавањем безобличне и безсадржајне визије
кроз колективно несвјесно помоћу симбола и ликова
добићемо поруку која значи, а како се све ово одвија
помоћу језика који исписујући садржај структуише
дјело својим појединим дијеловима: ријечју, стихом,
строфом, циклусом и циклусом циклуса у цјелину, ово
прожимање отвара могућност разматрања личности
дјела, књижевног рода, врсте и композиције.
Историчност
Историчност књижевног дјела,као лирског остварења
у српској књижевности с почетка XX вијека и у односу
на догађања у европској поезији, назначићу у закључку
тумачења Лирских кругова Момчила Настасијевића.
24

ЛИРСКИ КРУГОВИ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА
Дјело Момчила Настасијевића је једно хомогено умјетничко остварење које тече из вјечне славине
доносећи безобличну и бесадржајну распрешену слику тамног вилајета, који се разрјешава и распознаје
у лирским круговима. Описујући круг по круг лирика ће, укрштајући их, показати и средиште средишта.
Драма, приповијетка и лирска пјесма препознатљиве
су у оваквом дјелу у највећој мјери формом коју је
уобличио садржај. Форма, као и облик, у потпуности осликава садржај са којим се прожима, не само
по естетским већ и по суштинским критеријумима
чинећи биће дјела.
Језички израз прелијева се и ломи у тачки драмске напетости на једну страну ка лирском а на другу ка
приповиједачком. Али, како сав долази са једног мјеста,
зрачећи из истог исходишта у које се прелијевајући
враћа и мијеша, непрекидно остаје питање: какав
ће језички израз бити следећег тренутка? Садржај у
пуној мјери открива нужност која га је исписала, ону
која је морала да се искаже израњајући из безобличности и носећи доживљај који је изван ствараоца. Овакав
садржај не пише више лирско Ја - свјетлост, њега пише
сјенка23 која жели да се искаже, да поприми облик:
23
Према Јунгу, који разликује: личност број 1 као
свјесно-свјетлост и личност број 2 као несвјесно-сјенка.
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И за кап само,
И за кап,
неизречје ово уреч.
(Глухоте-2)
Лирика свјетлости
Психолошки начин стварања: лирика пјесникове свијести
Пјесник, лирско ја, исписује и описује прва два
лирска круга („Јутарње“ и „Вечерње“) при дневној
свјетлости, па је поезија позната и блиска, она која долази из простора људске свијести и дневне свјетлости:
Жуборли водо изворе
млада кад јутром доходи,
сана кад лице огледне,
је ли ме водо, сневала.
(Извору)
Лирски круг „Јутарњих“ описаће живот тоном
живота, примијетити тајну, угледати још увијек свијетло
наличје у тренуцима без сјенки и видјети смрт.
„Вечерње“ су већ обојене другим тоновима, а
тајна примијећена у „Јутарњим“ прераста у слутњу
коју појачавају тренуци у којима вече осваја последње
дјелиће дневне свјетлости, сутонски мјешајући боје,
свјетлости и осјећања (Сутон).
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И поред оваквих наслућивања „Вечерње“
затварају лирски круг људских осјећања, али овога
пута, за разлику од пјесама натопљених флуидном
свјетлошћу љубави и радости у „Јутарњим“, „Вечерње“
су натопљене људским болом (Сестри у покоју).
Тематика из човјекове доживљене или мисаоне
стварности, коју покреће појавни свијет, попуњава
прва два лирска круга. Језички израз ће из уроњености
у традицију народне лирике (Фрула) већ у следећој
пјесми првог лирског круга (Јасике), задржавајући сјај
коријена, причати на свој начин ослобођеним стихом.
Момчило Настасијевић у есеју „За матерњу мелодију“
размишља: „Матерњом мелодијом називам ону звучну
линију која, долазећи из најдубљих слојева духа, везује
појмове у тајанствену целину живог израза. Афективне
је природе (и математичка апстракција изражена, па
садржи свој систем распеваности). Коренита је и колективна, и дан-дањи у разгранатости језика и наречја,
и све до појединачног израза, делује спајајући.“24
Промишљајући о матерњој мелодији и матерњем
изразу преобликованом у пјесничком бићу, чија ће
мелодија бити индивидуална, а ипак показати одакле
долази, пјесник, лирско ја, описује путање од јутра до
вечери, од рођења до смрти, од тајне одбјегле свијести
преко подневног сна до слутње у свијести, дижући
24
Момчило Настасијевић: Есеји, белешке, мисли, приредио
Новица Петковић, Горњи Милановац 1991. године, стр. 40.
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лични доживљај на ниво умјетничког стварања помоћу
језичког израза. Дах традиције и снага пјесничке личности сијају кроз оно о чему пјева, хришћанска религиозност бори се са паганском у персонификованој
архетипској природи, а кроз запитаност одаје само
прихваћену религиозност:
Шта вреди поп што моли?
(Труба)
На нивоу свијести и доживљног затварају се прва
два лирска круга у којима је препознатљив психолошки начин стварања, уз свеприсутно лирско ја које
умјетнички обликује радост и бол свакодневног живота
кроз пјесму у којој ће се, огледајући се, наћи и други људи
препознавањем доживљеног које нису знали исказати.
Лирика сјенке
Визионарски начин стварања: лирика стваралачке
личности
Након дневног живота, свјетлости и блискости,
слутња израсла из тајне неће донијети нови доживљај
лирског ја којим ће пјесник пјевати у сљедећим лирским круговима. Напротив, оно што ће доћи биће још
мрачније, још тамније, још хаотичније у својој изворности и тек такво тежиће свом силином ка изрицању,
попуњавању и обликовању:
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Исполин анђео
Силовито над крововима затруби,
***
Он труби, труби упредвечерје страхобни руб.
(Предвечерје - БДЕЊА)
Лирско ја препустиће се овој стихији и својој
сјенки која ће, црпећи из колективно несвјесног, уобличавати визију из циклуса у циклус дајући јој садржај,
облик и значење.
Стваралачка личност, налазећи се у потпуно
новој ситуацији, разапињаће се нагнана на продор
визије која хоће да се изрази од Бдења до Речи у камену.
Песничко надпоштовање: Ништа с предумишљајем.
Почетним откровењем у све нова, и свако да садржи
клицу даљег, да му буде ПРОРОЧАНСТВО, и тако на
све дозиве исти одјек да се огласи, и заборавив себе,
да своја рођена снага не дела правцем тако хоћу ја
већ тако мора.25 Стваралачким процесом условљеним
захтјевима визије, након продирања у дјело (Бдења),
сјенка ће, разапињући се од бдења до исписивања
ријечи у камену, мучити и стваралачку личност која
пише подређена овом захтјеву. Препознавање и
описивање визије доноси лирски круг Глухоте.
Грч утроби је
немље тим,
корену премирање,
25

Исто, стр. 31.
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невиније из биљке чим
прогледава цвет.
(Гчухоте - 9)
а тумачење лирски круг „Речи у камену“.
Крст на раскршћу
Ту наука.
(Речи у камену -10)
Са ових пет лирских кругова („Јутарње“,
„Вечерње“, „Бдења“, „Глухоте“ и „Речи у камену“)
пјесник је првобитно заокружио слику у књизи Пет
лирских кругова. Након описивања („Глухоте“) и
тумачења („Речи у камену“) визија је и даље остала
непозната, па иако је у лирским круговима од „Бдења“
до „Речи у камену“ носила поруке, она се и даље наметала сјенки. Спознаја ће се одиграти тек у шестом
лирском кругу, у Магновењима:
Тајна то тајни,
за даљу некуд мену
отвори вид.
(Храм)
а сјенка ће, постајући свјетлост, исписати поруке
у Одјецима.
Паралелно са продором визије у дјело одвија
се духовни алхемичарски процес сјенке (очишћење,
растварање до универзалног бића, поновно
учвршћивање и састављање под влашћу и на нивоу
30

