
ПРОМИШЉАЊЕ СУШТИНА
(Ристо Василевски: Ода, о да, Арка, Смедерево, 2013)

Ве ли ко је бо гат ство кад се је дан пи сац, пре вас ход но пе сник, су ве ре но кре ће, ис ка-
зу је и по твр ђу је у два је зи ка и две кул ту ре. Ту при ви ле ги ју по се ду је Ри сто Ва си лев ски, 
пе сник, пре во ди лац, ан то ло ги чар, есе ји ста и углед ни из да вач. Он је пи сац дво стру ког 
је зич ког, књи жев ног и кул тур ног иден ти те та, ма ке дон ског и срп ског; по вла сти том 
из бо ру и суд би ни, чи ја се сим би о за ви ше стру ко опло ђу је. По ред то га, ба шти ни сло-
вен ске и бал кан ске кул тур не и ду хов не бли ско сти, по себ но пра во слав не, ко је се на 
по се бан на чин су бли ми ра ју у сјај ној пе снич кој књи зи Храм, ипак храм. Ње го ва по е-
ти ка хра ма ком пле мен тар на је срод ном пе ва њу Ми о дра га Па вло ви ћа и не ких дру гих 
зна чај них пе сни ка. 

Ова књи га об ли ко ва на је као по се бан пе снич ки про је кат, по чи јем ства ра лач ком 
кон цеп ту су на ста ја ле и две ње го ве по то ње пе снич ке књи ге – Сушт и, нај но ви ја, Ода, 
о да. Књи га Сушт је пе ва ње о гла со ви ма и сло ви ма, сво је вр сни фи ло зоф ско-пе снич ки 
пој мов ник про ми шља ња све та, чо ве ка и жи во та. У тај пе снич ки ми кро ко смос мо же мо 
свр ста ти и ње го ве књи ге фи ло зо фе ма Нул то вре ме и Сно ви ди бит ка, у ко ји ма на бри-
так на чин искре пе снич ка реч и ми сао. Но во пе снич ко де ло Ва си лев ског по е тич ки 
бли ско ко ре спон ди ра са овим књи га ма, али и са ње го вим ра ни јим пе ва њем, од но сно 
по је ди ним де о ни ца ма и ру кав ци ма то га пе ва ња. Да кле, ни је по ни кло ни из че га већ, 
при род но, осла ња се на те ме ље јед ног бо га тог и по ли фо ног пе снич ког опу са, са ла ко 
уоч љи вим по е тич ким ме на ма.

Тро дел на књи га Ода, о да, трип тих је о есен ци јал ном, оп штем и лич ном, ко ју у на-
дах ну том увод ни ку Сте ван Тон тић на зи ва по ет ским вен цем. Сво је вр стан пе снич ки 
гло са ри јум о ду хов ним, ма те ри јал ним и ег зи стен ци јал ним тва ри ма и све то ви ма, има ги-
ни ра ним кроз три те мат ско-мо тив ске де о ни це ко је ко ре спон ди ра ју као је дин стве на 
це ли на. Њи хо ви на сло ви гла се: Оде, о да, Ка же и Ра до сно уз сте пе ни це. 

Ода, у сво ме из вор ном, ан тич ко-хе лен ском сми слу зна чи по хва лу вр ли на ма, успе-
шном и уз ви ше ном, сла вље ње жи во та и уни вер зал них вред но сти; афир ма ци ју сми сла 
и не га ци ју бе сми сла. У том ду ху ис пе вао је Ва си лев ски три де сет ода у увод ној де о ни-
ци сво је књи ге, са пр вом у ко јој сла ви Го спо да, ство ри те ља жи во та и све та, вр хун ски 
прин цип и ме ру, пр вот но и све ва же ће, ко је све му пре вас хо ди. Али, ука зу је, са ни јан са ма 
иро нич ног, и на оту ђе ног чо ве ка од Бо га, од но сно на ње го во не при ме ре но сла вље ње 
сво га Ство ри те ља. 

