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За раз у ме ва ње и ту ма че ње по е зи је Ми ла на Ђор ђе ви ћа чи ни се да ни је бе зна чај на 
би о граф ска чи ње ни ца од ра ста ња на Топ чи де ру, Се ња ку и Де ди њу. Реч је, да кле, о 
кра је ви ма у не по сред ној бли зи ни са мог град ског цен тра, а опет од мак ну тим до вољ-
но да се при ти сак гра да не осе ћа као ре ци мо на Вра ча ру или Дор ћо лу. У увод ној 
крат кој про зи „Иди ла“, ко ја отва ра књи гу Чи сте бо је Ђор ђе вић ка же: „Се бе ни ка ко не 
ви дим у се о ским иди ла ма. Во лим град ски па као, у ње му има ви ше бу ке, же сти не и 
же ље за ра си па њем жи вот не енер ги је.“ Али ове ре чи тре ба узе ти ипак са од ре ђе ном 
ме ром опре за, уко ли ко би се пре ко њих тра жио пу то каз као по е ти ци Ми ла на Ђор ђе-
ви ћа. Јер град у Ђор ђе ви ће вој по е зи ји по сто ји на је дан спе ци фи чан на чин, дру га чи је 
ре ци мо не го у по е зи ји Ми ло ша Ко ма ди не. Тре ба ре ћи да је Ко ма ди на ов де по ме нут 
из раз ло га што он и Ђор ђе вић при па да ју ис тој пе снич кој ге не ра ци ји, али по нај пре 
због упра во по ме ну тог спе ци фич ног град ског ду ха ко ји се у на шој по е зи ји пр ви пут 
по ја вљу је упра во та да, од кра ја се дам де се тих и осам де се тих го ди на, а ко ји је за пра во 
пр ви пут дух ве ле гра да. Овај дух чи ни се да је у ве ли кој ме ри ве зан за ути цај аме рич-
ке кул ту ре, од но сно пе сни ка бит ни ка, по е зи је „на пу ту“ и тзв. њу јор шке шко ле. Та ко ђе, 
и не ма ње овај дух об ли ку ју у Ђор ђе ви ће вом слу ча ју и са вре ме ни сло ве нач ки пе сни-
ци, ме ђу ко ји ма у пр вом ре ду Ша ла мун, и то пре све га ино ва тив ном ме та фо ри ком и 
об ја вом но вог, сло бод ног, др ског пе снич ког су бјек та. 

Ко ма ди на на по чет ку на слов не пе сме сво је пр ве књи ге ка же: „Ка да ти до ђе, сло-
бод но, на бра јај све сит ни це/ ко је ти при вла че па жњу, ко је при ме ђу јеш...“ Да кле, по е-
тич ки им пе ра тив на ко јем Ко ма ди на ов де ин си сти ра под ра зу ме ва бит но дру га чи ји 
при ступ по е зи ји у од но су на та да још увек пре о вла ђу ју ћи и вла да ју ћи кон цепт ви со-
ког сим бо ли зма, али не ма ње и у од но су на нео а ван гард ну прак су, ка рак те ри стич ну 
за се дам де се те го ди не. Од јед ном, као да по е зи ја пре ста је да би ва су штин ски или 
би тан го вор, пред њу је по ста вљен за да так да се ба ви сит ни ца ма. Ни је нај ма ње ва жан 
ов де при лог „сло бод но“, јер он ди рект но ула зи из кон цеп та аме рич ке бит по е зи је: ово 
„сло бод но“ је за пра во су бли ма ци ја по е тич ких од ли ка би та, „сло бод но“ на из ве стан 
на чин под ра зу ме ва је дан но ви вид ро ман ти зма у по е зи ји. Са да се по ста вља пи та ње 
ка кав је тај ро ман ти зам и по че му се он раз ли ку је од исто риј ског ро ман ти зма или од 
нео ро ман ти зма из ме ђу рат ног пе ри о да, од но сно, да ли би се, по ло ги ци по ко јој је 
Бра јо вић од ре дио ге не ра ци ју пе сни ка ко ја сле ди ону ко јој при па да ју Ђор ђе вић и Ко-
ма ди на као тран ссим бо ли стич ку, ов де мо гло го во ри ти о тран сро ман ти зму? Да ли би 
се тај но ви вид ро ман ти зма мо гао од ре ди ти и као ве ле град ски ро ман ти зам? Јер су бјект 
Ђор ђе ви ће ве по е зи је је у сво јој осно ви ро ман ти чар ски. А тај ро ман ти чар ски су бјект, 
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сле де ћи до не кле и на ве де ни Ко ма ди нин им пе ра тив, из ме ђу оста лог под ра зу ме ва 
ап со лут ну пре власт у про сто ру пе сме. Дру гим ре чи ма, те ме и мо ти ви, све оно што на 
би ло ко ји на чин по ста је са став ни део пе сме ис кљу чи во је под ре ђе но пе снич ком су-
бјек ту: он је тај ко ји „од ре ђу је“ шта је оно што је ва жно, шта је оно што мо же по ста ти 
те ма пе сме. Не по сто ји, да кле, ни ка кав „спо ља шњи“ дик тат, пе сма се не гра ди у од но-
су на би ло шта што се де ша ва у из ван тек сту ал ној ствар но сти, или пре ци зни је: ње не 
ко ор ди на те су увек уну тар све та пе снич ког су бјек та, а то у овом слу ча ју зна чи и би о-
граф ске чи ње ни це као под ра зу ме ва ју ће по ет ске еле мен те. 