најчистијег бића, злата или Бога и преобликовање),
спознаја Бога у човјеку, човјека у свијету и ријечи у
умјетности. Толико велика и значајна за човјека, ријеч
је ипак мала и недовољна сјенци да изрази визију онако како је доживљава:
И то па то
и све то,
(Речи укамену -13)
Разрјешење доноси љепоту спознаје, иако садржај
може да буде болан. Ријеч је за то лијек. Преточена
у ријечи она ослобађа али и оставља бол сазнања.
Одјеци ће исписати спознато у својој двојности и
као што ће у средишту бити камен, двојни лик свеца
и ратника и спозиати Бог, Бог у човјеку, као љепота
откривеног; истовремено ће се описати немоћ ријечи
пред оваквом врстом стварности, Син Божији који се
није остварио у човјеку, због чега се ни човјек још није
остварио у човјеку. У средишту средишта је божанство
умјетности а у животу човјек остварен у умјетности.
Језички израз биће најкондензованији у
„Глухотама“ и „Речима у камену“ а својом згрченошћу
ће одражавати шта се догађа са сјенком пред спознају
визије. И ма колико се преобликовало, биће прожет
архаизмима.
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Лирика свјетлости
(„Јутарње“ и „Вечерње“)
„Јутарње“: први лирски круг
Почетак, добро, свјетлост и рађање израњају из симболике јутра боја која се везује за наслов првог од седам
лирских кругова, „Јутарње“. Фрула, Јасике, Извору, Румена
кап, Зора, Ђурђевци, Сан у подне, Грозд, и Дафина описују
овај лирски круг при пуној свјетлости и у домашају лирске
свијести коју ће дотаћи тајна. Само што је пјесник ослухнуо инструмент који сеже у бит етничког бића дах радосни ће се кроз фрулу (Фрула) претворити у мелодију која
жално у дољи разлијеже. Анима већ трепери питањима, а
наговјештај да нешто има описује се персонификовањем
тајне (Одбјегла тајна) и фигуром питања. У познатом
човјековом окружењу једино што је вјечно и видљиво очима је природа. Природа чува тајну, утврђује пјесник након
запитаности над јасикама, јер Јасике ћућоре белу тајну
коју су спознале кроз сан. То сазнање пјесника наводи
на размишљање да је тајна доступна природи, али не и
људском бићу. У жељи да сазна пјесник започиње дијалог
са природом кроз који уводи мотив љубави:
Јад јадни ме,
јагода зри;
руди већ лето ливадом;
травка се травци нагнула,
ја сам,
помени водо за мене.
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(Извору)
Ова пјесма садржи још једно људско искуство
које у човјеку носи различите доживљаје, искуство
самоће. Тако једноставно пјесник каже да је сам, узвишено тужан, али ипак истичући ја на прво мјесто, као
да то ја није само него у њему има још неко. Зашто?
Удаљеног од родног краја обузима га сјета (Ђурђевци).
Не само у овој, у пјесмама Грозд и Дафина природа ће посредовати у пјесниковом сазнању, у првој
изазивајући колебање, а у другој уочавање смрти.
Средиште лирског круга „Јутарње“ налази се у
тачки поднева (Сан у подне) које је тренутак равнотеже и застоја, тренутак свјетлости без сјенки, слика вјечности. У том тренутку смјењују се супротни
принципи, узлазни који се кретао од поноћи до поднева и силазни који иде од поднева до поноћи. Ова
пјесма откуцава подне у којем је живот лијеп као
сан, а у средишту је апсолутна, бесконачна, слатка, врела и флуидна љубав. Намеће се питање: зар је
сан љепши од живота? Зар је стварни живот увијек
праћен сјенком пријеподнева коју не видимо, па смо
срећни, или сјенком послијеподнева коју видимо, па
смо већ несрећни, а потпуно смо срећни тек у оваквим ријетким, пуним тренуцима. Ово су питања која
намеће ова пјесма и у односу на остале у првом лирском кругу јасно их потврђује.
Након поднева, иако при дневној свјетлости
почеће питања и дилеме, не онако разигране као
при јутарњој свјетлости, него теже од зрелости. Да л'
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напити се вина? пита се пјесник у пјесми Грозд. Хоће
ли тај напитак бесмртности, како га тумачи и паганска и хришћанска религија, штетити или користити?
Музама у старој Грчкој био је забрањен због памћења, у
хришћанском обреду вино је крв Исусова. Пјесма носи
дилему изазвану сукобом религиозно прихваћеног
Бога и паганског божанства у пјесниковој свијести.
Флуидно тече љубав поднева до краја првог лирског круга и тек ту, на крају, биће нарушена смрћу:
Кад нељубљено мре,
тмоло је ваздухом
на страст.
(Дафина)
Започет са фрулом на извору, након пуноће поднева овај лирски круг завршиће појавом смрти над
којом ипак претеже дневна свјетлост разумног људског
схватања. Ни ову тајну, тајну смрти, не зна пјесник, али
поново зна природа, знају биљке (Дафина), јер дафина
сабласно мами у таму. Живот бјежи од смрти паганским митским обредом:
Но камен тежак навали,
тежи нег погребна жеђ,
кад нељубљено мре.
(Дафина)
У свим пјесмама овог циклуса све је тако као што
је вијековима било: вјечна природа, музика, љубав и
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смрт, радост и туга, сјета и жал, жеља за знањем и
сазнањем, са једне и човјек окружен природом и запитан над сликом, звуком и ријечју, са друге стране.
Пјесник посеже за фрулом и тад свс започиње, јер
ће њен звук изазвати сумњу да постоји тајна, иако
свијест и не слути, бавећи се садржајима људске стварности, до којих вибрација и преобликовања ће бити
захваћена душа.
Стваралац већ у „Јутарњим“ гради нов језички
израз коријенећи се у матерњем језику: „Треба великог
поста и кајања. Ништа општечовечанске вредности
није постало случајним укрштањем споља. Кобна је
обмана посреди. Свима припадне само ко је кореном
дубоко продро у родно тле. Јер општечовечанско у
уметности колико је цветом изнад толико је кореном
исиод националног.“26
„Вечерње”: други лирски круг
Супротно, мада у продужетку, од „Јутарњих“
стоји лирски круг под називом „Вечерње“, а испуњавају
га пјесме: Љиљани, Биљкама, Вечерња, Чесми крај пута,
Позној, Врбе, Сутон, Труба и Сестри у покоју.
Започет проласком поднева, падајући принцип
кулминира у збуњивању људске свијести током вечери, згушњавајући се у вршној тачки овог доба дана
након прелијевања сутонских боја. Све ово сумњу у
26

Исто, стр. 44.
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постојање тајне порађа у слутњу, појачава осјетљивост
свијести на несвјесно а на тренутак ће се појавити и
визија (Сутон). Свијест је уочава, али не наставља да
је слиједи већ грађом људског живота исписује пјесме
које слиједе.
Вече је почетак ноћи, тачка у којој започиње
припрема краја (Бдења) који ће се исфилтриран кроз
чекање сванућа (Глухоте) указати као овозамаљски
крај или крај једног а почетак другог.
Дневна свијест није одгонетнула тајну биљки, јер
она постојање нечег изван датих облика није могла да
схвати. Тама вечери, надражујући чула пјесника, доноси нова размишљања:
Топи се дан.
По златном одру девице мру,
драгане болу,
сестре моје миле.
Путују насмехнуте
нечим што су сниле.
(Љиљани)
Необјављене, неисказане путују позне мисли
носећи тајну у тамни дол, али насмјехнуте. Све остају
и даље на нивоу свијести, а ново пјесниково сазнање
је заправо стари мотив сна. И у овој пјесми се снило
па спознало. Сан доноси ослобођење од ограничености свијешћу, омогућује слободан продор несвјесног у
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свјесно, а у алхемичарским процесима из дневне мисли, повријеђене непревођењем несвјесног у свјесно, из
ожиљка се рађа нова вечерња мисао. Пјесник гори од
жеље за спознајом тајне и даје обећање да ће и он, као и
биљке, умријети тек кад преда тајну (Биљкама). Пјесма
одише сјетом која потврђује да се све одвија дубоко у
мислима људске свијести.
Иако су вечерње мисли зрелије од дневних,
не могу избјећи тјескобу заустављеног тренутка
(Вечерња) који рађа страх од ријечи којом би пјесник
рекао сен из незнани. Ово је прво појављивање визије
у кратком продору у свијест. Осјећања се покрећу, мисао остаје затечена а ријечи нема.
Пјесник сада зна да нешто има, зна за сен из незнани, али не зна ништа више. У пјесми Чесма крај
пута суочава се зов бистри са тугом руменом с вечери, јер визија није поново дошла и задржала се: мре
ми у руци невјеста. Овога пута, у жељи за сазнањем,
пјесник се неће обраћати свијету око себе него ће,
напротив, кроз молитву за очишћење покушати да
одвоји себе од свијета, а молиће опроштење за бол, за
гријех, за блуд. Молитва је изражена тоном страсно
занесеног вјерника који моли мудрост (капља тебе)
да би схватио. Религиозност пјесника овдје већ долази
до пуног изражаја, јер по црквеним оцима Дух Свети
улијева дар мудрости у жедна срца, а пјесник у Позној
моли за капљом:
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Дај да за капљом тебе
жеђа ме без утола на веки,
за бол, за грех, за блуд.
Ипак је вече и пјесник се враћа природи. Да ли
из воде потиче све, јер је вода симбол обнављања. И
ево, тајна је из фруле, преко јасика, умирући са биљним
свијетом зажуборила у води, вода је жубор из незнани,
МATERIA PRIMA. У Библији Бог даје земљи воду, али
једна још тајанственија вода произилази из мудрости
која је за вријеме стварања управљала уобличавањем
(Јов, 28,25-26; Изреке, 3,20; 8,22,24,28-29;)27.
Да су то све бљесци у свијести који само појачавају
вечерњу слутњу и мисао говоре двије последње пјесме
овог лирског циклуса, Труба и Сестри у покоју. Помоћу
трубе, поред мотива смрти, пјесник уводи мотив рата.
Ни трага од религиозне занесености, свијест је пред
смрћу толико људска да:
Шта вреди поп што моли,
па крстача, па име,
неће се војник вратити у село,
неће пољубити коју воли.
(Труба)
Тоном дубоке туге испјевана је и последња пјесма
лирског круга „Вечерње“, Сестри у покоју, у којој се
пјесник, због бола и неприхватања смрти у свијести,
27
Библија, превели Ђура Даничић и Вук Караџић,
Београд 1989. године.
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враћа на размишљање о постојању незнани. Можда
ипак постоји? Његова религиозна свијест је поново
побиједила људску и он моли Капи уља за лек, кап Духа
Светога која је дарована Исусу када је био помазан
(Лука 4,18).
Сутон је централна пјесма овог лирског круга
који пјесник затвара пјевајући о смрти док је у осталим пјесмама слутњом и бљеском визије разапет
између пантеизма, атеизма и хришћанског вјеровања.
Бол и смрт, те жеља за сазнањем покрећу такве процесе у пјеснику.
„Јутарње“ и „Вечерње“
Описујући кругове својих путања прва два
лирска круга „Јутарње“ и „Вечерње“, затварају круг
пјесникове свијести која се сусрела са свијетом и
својим мислима. У сусрету са свијетом, чија природа
побуђује у пјеснику осјећај вјечности и тајне, пјесник
је у дјетињству човјека уопште, па и свијета и пантеистичког божанства које доминира над религиозношћу
пјесника у смислу прихваћеног хришћанског Бога. У
сусрету са мислима и њиховом ограниченошћу на
појавни свијет, а под утицајем бљеска визије, религиозно прихваћено вјеровање кулминира у свијести, али
само на тренутак. Бол од жеље за сазнањем изазива
молитву, док сусрет са смрћу пјева људску огорченост
у свијести која не може да је прихвати.
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Пјесник
Човјечно: лична психологија
„Једна је Уметност, као и један Бог, као и један
живот. Из истоветне распеваности у духу (а она
је непобитна као и сам дух) полазе зракасто уметничка остварења“28, написао је пјесник Момчило
Настасијевић размишљајући о матерњој мелодији.
Из Једног, из Једне Умјетности узео је ријеч за свој
градитељски материјал и пјевање из матерње мелодије,
да би је завршним чином индивидуалног посредовања
уобличавао у поезију познаваоца умјетности ријечи,
али са јаким личним печатом.
Овако настају прва два лирска круга, а готово
свака пјесма од настанка до коначног облика пролази
кроз неколико верзија, јер је пјесник био у сталној потрази да стварну мисао каже стварном речју која има
матерњу мелодију. Ако боју посматрамо као једини
универзални свјетски језик, звук то није прерастањем
у мелодију, ријечи његовог матерњег српског језика, као
и сваког другог који се кроз историју свога народа није
наметнуо човјечанству, доводе га на скучен простор
родног тла. Аналогијом, преко биљног свијета, он ће
уронити у своје тло и наћи старе коријене који су давали бујне плодове када је у Западној Европи постојало
мало од данашњег. Црпећи матерњу мелодију из тих
28

262.