У ода ма ко је сле де пе ва о при мар ним пој мо ви ма и по ја ва ма: о пра ма те ри ји и ма те-
ри ји, по че лу све га; пра зни ни, „пра мај ци пу но ће“: „(О)да рав но те жи / све га што тра је / 
и тра ја њем све(т) об на вља“; гла су, прет ход ни ку по то ње уни вер зал не усме не и пи са не 
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ко му ни ка ци је; све сти, ко ја „све об ли ку је“; ре чи ма, ко јим се гра де „трај на зда ња“; во ди, 
ма ги ји „ко ја не уми ре“; мај ци: „Јер Она је Утро ба у ко јој се све за чи ње“; мле ку, ко је 
„стиг не све да на до ји“; хле бу („На тр пе зи је го спо дар / со и ви но ње го ви су го сти“), 
„ко ји ва пи за глад ни ма / ко ји кат кад и мр вом / мо же да ис пу ни очи / уто ли глад / свих 
ко ји за њим жу де“; ср цу, сту бу све га, „на ко ји се осла ња / ста бло жи во та“; пу ту, „ко ји 
гра ди све(с)т“; ју тру, „гла су пре по ра ђа ња / и ме ња ња све га“; да ну, ко ји је све ти о ник, 
сто жер, сви тац, све тиљ ка и на да; гла сни ци ма, ко ји са оп шта ва ју по бе де и по ра зе, 
пре но се цр не ве сти, али и „од га ђа ју смрт“. Пе ва и оду смр ти („Смрт је се стра жи во ту 
/ ње го ва нај ви ша тач ка“), а пе ва ње за о кру жу је одом „(О)да бу ду ћем“, у ко ме је сав 
сми сао и на да. 

Из ме ђу су, у апо дик тич ном то ну као и већ по ме ну те, ис пе ва не оде те лу, пло ду и 
се ме ну, пе ску, људ ском уме ћу, мо ру, све тло сти, тми ни, (с)тр пље њу, пу шци, по тре ба ма, 
пе сни ку, прет ку и ар те фак ти ма. Две су по све ће не бли ским пе сни ци ма, Ве сни Ацев ској 
и Ни ки ти Ста не скуу. Све су са по ли фо ним спек тром асо ци ја ци ја и зна че ња, сим бо ла 
и ме та фо ра. Нај фре квент ни ји је во кал О, ко ји се на ла зи у лек сич кој кон струк ци ји (О)да 
на по чет ку свих пе са ма а, осим не ко ли ка из у зе та ка, и у за вр шним стро фа ма. Ова гра-
фич ко-лек сич ка фор ма је у функ ци ји ре фре на и по ен те, ка ден це у му зич ком де лу. 
Све ва же ћег Амин – Не ка бу де та ко, у мо ли тве ном го во ру.

И у свих два де сет пе са ма у сре ди шњој де о ни ци Ка же, у ко ји ма се та ко ђе апо стро-
фи ра ју ва жни пој мо ви и уни вер зал не су шти не, на пр вом ме сту у на сло ву је во кал О, 
ко ји асо ци ра на при по вед но. На ово чи та о ца на во ди и на слов ци клу са, ко ји при зи ва 
по зна ту на род ну при по вед ну фор му. Ме ђу тим, ов де се ра ди о осо бе ним пе снич ким 
ка жа ма са ми ни му мом при по вед ног, на гла ше не емо ци је и има ги на ци је. Реч је о по-
себ ној вр сти ко му ни ка ци је са ми ну лим, дав ним пре ци ма и до ју че ра шњим књи жев ним 
са вре ме ни ци ма, ду хов ним и све тов ним узо ри ма, са др жа ји ма и су шти на ма; о узо ри ма 
ко ји све тле. У не ким пе са ма, као и у прет ход ном ци клу су и по слич ном по е тич ком 
обра сцу, аутор се ба ви оп штим фе но ме ни ма и до га ђа ји ма, узор ним прет ход ни ци ма 
и лич ним до жи вља ји ма. На сло ви пе са ма да ти по ис тој ма три ци: „О су шти ни“, „О ко њи-
ма“, „О чи та њу“, „О за не том чо ве ку“, „О ре ци ко је не ће би ти“, „О во ди, опет“, „О јед ном 
ис пи ту“, „О ства ри ма ко је ми не до ста ју“...