Овај лир ски по крет нај у оч љи ви ји је у но вим Ђор ђе ви ће вим пе сма ма, па чак у та-
квој ме ри да вр ло че сто би о гра фи ја по ста је је ди на „га ран ци ја“ пе сме. Да кле, гра ни це 
из ме ђу би о граф ског и лир ског ја се пот пу но бри шу, те две ин стан це се из јед на ча ва ју, 
и не по сто ји ни ка кав спо ља шњи мо тив, им пе ра тив ствар но сти, кри тич ки ан га жман 
или пак фор мал ни зах тев ко ји њи хо ву, или бо ље ре че но ње го ву до ми на ци ју мо же да 
до ве де у пи та ње. Са свим кон крет но, то се ви ди у ди ја ри стич кој рав ни Ђор ђе ви ће вих 
пе са ма, на ро чи то оних но ви јег да ту ма, али за пра во реч је о рав ни ко ја по сто ји од са мог 
по чет ка у овој по е зи ји и ко ју те но ве пе сме са мо до дат но пот цр та ва ју. Још кон крет-
ни је: за пот пу ни је раз у ме ва ње ни за Ђор ђе ви ће вих пе са ма ко је су по све ће не ра зним 
љу ди ма, а нај ви ше ко ле га ма пе сни ци ма, нео п ход но је по зна ва ти би о граф ску по тку 
ко ја прет хо ди тим пе сма ма. Ре ци мо, да би се раз у ме ла пе сма по све ће на Пре дра гу 
Чу ди ћу тре ба зна ти да је овај пе сник ра дио као би бли о те кар, или да је Ибра хим Ха џић 
је дан од нај бо љих по зна ва ла ца гљи ва на на шим про сто ри ма, или ка да у пе сми „Зи ма“ 
по све ће ној та да упра во пре ми ну лом пе сни ку Но ви ци Та ди ћу ка же за ње га „до бри и 
по ште ни чо ве че“ и „би ће че сто ти хо као ду бо ко шум ско ве че“, он да пу ни сми сао и 
„исти ни тост“ ових сти хо ва мо гу на слу ти ти за пра во са мо они ко ји су Но ви цу Та ди ћа 
по зна ва ли. Због че га су ови при ме ри ва жни? Па нај пре из раз ло га што пред оно га ко 
ту ма чи и, у ко нач ни ци, вред ну је Ђор ђе ви ће ву по е зи ју, по ста вља ју у нај ма њу ру ку 
за ни мљив про блем, а ко ји се мо же све сти на пи та ње: ка ко ту ма чи ти и вред но ва ти 
пе сму у ко ју ула зи, тј. ко ја под ра зу ме ва и би о гра фи ју пе сни ка. Да кле, ов де ни је реч о 
ин тер тек сту ал но сти, већ о ин тер би о гра фи зму, од но сно о по ступ ку ко ји зна чи уво ђе-
ње би о граф ске рав ни у пе сму, и то јед на ко би о гра фи ју са мог пе сни ка, као и би о гра-
фи ју оно га ко ме је пе сма по све ће на. Упра во та ра ван, а она је ве ро ват но нај ва жни ја у 
Ђор ђе ви ће вој по е зи ји, је сте ро ман ти чар ска. А као до каз за то ни је на од мет по ме ну ти 
не ке од кла сич них пе са ма срп ског ро ман ти зма као што су Ђу ри на пе сма „На Ли па ру“, 
ком плет ни Зма је ви Ђу ли ћи и Ђу ли ћи уве о ци или Ко сти ће ве ма ги страл не пе сме „Спо мен 
на Ру вар ца“ и „San ta Ma ria del la Sa lu te“. Све ове и низ дру гих пе са ма да нас се чи та ју и 
ту ма че под ра зу ме ва ју ћи њи хо ву би о граф ску по за ди ну, и то ни је ни ка кав ана хро ни 