Момчило Настасијевић: Есеји, белешке и мисли, стр.
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коријена он ће запјевати својим гласом, гласом лирске
душе у којој се укрштају путеви Истока и Запада, али
јој је коријен у срцу старе Европе. Иако му приписују
да пјева на поставкама европског романтизма, он пјева
не само другом мелодијом, него кроз његову мелодију
говори друго духовно и искуствено наслијеђе. За разлику од изгубљености човјека у пјесништву европских изама, које он свјесно неће, а несвјесно не може
да пренесе у матерњи језик, Настасијевићев човјек
није изгубљен. Збуњен је јер живи на раскрсници на
којој Европа рјешава незадовољства двије различите
стране, Истока и Запада, али се тражи. Носећи у себи
аполинијску чежњу, западни пјесник осјећа зло у савременику из којег се рађа зло за човјечанство и пред
тим остаје немоћан. Он жели помоћи човјечанству,
али пред бесмисленошћу живота и рушилачки
настројеним западним човјеком, са једне и статичним
источним човјеком, са друге стране, остаје беспомоћан.
Настасијевић не полази од бетонских градова, већ од
природе, вјерујући да још увјек има спаса за човјека у
свој ограничености трајања његовог физичког бића и
једнакој ограничености људске свијести. Запитаност
над смрћу код Настасијевића не изазива ни рушилачки нагон ни резигнацију ваћ молитву за Кап нам
уља за лек из незнани (Сестри у покоју). Пјесникова
психологија је психологија доброте која тражи човјека
у човјеку, у жељи да помогне човјеку и човјечанству. У
овоме се огледа битна разлика између резигнираних
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европских пјесника који не виде излаз из ништавила
и Настасијевића који тражи смисао чак и у ономе што
људска свијест зове бесмислом и који се не одриче доброте ни кад је нема. Ако доброте нема он се за њу моли.
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Композициона структура „Јутарњих“ и „Вечерњих“