Ка жа „О су шти ни“ („Од ње све по ла зи, / њој се све вра ћа“), као и ве ћи на дру гих, па 
и це ла књи га, уте ме ље на је на фи ло зо фе мич ном дис кур су по ет ског го во ра, са ле пим 
ми са о ним про сја ји ма и по ен та ма. У пе сми о Ћи ри лу оп сер ви ра све вре ме ни учи нак 
ве сни ка сло вен ског пи сма и пи сме но сти, чи ја је Азбу ка трај на Све тлост, а Сло ва „си-
ја ју по пут зве зда“. Гра да циј ски је об ли ко ва на „ка жа“ о Си мо ни ди, жи вот од све тов ног 
до све тач ког, ка да се пре се ли ла на фре ску, те ка сни је сле пи ло, „кад јој је не ки не крст 
/ на зи ду, мр твој, / ис ко пао очи!“ Без об зир но са ти ра ње бо га тог срп ског ду хов ног на-
сле ђа на Ко сме ту ак ту е ли зо ва но је но ви јим при зо ри ма беш ча шћа („О јед ном кр сту“), 
скр на вље ња срп ског хра ма у По ду је ву. У сре ди шту пе сме „О Во жду без гла ве“ мар ки-
ра на је тра гич на суд би на Ка ра ђор ђа, мо тив кум ства и из дај ства, а у „ка жи“ о Те сли, 
фе но мен ге ни ја, ко ји је знао све тај не ко смо са и све та.

Не ко ли ко пе са ма је са упе ча тљи вим при зо ри ма са пу то ва ња (Вар на, Бу ку решт, 
Па стер на ков шум ни Пе ре дел ки но). Ту су, та ко ђе, пе сме о жен ским дра жи ма и ле по ти, 
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људ ској суд би ни и про ла зно сти, као и пе сма са по зна тим Ка ва фи је вим мо ти вом о 
вар ва ри ма, са кон кре ти за ци јом у ово вре ме ним при ли ка ма. Две пе сме се жу у сфе ре 
оно стра не ко му ни ка ци је са пе снич ком са бра ћом, Бра ном Пе тро ви ћем и Бран ком 
Миљ ко ви ћем. По се бан и дра ма ти чан лич ни пе чат по се ду је пе сма „О оче вом би ра њу 
ме ста за гроб“, на ста ла у род ном На ко ле цу, у Пре спи, 10. апри ла 1995. го ди не. Ви ше 
дра ма по том ка, си на, не го оца ко ји мир но же ли да по свр ша ва сво је ово зе маљ ске по-
сло ве и под ми ри ра чу не, али и да ода бе ре ме сто за свој трај ни по чи нак: „Иде отац ла-
га ним ко ра ком, / ус прав но, као пре ма жи во ту“; на гро бљу ме ри и пре ме ра ва, „као да 
ста вља те мељ / на ше бу ду ће ку ће“. За раз ли ку од ове пе сме, са свом гу сти ном драм ског 
на бо ја, упу ће ни ји чи та лац ће се се ти дав не и сјај не пе сме Ри ста Ва си лев ског „Оти ћи 
у Пре спу“, са дру га чи јим кон тек стом и ат мос фе ром; о од ла ску до му, где је све ње го во.