по зи ти ви зам, већ јед но став на па и ба нал на спо зна ја да се оне не мо гу у пу ној ме ри 
раз у ме ти или, ста рин ски ре че но, да се у њи ма не мо же ужи ва ти ако се њи хо ва исто-
риј ско-би о граф ска под ло га не ма у ви ду. Тре ба на гла си ти да је ова ра ван, ве ро ват но 
де лом и не хо ти це, нај суб вер зив ни ји слој Ђор ђе ви ће ве по е зи је. Јер ова по е зи ја, ко ја 
се вре ме ном чи сти ла од го то во свих пе снич ко-ре то рич ких укра са и стил ских фи гу ра, 
ко ја је ско ро па из бри са ла ме та фо ри чан го вор, на тас по е зи је ста вља соп стве ну би о-
гра фи ју, да кле сам жи вот, од но сно це ли ну и иде ал но је дин ство би ћа и је зи ка. 
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Са дру ге стра не, ро ман ти чар ски је на да ље и тај на ра тив ни слој Ђор ђе ви ће ве по е-
зи је, ко ји вр ло че сто и ла га но пре ла зи у про зу. То се нај бо ље опет ви ди у но вим пе сма-
ма, у ко ји ма је опет пе снич ки су бјект, од но сно лир ско ја ује ди ње но са би о граф ским – 
је ди на га ран ци ја да је не ки текст пе сма, а не про за. То је уоч љи во чак и у оним пе сма-
ма ко је чу ва ју не ке од тра ди ци о нал них пе снич ких еле ме на та ка кви су ри ма или ме тар, 
јер сви ти еле мен ти са мо овлаш по ста вља ју гра ни це пе сме, то су је два ви дљи ве и 
ла ко про пу стљи ве бра не ка про зи. По ред на ве де них, услов но ре че но фор мал них, 
по сто је и дру ги, „уну тра шњи“ или са др жин ски еле мен ти ко ји по твр ђу ју Ђор ђе ви ћев 
ро ман ти зам. Ме ђу њи ма је про стор у ко ме се об ли ку је пе снич ки су бјект, од но сно свет 
пе снич ког су бјек та, а ко ји увек зна чај но на ди ла зи оно бли ско, тј. чу ли ма спо зна тљи ви 
свет су бјек та, и то упра во би ло под ра зу ме ва ним, би ло на ве де ним, ти пич но ро ман ти-
чар ским иде ал ним, или иди лич ним да ле ким пре де ли ма. Та иде ал на про стор на ин-
стан ца се на ла зи на два по ла: је дан је онај жар ки, ју жни, ме ди те ран ски, буј ни, троп ски, 
ко ји се мо же опи са ти мо ти вом по мо ран џе као сим бо лом ра сту ћег ви та ли те та, од 
Раст ка Пе тро ви ћа „по зја мље не“ ра си па ју ће те ле сно сти; и дру ги, ве зан за се вер, лед, 
ти ши ну, мир, чи ји би сим бол био кри стал. У ве ли ком бро ју Ђор ђе ви ће вих пе са ма ови 
про сто ри сто је као иде ал ни и иди лич ни, и као та кви су прот ста вље ни су ча мо ти њи 
сва ко дне ви це, до сад ном, пред ви дљи вом, обич ном град ском жи во ту. А ти ме се Ђор-
ђе ви ће ва по е зи ја мо же до ве сти у ве зу са дру гим ро ман ти чар ским та ла сом у срп ској 
по е зи ји чи ји је нај ва жни ји пред став ник, по ту ма че њу Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа на 
ко је се ов де по зи вам – Цр њан ски. 