подне

Јутарње

љубав
живот

бол
смрт

Вечерње

свијест
Оба лирска круга затвара по девет насловљених
пјесама. Симболика броја девст аналогна је значењу
које затварају кругови. Девет је број пуноће, али и број
који у алхемији симболизује преображај, најављује крај
и почетак, број је преласка у нову раван и садржи идеју
поновног рађања и смрти. Девет је Дантеов број неба
и Беатриче, Дантеовог симбола љубави. Преведемо ли
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симболичка значења на Настасијевићеву лирику, у првом
кругу указује се пуноћа љубави и живота а у другом бола
и смрти. Лирски кругови имају тачку исходишта у подневу у којем се осликава пуноћа људског живота. Она је
у љубави која у свом пуном интензитету флуидно искри
између стварности и сна расипајући топлину и љепоту
од исховишта на остале не баш тако лијепе тренутке.
Психолошки начин стварања, стварања на нивоу
свијести, попуњавају два лирска круга, чинећи заједно
круг свијести који осликава замаљски принцип: У давнини се број два приписивао мајци: означава женски
принцип. По својим погибељним амбивалентностима
два може бити и зачетак стваралачког развоја и кобне
пропасти29.
Лирика сјенке
„Бдења“, „Глухоте“, „Речи у камену“, „Магновења“ и „Одјеци“
„Бдења“: трећи лирски круг
Молитва, Госпи, Божјак, Две ране, Осама на тргу,
Предвечерје, Траг, Јединој, Мировање дрваћа, Сиви тренутак, Гробној, Брату и Родитељу пјесме су којима је
исписан и описан трећи лирски круг.
Оно што дневне очи при дневној свјетлости
не виде, оно што вечерњи вид мути па он не може
29 Рјечник симбола, Загреб 1983. године
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разазнати, али може да наговијести, бдења доводе до
кулминације. Човјек бдије очекујући шта ће донијети
нови дан, предаје се молитви и чека. Молитва је
најнижи степен препуштања човјека несвјесном.
Пјесник чија је дневна свијест намучена надражајем
слутње и визије остао је изван Бдења. Већ у Молитви,
првој пјесми овог лирског круга, затичемо његову
сјенку у страсној преданости молитви. То је молитвени вапај да се душа на болном мјесту отвори и схвати
да би могла даље бродити, јер сјенка вјерује да је душа
моного дубља од страдања.
Унутрашње око је већ отворено, а замаљска
душа уступила је мјесто небеској. На тај начин доћи
ће и до потпуног развоја аниме која твори језгро
психе. У земаљској души завршавају се два степена
њеног развоја, биолошко-инстинктивни и сексуални,
а у небеској се остварује досезање небеске мудрости
преко Госпе (Мајке Божије), која је њено оличење,
до саме мудрости у чијем средишту је љубав оличена кроз Христов лик. Зато се сјенка након молитве
обраћа Госпи тражећи њену самилост да бар чује за
муке. Ријеч, ријеч треба да изрази величанственост
спознату, ријечју умјетник стваралац гради, налази и
оправдава смисао умјетности, доказује постојање Бога
и вјечности, пуноћу љубави према човјеку, свом народу и човјечанству. Он не пише с циљем. Он мора
да пише, али када пише визије из праискона он гради један свијет који треба да прича свијету у којем
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живи стваралац. Пошто визије долазе из праискона, а
поручују будућности, како их премјестити у ријеч која
се одједном чини минијатурном? Како језик Божији
превести у језик људски да би га човјек схватио? Зато
се сјенка у пјесми Госпа тако и обраћа, јер то треба
рећи а не муцати...што болно пјевач промуцах овде,
јер овдје нема руке да нам раздреши чвор.
Човјек, заокупљен рационалним, свега више има
око себе и све мање у себи. Мучи се, у њему је чвор,
запетљава се о ноге другом човјеку, удара на другог
човјека, али помоћи на Земљи нема. Човјек, окренут
спољњем себи заборавио је себе изнутра, окренут
појавном свијету заборавио је небо, а несреће га прате.
Духовним усавршавањем раздрјешује се чвор
између човјека у човјеку, човјека и човјека кроз Бога
у човјеку, па такав човјек стреми ка стварању, другим
људима и човјечанству а не разарању, уништењу другог човјека и човјечанства.
Богочовјек Христ био је међу људима у намјери
да им помогне, да залијечи дубоке људске ране. Након
њега људи који теже човјечанству љубави и стварању
узимају у своју душу његов лик а у срцима пламте његовом љубављу. То чине и пјесници пролазећи
кроз духовни процес сазријевања, када на завршном,
највишем степену развоја постану божјаци. Божјак
спознаје да би објавио, а процес је болан јер:
Залапи гроза
на стопе Богу где остале.
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(Божјак)
Препуштајући се мудрости, највишем степену духовног развоја аниме, Бог се у лику Христа настањује
у човјеку чинећи га бесмртним, пјесник се отвара за
спознаје које ће објавити јер мора, а монах у људском
обличју чува лик бесмртности. Монаха и пјесника спаја
исти лик у истој намјери да спасе човјека који живи у
овој грози од искони (Божјак).
Кроз пјеснички триптих са ликом Христа у души
човјека, монаха и пјесника из колективно несвјесног
израња слика средњевјековне Србије. Указују се манастири који су били центри духовног живота, првих
школа и писмености у којима је монах истовремено
био и пјесник. Ово је прва слика која се јасно разазнаје
из првобитно хаотичне визије, из које већ у сљедећој
пјесми израња нешто сасвим супротно.
Први стихови пјесме Двије ране носе набој
кулминације драмске радње из које, иако забоден у
тијело, израња мач. Мач ствара и разара у двојности
свога значења, са једне стране указује се као симбол
вјечног позива одражавајући храброст и снагу, а са
друге показује своју тамну страну разорности. Својим
убодом он увијек оставља Две ране. Као симбол рата
мач такође задржава двојност значења. Може да значи
рат међу људима или свети рат, у примарном значењу
унутрашњег рата који се у том случају завршава духовним развојем или разарањем личности. Мач може да
значи и ријеч Божју, коју онај ко чује треба и да каже:
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Врео врх мачу
Зажуди до балчака у тело.
(Две ране)
Ријеч може да разори или оплемени стварање, али
исто тако може да раздире оног ко ју је чуо па је треба
рећи.
Мач расјеца слику из колективно несвјесног
временски, супротстављајући слику хармоније слици ужаса. Животни мир супротстављен је шкргуту
зуба, пролијевању крви, грчевитом изразу људског
лица разапетог између љубави и мржње. Изгубљеном
човјеку који је у већини супротстстављен је духовни
човјек који мора трагати даље јер је схватио: Нема за
мене биља овде доле. (Две ране)
Велика позорница свијета долази кроз слику
трга (Осама на тргу) у својој вреви и ужурбаности, у
својој узалудности због кретања које нема путању и
смисао. На лицима се огледа лобање коб, чује се плач и
смијех а са лица зрачи туга. Да су прешли пут духовног
сазријевања зрачила би срећа, мисли сјенка желећи
да постане камен на тргу који ће их упућивати према горе, на духовно, на Бога да би могли да разазнају
смираје и свитања.
Ова пјесма донијела нам је још једну слику у визију,
слику обрађеног камена. Он симболизује сакупљање
народа издижући се ка небу, обрађен људском руком,
симболизује тежњу ка Богу, за разлику од необрађеног
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камена који је дошао са неба и сматра се да је жив,
вјечан и бесмртан. Ова слика долази из дубљег дијела
колективно несвјесног носећи значење нужности
одуховљавања људи да не би осјећали бесмисао живота.
Коб прочитана са лица људи, који су окренути
сами од себе па су у невиду поред очију и нечују поред
ушију, испуниће своју кобну бит. У пјесми Предвечерје
њу силовитим трубљењем најављује Исполин анђео.
Сјенка види надолазећу олују, али не и људи који су
изгубили осјећај за човјека и живот. То је тренутак
када настаје рат.
Рат доноси праву људску патњу, бол и страдање,
а људи се уништавају у својој ненађености, плутајући
без циља до изгубљености. Која је улога љубави, пита
се сјенка у пјесми Траг, јер је неизвјесно да ли ће нови
живот уопште доћи и оплодити се у новој љубави
или ће се у зачетку десити убиство. Овако или онако,
трајањем до пепела који ће на крају вјетар разнијети,
сјенка још не види разрјешење.
Мач, трг без духовног симбола и Исполинова
труба у овој симболици исписују слику човјека без
знања о смислу свог постојања и ратника- освајача,
ова два лика повезује лик Врага.
Траг такве љубави је погубан, он не доноси и иза
себе ие оставља ништа:
Љубећи шта ли то убијам,
шта ли будим?
(Траг)
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Настајање у нестајању могуће је у алхемичарском процесу (Јединој), што је човјек некада знао, некада када је била вјечна природа. Слика дрвета долази
из најудаљенијег колективно несвјесног (Мировање
дрвећа), из Плотинове природе у којој су стабла жива
бића, мили друзи који у свом мировању ником не
сметају. Пуне ожиљака њих и даље сјекиром засијеца
људска рука. Сјенка им може олакшати само криком.
Језиво је спознати живот јер кад умиру дрвета, ни
туга ни опомена... (Мировање дрваћа), зато се тражи
даље. У Сивом тренутку одиграва се први сусрет очи
у очи са тајном. То је кратак тренутак сустрета са сивим очима тајни, али је сивином простријељена и бит.
Након алхемичарског процеса преобликовања,
духовни степен развоја омогућује мисаону спознају
мудрости процеса постојања. Алхемичар, дрво и мисао симболишу вјечност. Дрво као симбол праисконске материје повезује алхемичара и мисао, а мисао је
та која повезује човјека са вјечношћу.
Смрт више нија толико страшна већ у Гробној
као у поимању људске свијести ограничене на сазнања
човјека изван себе (Труба, Сестри у покоју) а живот се
чак указује вјечним јер Из сна сну дубље буде пробуђење
(Брату). Родитељ се у вјечним размјерама чини случајним
на човјековом путу, стрмоглав оплођењу. (Родитељу).
Гробној, Брату и Родитељу симболишу људску смрт која
из бесконачности доноси продужстак који иде из једног и
у себи и не носи људски страх човјека незсгледаног у себе.
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Из средишта овог лирског круга указује се лик
Бога са монахом и пјесником а на супротној страни
Врага са ратником и изгубљеним човјеком. Између
њих као вјечност стоји дрво. Симболика броја тринаест, колико има пјесама у овом лирксом кругу,
оставља запитаност над разрјешењем. Бог и Враг
супротстављени у својој вјечности упућују поруке
кроз пјесника. Али какве, то овдје није откривено. Оно
што долази може бити добро или лоше, или и једно и
друго, као што број тринаест удедињује двојну симболику. Тринаест апостола је сједило на тајној вечери,
тринаеста глава Откровења говори о Антихристу и
Звијери, а насупрот томе, по Платону и Овидију, Зевс
је тринаести у пратњи богова, на чијем челу се налази,
што симболизује моћ.
Пјеснички израз задржава у основи народну лирику, мада знатно мање него раније, док више звучи
ехом прошлости кроз архаизме, симболе и узвишено
религиозно пјевање. Елиптичним изразом у појединим
дијеловима проговара пјесма Гробној.
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„Глухоте“: четврти лирски круг
Тврд је орах воћка чудновата поучавао је пјевајући П. П. Његош, а као тврди ораси једно за другим ниже се десет везаних пјевања без наслова. Из
пјевања у пјевање проширује се нијемост бесконачног
простора који се отвара у глухо доба ноћи и одваја
физичко од духовног бића. То је доба у којем физичко
постаје бестјелесно а флуидно духовно се отјеловљује
омогућујући несвјесном да живи док дневна свијест
спава, једном ријечју Глухоте.
То је вријеме када је продор визије најјачи, али
постоји несклад између виђеног и ријечи. Људском
ријечју тешко је описати најдубљу слику колективно несвјесног, апсолутни простор божанства толико
различит од земаљског простора колико се разликује
божански од људског језика:
И за кап само,
и за кап,
неизречје ово у реч.
(2)
Стићи у просторе апсолутног прапочетка, препустити се најудаљенијим дубинама значи бити сунце
из себе у сљедећем животном дану, значи исијавати
ведрину која долази из простора ЈЕДНОГ у којем је извориште изворишта свеколиког живота, људи, биљака
и знања. Хармоничност овакве, обичним смртницима
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непознате цјелине одаје Умјетност у њеној бити. У праискону се живот указује као Умјетност за разлику од
људског живота којем тек умјетност даје виши смисао.
У нама познатом свакодневном животу ријетки су тренуци који човјека остављају нијемог од љепоте живота,
на изворишту живот непрекидно тече засљепљујући
сјајем.
Језик апсолутног не познаје ријеч у оном значењу
у којем је познаје човјек, а језик Умјетности у апсолутном живи у прелијевању звукова, боја и слика
које причају кодом духовне флуидне језгре. Човјекова
умјетност тражи ријеч познату човјеку која лијечи
и човјека и пјесника од свакодневног и физичког
уводећи га у просторе љепоте.
Ријеч спаја Умјетност из праискона са човјековом
умјетношћу посредством пјесника који носи спознато
и љубав. Ако пјесник не нађе ријеч он ће се од туге
разбољети јер ће љепота која је ријечју требала да
стигне до људи иструнути у пјесниковом срцу. Како
људи за њу могу знати ако је пјесник не каже? Зато
пјесник ријеч рађа или болује (7), али за разлику од
љепоте коју ријечју жели да приближи људима, бол
због ненађене ријечи пјесник болује сам.
Ријечи, као и све друго што долази из вјечности,
умиру и рађају се, а пјесник трпи болне порођајне муке
које доносе некад мртву (8) а некад живу ријеч (9). Али,
човјек који носи судњу ријеч препушта се ранама које
она задаје, жртвујући се за човјека и човјечанство који
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носе печат настао првим грехом. Умјетност је врховно
божанство пјесника које долази из Једног, из апсолутног, пјесникова љубав према човјеку је ријеч а његове
пјесме су виши циљ људског живљења.
Божанство прапочетка је умјетност која је била
прије свега, прије пантеизма, прије Бога, прије Христа.
Њен симбол је пјесник, а између умјетности и пјесника
стоји ријеч коју је он добио од Бога да би могао на
земљи рећи. Иако, кад би човјек живио свој исконски
живот који је живио прије првог гријеха шутњом би
могао рећи све.
Из средишта „Глухота” појављује се слика коју
оличавају умјетност, Бог, ријеч и пјесник са једне, а
Умјетност, шутња и пјесник са друге стране. Пјесника
о којем је ријеч, мада су такви рјеђи, видимо на првом
дијелу слике. То је пјесник који гледа у себе и око
себе, за разлику од многих који гледају само око себе
саопштавајући људима оно што и сами виде. Ипак,
носећи у себи дар кориштења ријечи, такви пјесници
пјевају пјесме које људи воле јер се у њима препознају,
мада из њих ништа ново не сазнају. Пјесник са друге
стране слике, који прича шутњом, је човјек који има
способности да пјевањем докучи непознато.
Алхемичарски процес, након првог степена
очишћења у „Бдењима”, наставља се расточењем:
И лепоти ли
мук овај расточења.
(8)
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Језички израз у потпуности одражава ову визију.
Стваралац остаје у матерњој мелодији, али пјева вишим личним гласом којег боје елипсе, фигуре узвика, понављања и игре ријечима. Чини се занимљивим
укључити једно од значења броја десет у размишљању
о ових десет пјевања. Десет је бинарна формула која
у електронским рачунарима одговара броју два, а то
потврђује значење броја десет у поријеклу многоструког и ОБЈАВЕ, као и његову улогу сабирача.
„Речи у камену“: пети лирски круг
Распршивши се кад је стигла у Једно и ушавши у
лик пјесника сјенка је пропутовала пут од најближег
до најудаљенијег колективно несвјесног. Њен повратак
до човјека описује петнаест ненасловњених, везаних
пјевања. У срцу циклуса, у коријену човјека, народа,
човјечанства и умјетности, на раскршћу свега пише:
Крст на раскршћу
ту наука.
(10)
До десетог пјевања сјенка нас води кроз страхоте пакла. Вода као извор бесконачних могућности
и одредиште обнављања, мјесто настанка, симбол
оплођене земље, њених становника и душе, чудо је са
свим својим својствима. Али већ и приликом настанка
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у прапочцима јавља се порблем јер све што вода оплоди сачекује гојазна глад. Неумитност нестанка огледа
се у гојазној глади која је одмах ту, на извору, па је
бића већ носе у себи долазећи из Једног, из простора бескрајног неба. Како је небо у Апокалипси пребивалиште Бога, створитеља људи, налази се управао
између Бога и људи оно симболично означава разлику
између Створитеља и његовог створења. Како све има
и своју другу страну, тако ни Бог није сам, иза њега
провирује Враг. Небо људског стварања пуно је котлова и нејасно је:
Бога ли ради пристави враг,
врага ли бог?
(1)
Котлови су исти, па ће одговори на ово питање
попуњавати пјевања која долазе описујући посљедице
двојности овог небског чина. Изашавши из једног и
божанског, обликован Богом или Врагом у људско,
човјек долази на земљу смртан, а ипак бесмртан, Богом
обликован, а и Врагом.
Зло, са Врагом у човјеку, иако га је Бог створио,
чини да човјек уништава човјека, брат брата и друг
друга (2). Кравави пут човјеков на концу води крају
пута човјечанства. Човјеку нико није крив, када он
сам ссби утире физичко постојање. Из генерације у
генерацију човјеков проблем постаје већи јер ће на
овакав начин потомство зла родити зле у гору крв (2).
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Умножавање зла и несреће наставља се у људској
похоти (3) којој је највећа болест скрнављење до
непрепознативљивости. Зао, разоран и похотан човјек
из зла које стално рађа нове жеље да се има што више
за себе, носи и себичност због које је спреман и на
издају И брава, и мимо браву(4).
Најтежи људски чин, послије братоубиства и
оцеубиства (2), чин је убијања другог човјека и то са
свјесном намјером:
Закити, намерниче,
пест окрвави,
бравама овим по крваву ружу.
(3)
Намјерници то чине човјеку који није кренуо
од своје куће према некоме са злим намјерама. Такав
човјек је преко руже изједначен са рајском љубављу у
Дантеовој симболици, а у хришћанској је човјек чија
душа у себи носи Христа.
Уље је симбол благостања, али само физичко и
материјално благостање без духовне црте удаљују
љепоту, љубав и мудрост живљења од човјека. Такав
човјек за кап-две мирисног уља по телу товар је пот–
ргао ружа (6).
Али, и поред блуди распрострањене међу људима
дешавају се чуда кроз која се јавља Бог да покаже да
није заборавио човјека којег је обликовао у људско
биће. Да би га спасио и поново му вратио слободу Бог
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му је послао Исуса (7). Гљива је симбол дуговјечности,
атрибут дугог живота, слика праисконског неба.
Богочовјек Христ је дошао након навјештања пророка,
Па Исаије ликуј,30 (7). Али човјек паганин не може тако
лако да прими Богочовјека Христа у своје срце па се и
даље исцрпљује ноћу, а дању се предаје забораву рада.
Ноћ га испија, а дању је у јарму, па на тај начин некако
издржи дане, али много теже терет ноћи у чекању да
претегли од Бога дан(8).
У зачецима хришћанства, прогонитељи се
појављују у улози ловаца на људе који су га прихватили
(9). Они лове не питајући се да ли су и они уловљени у
замку коју су сами поставили, замку људског зла. Када
зло служи као замка резултат лова је увијек неизвјестан
па се често с вечери не зна ко је коме плијен. Коријен
оваквог зла налази се у суштини власти, обичне људске
власти једних људи над другим људима.
Земаљски вид повратка у Једно, одакле смо и
дошли, људи су видјели у разапетом Христу. За разлику од људи који су разапети у души због зла које
носе, он се разапео за њих да би их ослободио патње и
мука. Дао им је примјер жртвене доброте и љубави. До
тада су се у паганским обредима жртвовале животиње,
зависно од обреда, а Богочовјек, Син Божији распео се
сам(10).
30
Исаије: један од пророка који је навијестио у
Старом завјету долазак Христов, а касније један од највише
цитираних пророка.
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Ту наука.