У тре ћој де о ни ци књи ге, са де вет пе са ма, Ра до сно уз сте пе ни це – ма да при лич но 
сми ре но, по ге нет ском на сле ђу од оца – пе сник го во ри о лич ној не во љи, о бол ни ци 
и ле че њу, стреп њи и на ди, гра нич ним тре ну ци ма жи во та и смр ти. Јер, пе сни ко во ср це 
је обо ле ло, тре ба му тра жи ти ле ка. Али, о лич ној дра ми го во ри при лич но сми ре но, па 
и са при ме са ма ху мор ног. Ваљ да, по ге нет ском на сле ђу од оца, без ве ли ке дра ма ти за-
ци је вла сти тог слу ча ја. Не ка бу де што бу де су ђе но. Иде у опе ра ци о ну са лу без пре ве-
ли ког уз бу ђе ња, чак и „ра до сно уз сте пе ни це“. Од сво га слу ча ја не пра ви слу чај све та.

По ступ но, до ку мен тар но и умет нич ки увер љи во, опи су је бли зи ну смр ти; од до ла-
ска и при је ма, опе ра ци је и ле че ња, до тре ну та ка кад, ипак, жи вот по бе ђу је. Ово стра-
но и оно стра но ис ку ство па ци јен та. Па дру гих па ци је на та, њи хо ве жи вот не, по не ке и 
тра гич но окон ча не дра ме, па и очај на ста ња у на шем здрав ству. Из ве штај о сво ме 
слу ча ју од ви ја се из ме ђу пе са ма „Пут до зам ке“ и „На раз ме ђи“, кад све до ђе на сво је 
ме сто, „те жи вот оста не на сво јој, / а смрт на сво јој стра ни“. Пе сник пре до ча ва све оно 
што се из ме ђу до го ди ло; од оног: „Спре мам се за жи вот, / спре мам се, мо жда, за смрт“, 
пре ко су сре та са нај дра жи ма и сво ји ма, о ко ји ма, ути сак је, бри не ви ше не го о се би и 
ко је до че ку је у бо ле снич ком кре ве ту при кљу чен на апа ра те. Сле ди чин опе ра ци је, 
бу ђе ња и но вог по врат ка, на кри ли ма ан ђе ла жи во та, у по нов но по сто ја ње и све тлост. 
Са свим пра те ћим ег зи стен ци јал ним и пси хо ло шки ни јан си ра ним лич ним дра ма ма и 
дра ма ма бли жњих, ка кве на ла зи мо и у но ви јим књи га ма Ра до ми ра Ан дри ћа, Ми љур-
ка Ву ка ди но ви ћа, Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић...

Упе ча тљив ути сак о обим ној пе снич кој књи зи Ри ста Ва си лев ског Оде, о да, упот пу-
њу ју и кри тич ки тек сто ви пр вих чи та ла ца, пе сни ко вих при ја те ља. Од увод ног Сте ва на 
Тон ти ћа („На ста за ма све тло сти“), ко ји, по ред оста лог, ука зу је на епи фа ни ју по врат ка 
у све тлост, до п(р)ого во ра Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић („Оде, по вра так у жи вот“) и 
Ду ша на Стој ко ви ћа („Бит но пе сни штво“), ко ји по дроб но ана ли зи ра де ло и са гле да ва 
га на ком па ра тив ној рав ни са дру ги ма. За Бо ја ну Сто ја но вић Пан то вић ово пе снич ко 
де ло, иако на из глед де лу је као трок њиж је, по се ду је ону је дин стве ну нит „ко ја обез-
бе ђу је књи зи се ман тич ко све про жи ма ње“.

И у но вој књи зи Ри сто Ва си лев ски про ми шља су шти не, са сна жним на гла ском и на 
уни вер зал но и на лич но. Она је, пре све га, по хва ла вр ли на ма, ода жи во ту и све му 
оно ме што га чи ни сми сле ним и не по но вљи вим. Књи га на де, ис ку ше ња и бо ла, пре ко 
ко јих се сти же до ка тар зе. 
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