У пе сми „Ра ђа ње“, из Ђор ђе ви ће ве по је ди нач но нај зре ли је и са свим си гур но нај-
бо ље збир ке Пу сти ња, пе снич ки су бјект кли зи од ро ђе ња ка смр ти „као ле де ни бре-
го ви од Грен лан да ка ју гу и ма и ни“. Ова сли ка при зи ва у свест јед но од нај ва жни јих 
ме ста у опу су Цр њан ског, оно у Хи пер бо реј ци ма ка да аутор ка же да при зор ута ња ња 
ле де ног бре га у мо ре, ко јем је при су ство вао на крај њем се ве ру Евро пе, као и ти ши на 
ко ја је по том на сту пи ла, је су, ка же, не што нај леп ше што је у жи во ту ви део. На рав но, 
за ме так овог до жи вља ја Цр њан ског кри је се већ у бре го ви ма Ура ла, али то би би ла 
не ка дру га те ма. И код Ђор ђе ви ћа, као и код Цр њан ског по сто ји, да кле, тај иде ал ни 
свет се ве ра, свет без љу ди, или свет у ко ме је са мо пе снич ко ја је ди ни све док ње го ве 
ап со лут не ле по те. На су прот Цр њан ском пак, код Ђор ђе ви ћа по сто ји и иде ал ни свет 
ју га, ко ји је упа дљи ви ји, чи ји су сим бо ли број ни ји и че шћи, и чи ји зна чај ра сте обр ну-
то про пор ци о нал но у од но су на дру штве но-исто риј ски на ци о нал ни су но врат де ве-
де се тих го ди на. Тај свет по мо ран џи се по ма ља у Ћи ли ба ру и вр ту, у оним пе сма ма на 
чи јим се обо ди ма слу ти ка та стро фа ко ја упра во та да по чи ње, али се у пу ном оби му 
уоб ли ча ва у по ме ну тој књи зи Пу сти ња, упра во као про тив те жа пу сти њи у ко јој би о-
граф ско ја та да жи ви. Про тив те жу, та ко ђе, не пред ста вља ју са мо иде ал ни југ и иде ал ни 
се вер, већ за пра во нај че шће про стор кућ ног вр та, али као иде ал на би о граф ска, а не 
про стор на ин стан ца. Врт под ра зу ме ва се ћа ње на де тињ ство, на пе ри од за шти ће но сти, 
си гур но сти, то пли не, по ро дич ног ми ра, сло бо де и игре. У ве зи са овим та ко ђе је ва-
жно да врт пред ста вља иди лу уну тар гра да, да кле не на на чин да му је су прот ста вљен, 
већ упра во та ко да га под ри ва из ну тра: врт је део гра да, али део ко ји је за шти ће но 
по ље и зо на си гур но сти уну тар гра да ко ји је ра си па ње жи вот не енер ги је. Да кле, у 
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про стор вр та се пе снич ки су бјект увек мо же скло ни ти, по бе ћи из гра да, ко ји је увек 
отво ре ност ка ко јој су бјект не пре ста но те жи. 

Као што сам на по чет ку ре као, град се у Ђор ђе ви ће вој по е зи ји, као и у по е зи ји 
Ми ло ша Ко ма ди не, али и дру гих пе сни ка ове ге не ра ци је по пут Ни не Жи ван че вић или 
на не што дру га чи ји на чин код Не бој ше Ва со ви ћа, пр ви пут по ја вљу је као – ве ле град. 
Раз ли ка из ме ђу гра да, па и ве ли ког гра да, и ве ле гра да мо гла би се од ре ди ти као опи-
пљи ва, спо зна тљи ва не са гле ди вост по то њег. То осе ћа ње све та не по сто ји пре ових 
пе сни ка и на овај на чин у срп ској или ју го сло вен ској по е зи ји. Из то га не тре ба из ву ћи 
за кљу чак да су прет ход не ге не ра ци је би ле ма ло гра ђан ске, јер на рав но ни су, већ да 
се град и до жи вљај гра да из ме нио. И то не са мо услед пу ког уве ћа ња бро ја ста нов ни ка 
и но вих на се ља, већ мно го пре због про ме не са мог све та, због јед не но ве, спе ци фич не 
вр сте оту ђе ња узро ко ва не и но вим ме ди ји ма по пут фил ма и те ле ви зи је, и поп кул ту-
ром ко ја и он да ка да се не по ми ње не по сред но је сте ра ван ко ја се на овај или онај 
на чин под ра зу ме ва. Та ра ван би пред ста вља ла ону тран сгре сив ну ком по нен ту Ђор ђе-
ви ће вог ро ман ти зма, а она се огле да у иро ниј ском от кло ну од кла сич не ро ман ти чар-
ске па те ти ке, али ко ји от клон у овом слу ча ју ни је про из вод вел тшмер ца, већ са вре-
ме не, пост мо дер не сум ње у моћ и зна чај са ме по е зи је. Јер Ђор ђе ви ће ва по е зи ја, а 
на ро чи то она из осам де се тих, ни је иму на на па те ти чан го вор, на круп не ре чи, на стра-
сно пе ва ње, ни је иму на на сим бо ли зам, као још је дан са сто јак ко ји „пр ља“ њен ро ман-
ти зам, али у сва кој од пе са ма по сто ји ја сно из ра же на свест о огра ни че ном до ме ту 
пе сни ко вих и пе снич ких ре чи. 