Наталија Лудошки

СКИЦА ЗА КЊИЖЕВНИ ЛИК СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Сина не распесте ви,
распео се сам.
(10)
Десето пјевање затвара врата пакла крстом, чиме
престају патње. Посматрамо ли десето пјевање преко
симбола броја десет, која означава свеукупност и довршеност, пакао се завршава деветим пјевањем, док десето,
као и број десет, означава повратак јединству. Јединство
се остварује Богом у човјеку. Након Христове жртве Бог
је присутан у молитвама људи (77) који носе у души
његов лик (12), али су и даље одани блуду (13). Иако је за
ружно било више ријечи и могућности да се више ослика
људским језиком, утисак сјенке на крају путовања кроз
предјеле људског зла већи је од могућности исказивања:
И то па то,
и све то.
(14)
Послије величанствене слике ружноће, из човјека
израња сретна будала (14). Нови људи долазе на свијет
земаљски, сретни јер не знају и нису спознали, будале
јер не желе да знају или било шта промијене. Мјесец
посредује њиховом доласку као пасиван и доносилац
воде, као извор и симбол плодности.
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Четири посљедња пјевања (11,12,13 и 14) описују
крст. Крст не открива тек хришћанство, крст главних
смјерова затиче се у почетку свих космологија а код
алхемичара је кључни аксиом у ишчекивању Великог
Дјела и у потрази за каменом мудрости. Саставни дио
овог пјевања је паралелни духовни алхемијски процес
који је достигао трећи степен, степен учвршћивања.
„Бдења”, „Глухоте”, „Речи у камену”
Након мрачне слике људских страсти зла кроз
посљедња четири пјевања отворена су врата за даље.
„А ко је са Христом, зар је сам ? Није ли он са
свима ? Не доживљује ли он као своје и болове болних,
и туге тужних и невоље неволлгих, и радости радосних? Када је са Христом Богом зар није са бесмртним
и вјечним животом? Зар му нису своја сва створења
која је Христос створио? Зар не учествује на тајанствен
начин у животу свих бића и свих твари? Јер бити са
Христом Богочовеком значи бити са Тросунчаним
Божанством, којим све постоји, креће се и живи.“31
У средишту епа о човјечанству налази се десето пјевање које прави прекретницу у догађањима са
крстом у средишту, који на временској оси такође има
свој прапочетак у науци о свему. Људски живот је на
тај начин добио смисао, па се и човјеково постојање
31
Јустин Поповић: Достојевски о Европи и словенству,
Београд 1981. године, стр. 243.
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указује смисленим. Од прапочетка до данас у човјеку
се укрштају различита стремљења вјечног и пролазног,
доброг и лошег, лијепог и ружног. Тек ту, на њиховој
раскрсници је порука за човјеков живот и смисао, тек
ту се налази могућност да пролазно подлегне вјечном,
лоше добром и ружно лијепом. На вјетрометини таквих укрштања налази се и Балкан чији су становници уз доброту и мудрост могли избјећи безбројна
досадашња пировања зла. На жалост, овдје је крст у
буквалном смислу те ријечи чешће служио за нова
распећа људи него за наук који дводи до мудрости
живљења. И овај, као и лирски круг „Глухоте“, испјеван
је кратким стихом каквим се клешу поруке на камену
за вјечност. Након што је свијест устукнула и остала у
свом домашају појавног свијета и наслућивања, кроз
„Бдења“ и „Глухоте“ води нас сјенка исписујући у петом
лирском кругу „Речи у камену“.
Бљесак сени из незнани отвара се, све дубље,
више и даље у вријеме, попуњавајући се сликама
средњевјековља, почетака хришћанства, првих људи,
вјечне природе и Умјетности, самог извора одакле
извире све. Сјенка нам открива тајну кроз историју
људског рода, подсјећа на први гријех из којег смо настали и без којег овакви какви јесмо не бисмо били;
води нас кроз бесмисао пакла и рата али и у рај божанског, Умјетности, Бога, љубави Христа и, што
је најважније, налази кључ смисла људског живота
доказујући његову духовну и физичку вјечност.
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„Сјенка“: стваралачки процес
Нагнан на стварање Момчило Настасијевић
пјесник препушта се стваралачком процесу чија је
психологија у потпуности подређена ономе што треба
да искаже кроз ријеч: „Мисаону ту (овде ништа не смета рећи духовну) стварност једним истим замахом и
сазнајемо и проживљавамо не само целим собом, као и
телесно и умно биће, већ и у целости онога што се преживело и чиме ће се преживети: и тек туна врхунцу
самопотврђености, и где би се очекивало обратно, ми
престајемо припадати самима себи, осетимо се током
тока, колико у себи толико и у свему што јесте, и сазнамо: и пре смрти тренутно смо умирали, престајући
појединачно, настајући у пуној стварности духа.“32
Такав стваралачки процес је болан јер ријеч тешко
преноси сву раскош Апсолутне Умјетности: Остварење
речју: Апсолутне Поезије речју до изненађења је мање но
што се мисли, јер овде поезија се оствари говором, инструментом разума и логике.33 Он носи бол равну оној
коју човјек понесе из мајчине утробе и које се током
живота рјешава, приликом чега се оствари расплинуће
твари у истоветности бивања,34 родни бол се изокрене
у радост остваритеља надстварности.35
32
33
34
35

Момчило Настасијевић: Есеји, белешке, мисли, стр. 55.
Исто, стр. 35.
Исто, стр. 52.
Исто, иста страна.
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Тада се, што потврђују и Настасијевићеве
биљешке, отвара унутрашње око које види оно што
обично око не види и стваралачки процес се завршава чином објаве, па се пјесник појављује у улози
свештеника.36 Предавши се доживљају духа, лично
се види из другог угла: У доживљају духа све је, осим
онога што називамо апстрактним, све, најсуштија
стварност, а Појединачно ту изједначи се са општим,
реч ту није појмовна ознака него само ствар у својој
бити.37
Логика спознаје у визионарском начину стварања
предочава спознатог а не религиозно прихваћеног
Бога у очајању изопачене религиозности.38

36
37
38

Исто, стр. 21.
Исто, стр. 57.
Исто, стр. 94.
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Композициона структура „Бдења“, „Глухота“ и „Речи у
камену“
вјечна
вода

Бдења
Бог,
монах,
пјесник
Враг,
ратник,
изгубљен човјек

божанство,
апсолутно

Глухоте

дрво

умјетност

умјетност,
шутња,
пјесник
умјетност,
ријечи,
пјесник

сјенка
(колективно несвјесно)
крст

Речи у
камену

Ако се круг који затвара свјесно упореди са
кругом који затвара несвјесно, указују се огромна
пространства несвјесног, времена или вјечности у
којој човјек нема разлога да буде оптерећен бесмислом, јер из тих бесконачних простора увјек може да
црпи животну мудрост и оплемењује живот смислом и радшћу. Спознаја, било која од могућих, нуди
му могућност духовног преображаја водећи га непогрешиво према исходишту. Ако се овакво искутво
примијени на замаљски живот, он поприма значење
смисла. Физичко тијело умире нерађањем, смрћу
или убиством, али духовно тијело, чак и оно које се
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за живота није остварило, има додир са бесконачним извором вјечне воде. Човјека, према открићима
вјечне сјенке, сусрећемо тек између Бога и Земље, а
божанско биће духа сусрећемо у Апсолутном, на извору свих бића. Апсолутно чине Вјечна Природа и
Умјетност у својој божанској хармонији. На пранебу
је већ постављен крст појавом вјечне глади, а тек ће
Бог обликовати биће у човјека физичког обличја какво познајемо. Али, и ту га чека нови крст који укршта
Враг. На крају, уз све крстове које носи од прапочетка,
добивши од Бога слободу земаљског живота човјек
се распиње на земаљском крсту којег укршта сам.
Неминовно је, према филозофији сјенке, растати се
физички или духовно. Духовно остварен човјек, који
је спознао, види смисао људског живота у свом физичком обличју. Такав човјек није изгубљен, ни у себи
ни изван себе; он у себи носи љубав за све и жељу да
и другима саопшти како да буду срећни и како да не
уништавају себе и друге. Своје физичко дјеловање он
ће усмјеравати према духовном.
Човјек који није духовно остварен вјечан је као
и онај који јесте, само што се у свом незнању двоструко распиње на животном путу, и физички и духовно.
Такав двоструко распет човјек прво уништава себе изнутра а затим таквим собом уништа све око себе: природу, друге људе, умјетност па чак и оно што је сам изградио. Визионраска умјетност је веза са апсолутним,
али њу најчешће духовно неостварени људи одбијају,
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мада им она пружа људским језиком предочену тајну
вјечности. И не само то, она их упозорава, или тумачи,
преко садашњости и прошлости на будућност. Оно
што друге врсте људског стваралаштва не могу, а то је
да спознају и поруче, књижевност може.
Најчешће оваква књижевна остварења буду растумачена касније, када се већ нешто деси или открије,
па се то онда приписује егзактним наукама а пјесник
остаје несхваћен у свом времену. Из маштања овакве
књижевности, како многи рационалисти размишљају
и говоре, рађа се нова филозофија из које егзактне научне дисциплине и те како црпе грађу за своје изуме
које предочавају човјеку као божанске материјалне
проналаске. Јесте да сваки нови проналазак, у функцији
људског живота, зачудно мијења људски живот, али не
треба заборавити да је он у бити дошао из духовног
добивши физички облик баш као што се десило и са
човјеком. Ако материјални проналасци дођу у посјед
човјека који није доживио духовни развој он их веома погрешно користи. Најчешће је такав човјек зао
па се зато и нама дешавају зла која доносе ратови, а у
посљедње вријеме нам тако узвраћа и Природа која не
може више да нас поднесе овакве какви смо. „То је већ
опасна застрањеност, због све концентрисаније делатности најмањег броја, да непрегледне масе сведубље
тону у мртвило пасивност.“39
39

Исто, стр. 89.
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Пет лирских кругова
Резиме са композиционом структуром
Док је језгро будућег духовног атома од којег се
састоји флуидно духовно тијело, неограничено оним
што ограничава физичко, отишло даље да се формира
до свог пуног облика, пјесник Момчило Настасијевић,
који га је формирао, објавио је збирку пјесама Пет лирских кругова. Вјероватно је то учинио зато што их ја
осјећао као једну цјелину. Да ли је знао шта је то или не,
анализа овог типа не може да одговори. Језгро духовног атома, које нам се указује на слици, поред тога што
тумачи визију, предочава нам и бесконачне духовне
могућности човјека. Треба додати, али само оног чија
свијест дозволи да га формира и свјесно и несвјесно,
без обзира што га од вјечне воде прате двојности.
„Речи у камену“ су круг кругова, њихово средиште је и средиште свих пет лирских кругова. Као
што је небо између Бога и човјека, тако је Бог између
божанске бесконачности Апсолутног и човјека, он је
човјекова веза са бесконачношћу.
Вјечна природа, физички људски живот, физичка
људска смрт и умјетност затварају четвероугао у чијем
средишту је Бог. Он је човјека ограничио давши му физичко тијело и ријеч, али му је без ограничења оставио
душу која му служи као веза са Вјечном Природом
и Умјетношћу. Тиме је и поред физичке, коначне или
не, смрти човјек бесмртан. Физичко тијело гаси се
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у потпуности само без потомства, а са потомством
продужује трајање. Духовно тијело које се оствари
кроз стваралаштво такође остаје да живи.
вјечна
вода

Бдење

Бог

божанство

Глухоте
умјетност

дрво

Реч у камену

језгро духовног
атома

живот

Вечерња

Јутарње
смрт

човјек
пакао

Лирика Момчила Настасијевића носи изузетно јак набој његове духовне енергије па није ни чудно да ни једног читаоца не оставља равнодушним.
Побуђујући душе људи који је читају, она сваки пут
оживљава преко читаочеве духовне енергије на нивоу човјека-личности, а оплођује се само ако је читаочева духовна енергија довољно јака да се покрене. Оваплођење се догађа између пишчеве духовне
енергије коју носи лирика и нове духовне енергије
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на нивоу стваралачке личности, па се као резултат
појављују нова остварења. Ово не значи да духовност мора да буде само стваралачка. Она може да
буде и лична. Истовремено, ово је прво значење које
ова лирика емитује. Слике које су попуниле визију
чине друго значење лирских кругова. Наговјештај су
зла оличеног у рату са једне и обнове духовности са
друге стране. Сви симболи заједно су слика структуре језгра духовног атома лирске душе. У језгу атома
лирске душе јасно се осликава узрок вјечне борбе лирске душе за остваривањем равнотеже између духовног и материјалног. То је сигурно увијек било најтеже
и најљепше, јер је духовно увијек непокретљивије а
материјално покретљивије и агресивније. Потпуном
окренутошћу ка само једном, човјек овакав какав јесте,
може само застранити у односу на себе и друге људе.
Зато у свијету у којем материјално као продукт духа
уништава дух који га је створио лирска душа опсатаје,
али се њиме не може задовољити.
И, на крају, немогуће је не обратити пажњу на
графички симбол који се исписује. У њему се поред
кругова и квадрата (ако се споје означена средишта)
јасно описује број осам ( 8 ). Овај број је увијек број
космичке равнотеже. Број осам и осмоугао имају улогу
посредништва између квадрата и круга, неба и земље
и зато су у вези са посредничким свијетом. Осми дан
најављује будуће вјечно доба и то не само Христово
него и човјеково васкрснуће. Као што је број седам
68

број Старог Завјета, тако је број осам број Новог
Завјета. У симболици осми дан значи и промјену облика, што упућује не само на Христово васкрснуће, него
и васкрсење човјека преображеног милошћу када се
разлије Дух Свети.
„Магновења”: шести лирски круг
Овај лирски круг пјева о спознаји сјенке, која
се истовремено, након очишћења, расточења и молбе за учвршћивањем, у процесу духовног алхемијског
преобликовања који се одвија од Бдења, учвршћује на
нивоу вушег духовног бића. Пјесме: Епитаф, Поглед,
Награда, Порука, Пут, Вест, Пут у камену, Храм, Речи
из осаме, Струна, Мисао, Радосно опело и ОН пјевају
спознају сјенке након пређеног пута кроз просторе
који су испунили визију.
Прво искуство је искуство човјекове смртности
која је често спас за човјека (Епитаф). Све сљедеће
пјесме овог циклуса подјељене су на пјевања, а свака
пјесма је пређени пут, мала одисеја искуства које је
сјенка спознала крећући се до прапочетка. Поглед је гине око, каже стих у пјесми Поглед о погледу који је
окренут бесконачности божанског простора, док нам
поглед на човјека открива како Самртна ова / прогледала страст, иако човјек примјећује вјечност:
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Гине ткач,
а гине ткање и влат.
Ал чудно не погиба мир
златали зри,
где гинуло се и ткало.
(Поглед)
Наизглед смртан, живот је ипак вјечан а награда
која је дошла кроз Христову рану поучава и човјека
да су често слатке ријечи и поклони горки а чемерна
мука слатка, да често човјек бива окривљен и када није
крив (Награда). Узрок Христовог страдања и каснијих
човјекових страдања колико лежи у коби коју човјек
носи рођењем толико лежи и у човјеку који се током
живота изгуби у себи:
Јадна јаснота,
умље, једна реч,
мрачни пут грете.
Достојан споља лик и ум
унутра звер,
и беспомоћно дете.
(Порука - 4)
Пјесма Вест - 1 најављује васкрсење Христа у
човјека нове ере која ће бити ера духовности, ера која
ће Жртвени преклати нож / силу крина ( Вест - 3 ).
Са Тугом у камену затвара се тужни животни круг
70