Још јед на ра ван је ов де зна чај на, а она се, сле де ћи кла си фи ка ци ју ко ју спро во ди 
Ми ха ил Еп штејн за са вре ме ну ру ску по е зи ју, мо же од ре ди ти као ме та ре а ли стич ка. Та 
ра ван ни је ка рак те ри стич на са мо за Ђор ђе ви ће ву по е зи ју, она је тран сге не ра циј ска 
„по ја ва“, а Еп штејн је де фи ни ше на сле де ћи на чин: „Ме та ре а ли зам је ре а ли зам мно гих 
ре ал но сти, по ве за них не пре кид но шћу уну тра шњих пре ла за и уза јам ног пре тва ра ња. 
По сто ји ре ал ност, отво ре на за по глед мра ва, и ре ал ност, отво ре на лу та њу елек тро на, 
и ре ал ност, за ко ју је ре че но ‘и не бе ски лет ан ђе ла’, и све оне ула зе у би ће Ре ал но сти.“ 
Ов де се Ђор ђе вић су сре ће са не што ста ри јим пе сни ци ма по пут Ибра хи ма Ха џи ћа или 
Алек сан дра Ри сто ви ћа. Али у нај но ви јим пе сма ма из књи ге Пе пео у ба шти Ђор ђе вић 
уно си прет ход но по ме ну ти ди ја ри стич ки еле мент као нај ва жни ји у об ли ко ва њу пе-
са ма и ти ме ме та ре а ли зму да је јед ну спе ци фич ну ди мен зи ју. 

Као што је већ ре че но, то је са да јед на но ва пе снич ка си ту а ци ја, где пе сник са мим 
жи во том јем чи за ту по е зи ју. Дру гим ре чи ма, оно што је у прет ход ним књи га ма био 
врт по ро дич не ку ће, да ле ки сне жни вр хо ви или троп ски пре де ли чи стих бо ја – то је 
са да по ста ла са ма по е зи ја. Да кле, иде ал на ин стан ца ове по е зи је са да је по ста ло је дин-
ство пе ва ња и жи во та, та кав го вор ко ји би био сам жи вот, пот пу но спа ја ње би ћа и 
је зи ка. За то у но вим пе сма ма, ко је су пе сни ков днев ник, а днев ник за то што је то фор-
ма ко ја нај пре и нај пре ци зни је све до чи о жи во ту, за то да кле у тим пе сма ма не ма ви ше 
ни ка квих стил ских укра са, те жи се чи стом го во ру, го во ру ко ји би у од но су „је дан на 
је дан“ из јед на чио по е зи ју и свет. А по ред је дин ства би ћа и је зи ка, и жи во та ко ји је 
јем ство по е зи је, по сто ји и да ље са чу ва на ро ман ти чар ска ком по нен та ко ја се огле да 
у по ку ша ју да се свет у пот пу но сти об у хва ти и при та је ном бо лу услед не мо гућ но сти 
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да се то учи ни. Оту да број не пе сме-по све те, оту да при се ћа ња на до жи вља је са раз-
ли чи тим љу ди ма; све њих, али и цео је дан све мир Ко ма ди ни них сит ни ца, пе сник, ко-
ји је увек и пе снич ки су бјект, са да же ли да оку пи на јед ном ме сту: у по е зи ји. Пе сник 
је на рав но све стан да то не мо же до сег ну ти, јер ни је дан пе сник то ни је ус пео, али 
по е зи ја за пра во и ни је и не мо же би ти успех, не го увек и са мо је дан по ку шај. 