предходне ере човјечанства кроз седам симболичних
пјевања. Као сјећање на ову еру остаће храмови који
су били мјеста духовности одакле се стремило ка Богу
(Храм - 3). Само из осаме (Речи из осаме) човјек може
доћи у склад са божанским, па ће душа затреперити
као струна, схватити значај спознатог и другим очима
видјети дотадашње боли:
Не мене, не мене,
брата то
у незнању мог
муклије тим
потаја ова мучи.
(Струна -3)
Само таква душа може да прими мисао која је
човјекова једина веза са пространствима бесконачности (Мисао -1), али само таква душа је спремна и за
даљи лет (Мисао - 6). Човјек који је у овој ери достигао такав степен духовности пјева себи Радосно опело,
јер ће се родити као нови човјек када поново дође и
ОН. У средишту овог лирског круга су пјесме Храм и
ОН. Храм као осма, ОН као пета пјесма након Храма.
Пошто осам навјешћује будуће вјечно кроз промјену
облика, а пет је број средишта и равнотеже, сјенка преноси поруку спознаје будућем еону духовности.
Како је након продора визије несвјесно постало
саствни дио свјесног, а десио се и алхемијски процес
преобликовања, пјесме овог круга чине се само на
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први поглед сличне онима које је пјевало лирско ја.
Утисак појачава насловљеност и нехерметичност. Оне
у себи не носе запитаност прва два лирска круга ни
херметичност сљедећа три, већ уједињују израз првих
и раскош других.
„Одјеци”: седми лирски круг
Распршена у злато, у слику духовног, сјенка се
разлила по земљи којом ходи нови духовни човјек
живећи срећан земаљски живот кроз свој крст који
више није крст распињања него крст укрштања:
А у нама певају миља;
радосни, руку под руку,
газимо по злату.
(Прича -1)
Јасно се указује окончање духовног алхемијског
процеса, али и одуховљеног човјека у хармоничној
будућности у којој прича неку другу, чудну причу
(Прича - 6). Предходних шест пјесама су истовремено поруке и опело човјеку који тек треба да стигне у
нови духовни еон. Поруке, јер кроз спознато: Христа,
Умјетност и Апсолутно сјенка са пуно љубави према
сваком човјеку и према прошлом човјечанству помаже
људима који стижу да лакше дођу. Опело, јер вријеме
тог човјечанства пролази. Сјенка пјева опело кроз
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пјесме блиске људима које носе дах новог сјећања. Да
их пјева сјенка најлакше се може уочити кроз пјесму
Погреб чији нам је мотив познат из пјесме Труба у
циклусу „Вечерње“. У пјесми Труба пјесник је толико
уплашен пред смрћу коју она оглашава да губи осјећај
за смисао живота, док се у Погребу дешава нешто сасвим друго:
Запева му труба,
У ковчегу опружен он,
И жут.
А небо плаво,
и сенке шарају пут.
(Погреб - 3)
У обје пјесме труба запјева, али у првој самртнички безизлазно, негдје из даљине, као да прије времена
негдје призива и живе па пјесник због тога не види
чему вриједи све што остаје. У Погребу је смрт окончала живот покојника, али живот за оне који су ту не
престаје. У овој пјесми најпотпуније долази до изражаја
преображај који се десио јер нам предочава сасвим
други доживљај истог. Труба је у Погребу одмах поред
ковчега, а војник је жут. Он није смртно блијед, како то
људи обично кажу, а према њему је отворено небо и
сенке шарају пут. Није ли и он већ на путу? Раскошном
молитвом, која ће помоћи човјеку на путу за даље,
започиње последњи лирски круг у чијој сржи је молба
за будући хармонични људски живот на Земљи.
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Да утопим се у плаветнило твоје,
Господе, жедан ја.
И радост моја теби, дародавче,
руменилом да окади просторе.
(Молитва -1)
Већ након молитве код људи ће исчезнути
најјачи страх, страх од смрти који ће уступити мјесто
новом сјећању које боје и тонови туге везани за нешто што се давно, давно збило (Туга - 1). У сјећању
ће остати и наслијеђе традиције (Туга – З). Ова пјесма
потврђује не само Умјетност него и људску умјетност,
двије умјетности од којих се друга родила из прве.
Кренувши путем духовног преображаја човјек се
сјећа само онога што је раније већ било у додиру са
вјечношћу, али се није и остварило. Вјечна Природа и
даље прати човјека. У пјесми Сећање ђурђевак, као дио
Вјечне Природе, изазива сјећање на заборављени простор. У сљедећој пјесми Јутро, љубица је као још један
дио Вјечне Природе протумачени сан којег човјек сада
живи.
Сјенка и човјек су испјевали заједно пјесму Из
осаме. Сјенка пјева два истовјетна пјевања, прво и пето
у којима поручује човјеку да остане гдје је, али да живи
у хармонији са природом. Човјек пјева друго, треће
и четврто пјевање кроз страх који овога пута не долази од смрти него од земаљског зла. Поруке визије
будућности завршавају сликом која би била обична
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људска прича распетог човјека да у себи не носи сву
потребну хармонију оствареног човјека новог духовног еона. У средиште Одјека уписују се Молитва и
Прича, јер помоћу молитве најсигурније се стиже до
спознаје Бога у себи и себе у себи, а преко молитве је
и најсигурнији пут до Приче.
Седам лирских кругова
Након првобитно објављених Пет лирских кругова посљедња два су остала у пишчевом наслијеђу, па
су објављена тек након његове смрти. Уређивачи су их
додали уз већ објављене и нису погријешили јер се са
њима добија пуно значење овог визионарског дјела.
Иако и Пет лирских кругова чине једну пјелину, потпуну цјелину имамо тек кад им се додају „Магновења“
и „Одјеци“.
Прве пјесме овог лирског дјела остављау утисак
аутентичног пјесничког израза у односу на раскош
која слиједи. Након прва два лирска круга написана
лириком свијести кроз које нас је водило лирско Ја, долази до продора визије и визионарски начин стварања
почиње да управња стваралачким процесом.
Три средишња лирска круга језгро су несвјесног
дјела, а у два последња сусрећемо успјешно остварење
несвјесног и свјесног интегрисаних у новом бићу
дјела. Магновења живе новостворену спознају у свом
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времену, а Одјеци већ припадају визионарском које се
односи на будућност. У дјелу се све ово остварује преко
сјенке која нас цијело вријеме води кроз дјело. На том
путу сусрећемо Бога и Врага, Христа и човјека, џина
Исполина и војника Суботић Станка као ликове које
пјесник именује, док су у визионарско остварење вјешто
уклопљени брат, сестра, мајка и родитељ које пјесник
управо тако и именује.Ово није случајно, али није ни
намјерно. Он суштину изражава најдубљим симболима,
а књижевна умјетност која долази из таквих простора црпи саму срж језика. До фонема све је у функцији
значења овог дјела, све га описује подједнако. Савршена
композиција коју су познавала средњевјековна дјела и
пјесме испјеване ломљеним стихом чији се модерни
језик испреплиће са готово најдубљим коријенима
српског језика чине ово дјело, као остварење у језику,
једним од врхунски аутентичних књижевних остварења
српког језика и остварења уопште.
У свом значењу дјело је толико вишезначно да
се готово поставља питање могућности предочавања
свих значења која нам упућује:
1. Крст је средиште од искони које се огледа већ
у првобитном божанству као први крст, други је од људског створитеља, Бога а трећи сам
себи гради човјек на земљи.
2. Природа је вјечна и преко ње човјек има додир са божанским.
3. Умјетност је вјечна, а у човјеку се огледа преко
духовног наслијеђа предака и стваралаштва.
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4. Молитвом се стиже до спознаје, али је само
човјеку који је спознао и Духовно се остварио омогућен је прелазак у нови духовни еон.
5. Међу нове људе васкрснуће Христ који
ће овога пута моћи да борави у Царству
Земаљском.
6. Духовно остварен човјек биће ново хармонично биће које ће своју досадашњу распетост на крсту замијенити хармонијом
укрштања.
7. Духовно тијело има своју структуру која је
саткана од атома душе.
Ако дјело тумачимо у односу на општељудско,
етничко или у односу на човјечанство, оно ће задржати универзална обиљежја која носи, али и рефлектовати посебна значења. Тако се значења из наведеног комплекса условно могу сматрати универзалним за све
категорије. Посљедња два значења, веома су условљена
етносом, без обзира колико општељудског носе у себи.
Разлог је једноставан и происходи из различитог степена духовног развоја. Самим тим поставља се питање
шта је за поједине од њих достигнути степен духовног развоја. Аналогно томе питања се рефлектују и
на структуру атома духовног тијела. Сва ова значења
првенствено говоре о ствараоцу и етносу из којег потиче, али и лирском човјеку уопште јер се она више
или мање огледају у њима свима. Оним што значи у
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суштини дјело упућује поруке свим људима и даље
остајући недочитано и отворено за нова тумачења у
својој многозначности. Јер и послије помног читања
и тумачења раскош значења које оно носи много је
већи од видљивог.
Пјесник: стваралачки процес
МОР, корен за морати у умирати. Морал?40, написао је у својим биљешкама визионарски стваралац
Момчило Настасијевић, размишљајући као пјесник
о необичности свог стваралачког процеса изазваног
дјелом које је у њему клијало и жељело да се угледа кроз
ријеч на папиру. Пјесник је био поуздан у свој стваралачки процес, а у његовом пропуштању су и настале
странице и данас зачудног дјела. Стваралачки процес
подређен визионарском дјелу предочавају нам и Есеји,
мисли и биљешке кроз које М. Настасијевић покушава
да тај процес схвати и протумачи самом себи.
„Истинитост доживљаја духом потпуно се, дакле, поклапа са нужношћу остварења у израз. Јер
чему толике жртве при којима, у некој радости патње
изражавајући се људски створ буквално самог себе
сможди. Као да је иза тога неки тајни услов: дало ти се
да би целог себе дао.“41 Можда овај цитат најбоље одра40
41

Исто, стр. 376.
Исто, стр. 59.
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жава потпуну подређеност стваралачког процеса дјелу.
Пјесник који је живио свој стваралачки процес и чије
је потомство само духовно, морао је зато да запише о
поезији која није подражавање: „Трагична и као жива
закопана, преко ње у пуној снази стављен је и непрекидно се ставља крст“42. Живећи дјело у последњим
биљешкама је записао: истину си сазнао; трајније буде
од сваке трајашности, чему је темељ патња.43

42
43

Исто, стр. 105.
Исто, стр. 376.
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КОМПЗИЦИОНА СЕДАМ ЛИРСКИХ КРУГОВА
Након тумачења лирских кругова Момчила
Настасијевића, уз помоћ психоаналитичке методе
Карла Густава Јунга, обликује се графички симбол чије
формирање смо пратили кроз појединачна тумачења
сваког лирског круга. Њихов садржај је описивао кругове својим значењем и уписивао средиште круга.
„Јутарње“ и „Вечерње“ затварају круг свијести
остварујући пун додир у тачки поднева, а у својим средиштима носе значења живота и љубави („Јутарње“)
смрти и бола („Вечерње“). „Бдења“, „Глухоте“ и „Речи
у камену“ својим садржајем заокружују лирику
несвјесног уписујући у своја средишта значења дрвета,
умјетности и крста и додирујући се у четири кључне
тачке: тачки вјечности, дрвета, умјетности и Бога. У
средишту које се исписује укрштањем ове четири тачке пребива божанство. Свих пет лирских кругова чини
језгро атома у чијем средишту је лирски круг „Речи у
камену“, а његово средиште је истовремено средиште
средишта. Кругови уписани у језгро пресијецају девет кључних тачака у којима се осликава: вјечно, дрво,
умјетност, Бог, божанство, живот, човјек, смрт и пакао.
Сљедећа два лирска круга, „Магновења“ и
„Одјеци“, сваки за себе затварају посебан круг значења.
„Магновења“ пролазе кроз центар језгре описујући
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се у хоризонталној равни, односно шаљући поруке
спознаје језгре својој епохи. „Одјеци“ пролазе кроз
средиште средишта по верткалној равни допирући у
далеку и прошлост и будућност. Они су поруке о бившем и долазећем.
Пет лирских кругова, „Магновења“ и „Одјеци“
уписују средиште средишта у тачки која симболизује
Бога, чиме смо добили духовно атом лирске душе.

Пет лирских
кругова

Магновења
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КА ЗАКЉУЧНИМ РАЗМАТРАЊИМА
Наћи се пред лириком Момчила Настасијевића
значи, у првом тренутку, остати без ријечи, а тек након буре усталасаног прећи неизречјем у реч. Опет, с
друге стране, значи пожељети пронаћи бар неко од
многобројних значења која се указују у својој испреплетености. У сваком случају, уз упуштање у било које
од могућих тумачења Настасијсвићеве лирике, може се
с правом додати израз авантура који је својевремено
за Настасијевићев стваралачки пут употријебио
Борислав Михајловић.
Начини на које је дјело било посматрано и тумачено, квантитативно, квалитативно и методолошки, били су различити и многобројни. Уводни дио
ове књиге даје пресјек мишљења значајних проучавалаца, есејиста, аутора предговора за његово дјело,
критичара или забиљежених мишљења значајних личности изнесених на јавним скуповима. У пресјеку се
огледају различита, чак супротстављена мишљења. С
обзиром да су од појаве дјела до данас своја мишљења
написали или рекли најзначајније личности српске
књижевности, свако појединачо привлачи пажњу
оним што нам се указује зависно од начина гледања.
Најважније се чини да тако супротстављена мишљења
већ јасно говоре о неухватљивости нити од којег је
дјело саткано.
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Уз овај преглед, у уводу је предочена биографија
Момчила Настасијевића, на основу биографија,
монографија, сјећања и записаних казивања појединих
аутора. Библиографски подаци изнесени су на основи првог издања његових сабраних дјела, а остала
коришћена литература, биће назначена на крају у посебном прегледу.
У тумачењу Лирских кругова Момчила
Настасијевића користимо се методом аналитичке
психологије Карла Густава Јунга, која изворно припада психологији. Разлози због којих смо се одлучили за
ову методу су двојаки у свом интерактивном односу.
Једне је опредјелила метода, а друге књижевно
дјело. Ови које је опредјелила метода су да она јесте
сама по себи интересантна, да нема много књижевних
дјела која се могу посматрати помоћу ње а да резултат не буде трагичан по писца и по дјело. Психологија
дјела и психологија стваралачког процеса чине се
занимљивим, али је за то потребно и велико дјело, визионарско. Разлози који су нас навели да се одлучимо
за ову меотду а који леже у Настасијевићевпј лирици,
бројни су, мада се могу свести на неколико главних.
Лирика након првог читања оставља дојам бића које
живи својим животом и говори својим језиком, па га
зато треба добро упознати, нарочито због тога што
оставља утисак погубне привлачности. То биће има
своју енергију, којом одмах продире у душу, док мозак остаје зачуђен, јер оно говори познатим језиком
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на свој начин. И на крају то је биће које се не сусреће
често. Ако се поред њега само површно прође, десиће
се, као и увијек у животу, када се прође поред нечег
вриједног и ријетког, човјеку ће бити вјечно жао.
Захтјев психоаналитичке методе К. Г. Јунга да
дјело не буде клинички случај, јер тиме књижевност
не добија баш ништа, а психологија има довољно
пацијената којима треба помоћи, с једне, и дјело које
има своје биће и свој језик, носећи у пуном интензитету енергетски набој визије и стваралачког процеса,
с друге стране, биле је кључна тачка у избору теме.
Кроз форму увода, анализе психологије дјела,
психологије личности и стваралачког процеса, синтезе и графичког приказа, до синтетизовања у закључку
(Седам лирских кругова), одвијао се процес тумачења
од првог до седмог лирског круга Јутарње, Вечерње,
Бдења, Глухоте, Речи у камену, Магновења, Одјеци.
Синтеза са графичким приказом рађена је према
захтјевима дјела, након прва два круга, затим након
сљедећа три. Наредна је објединила свих Пет лирских
кругова. Магновења и Одјеци су анализирани посебно,
јер је сваки од ових лирских кругова цјелина за себе.
На крају је дат сажет приказ свих лирских кругова
уз понављање обавезних одредница и изнесени су
закључци о лирици Момчила Настасијевића добијени
након тумачења уз помоћ психоаналитичке методе.
Дјело посматрано на овакав начин, у естетичком
смислу, указује се као једно од кључних у националној
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књижевности. Једина баријера у последње двије равни његовог дјеловања огледа се у језику, па је неминовно питање: колико би успјешан био превод
једног оваквог језичког остварења српског језика.
Јер, поред свега осталог, дјело се остварује у језику,
а он је у овом књижевном тексту примјењен на врло
неуобичајен начин. Процес умјетничког стварања у
потпуности је подређен визији од тренутка њеног
продора у свијест. До тада тече лирика личног гласа
који се издваја из матерње мелодије, али не толико
колико од Глухота до Речи у камену. Последња два
круга укрштају у изразу модерност и средњевјековну
религиозну пјесму, за разлику од Јутарњих и Бдења у
којима је народни лирски израз доминантан. Поред
тога што су пјесме испјеване слободним стилом, изузев Фруле, Настасијевићев стил нема честу употребу
стилских фигура, иако је често неуобичајено испреплетен. Свака пјесма је тврда као стијена, пуна душе
и приче коју треба стрпљивим читањем откривати.
Зато ријечи остављају утисак вјечног камена, чак је
и фонем каменчић. Цијело дјело, са свих седам лирских кругова, чини величанствен, од природе исклесан храм, који због необрађености камена боде својом
природном, непоновљивом савршеношћу. А унутра, у
стијени, душа дјела. Колико је стијена тврда толико је
душа лирска, лирска до искони.
Након што се сигурношћу може тврдити да је
ријеч о лирици која пјева на народну лирску пјесму,
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па преко индивидуалног израза прелази на поетички
модел средњевјековне молитве, веома је тешко јасно
одредити ову лурику. Можда је најбоље рећи да је то
философска лирика настасијевићевог типа.
Структура указује се у својој савршеној архитектоници и ако је именујемо Јунговом терминологијом
то је композиција мандале.44 Тако савршене пјесничке
форме, само што су оне подразумијевале дословно поштовање и у композицији и у језичком изразу,
биле су карактеристичне за средњевјековље. Модерна
књижевност каква се развијала за Настасијевићевог
живота у Европи инашој књижевности, не само да није
тежила ка композиционој структури, него је поред
ослобођеног стиха ишла до ненасловљавања и заумног језика. 1916. године, док је Настасијевић захваћен
ратом, у Њујорку и Цириху јавља се покрет ДАДА
(дјечији коњић).
Због везаности за национално наслијеђе,
поједини аутори су га сврставали у романтизам, а
пошто је користио слободни стих, други су га, опет,
сврстали у симболизам.
Одређивати Настасијевићеву лирику, која се опире сврставању у познате књижевне правце, неизведив
је подухват. У Историји српске књижевности45 Јована
Карл Густав Јунг сликом мандале описује симболичну
слику психе чија бит није позната.
45
Јован Деретић: Историја српске књижевности,
Београд 1983. године.
44
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Деретића, Настасијевић је сврстан у фолклорни модернизам. Ако његову лирику упоредимо са лириком
његових савременика, видјећемо да су они на једној, а
он на другој страни. У српској модерни доминантан
утицај имала је парнасо-симболистичка поезија и сви
већи пјесници пјевали су под француским утицајем.
Настасијевић је пјевао градећи сам свој израз и своју
поетску школу. Чак и ако је искористио достигнућа неких праваца, користио их је парцијално. Градећи своју
поетику, ни једну стилску формацију није прихватио у
потпуности као други пјесници или градећи свој правац није дозволио да неки други гради њега.
Посматрамо ли српску поезију од средњевјековља
до данас, Настасијевић се указује као незаобилазно
пјесничко име чије дјело сигурно заслужује да буде
тумачено поново, чиме би било одређено на основи
нових и већ постојећих сазнања. Својом пјесничком
философијом он је сигурно настављач линије П. П.
Његоша у српској књижевности, мада на један потпуно самосвојан начин. Уновијем времену у њему се
огледају млађи пјесници, Васко Попа, на примјер. Међу
савременим српским ствараоцима, језички и садржајно,
наспрам свих других, стоји проза Милорада Павића,
која као да долази истовремено из наслијеђа и визионарског стварања. Можда је баш ово садашње вријеме,
подстицајно за подсјећање и поновно размишљање о
Настасијевићевој лирици, јер прошло осамдесет година од како се овај језички маг упокојио.
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Ако модерна догађања у европској књижевности
сведемо на одреднице нови језик, у смислу да је врхунац његовог остварења у техници (Елиот, Перс,
Унгарети) и нови дух, као дух апсолутне слободе модерног пјесништва (Аполинер), ако знамо да се модерно пјесништво везује за магију језика и сугестије (Бен)
и да се развија рефлексија о теорији пјесништва равна
дјелу, па кроз све ово потражимо Настасијевића, наћи
ћемо га фрагментарно или више у начелима које је он
преобликовао својом поетиком. Још низу одређења
која прате модерну европску поезију он измиче, за
свако ћемо наћи неки разлог против у лирици коју је
написао познавалац европске лирике.
Зато се слободно може рећи да, колико је
Момчило Настасијевић аутентнична појава у српској
књижевности XX вијека, ништа мање се не чини аутентничним у европским размјерама. Иако га одређују
елементарне одреднице модернизма, он кроз њих пјева
својом поетиком.
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