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О СМИСЛУ ПОСТОЈАЊА И ПЕВАЊА
(Зоран М. Мандић: Кафкина фонтана – изабране песме, приредио  

Душан Стојковић, Центар за културу, Младеновац, 2012)

Два сту ба др же по ет ски свет Зо ра на Ман ди ћа: чо ве ко во при нуд но ег зи сти ра ње у 
сва ко днев ном, ма те ри јал ном и не пре кид но уз ди за ње ка ду хов ном, бо жан ском. Из-
ме ђу те две крај но сти од ви ја се дра ма ег зи стен ци је. Крај њи циљ је „сми сао сми сла“ 
и ње гов „не по ре цив и не му шти ко мен тар“.1 Том нај ви шем и не пре кид но при сут ном 
иде а лу те жи пе снич ки су бјект, али га ни ка ко не до се же.

Ско ро у сва кој књи жев но сти су сре ће мо ту ли ни ју, услов но ре че но „ду хов не“ по е-
зи је, и го то во као по пра ви лу нај ви ше по ет ске до ме те, срж истин ске по е зи је. У срп ској 
књи жев но сти та ли ни ја срећ но по чи ње са пр вим ори ги нал ним тек сто ви ма, жи ти ји ма, 
по хва ла ма и све тов ним пе сма ма, па пре ко ба ро ка и по себ но Вен цло ви ће вих бе се да, 
ко је су за пра во лир ске пе сме, до но во ве ков не у ро ман ти зму и мо дер ни, да би у пе-
сни штву дру ге по ло ви не два де се тог ве ка по че ло ње но по вла че ње и по че так до ми на-
ци је по е зи је гру бе ма те ри јал но сти. Пе сни штво Зо ра на Ман ди ћа ба шти ни ту ли ни ју 
ду хов но сти и по ди же је на ви ши, европ ски ни во. Мо дер но и ори ги нал но, са стал но 
при сут ном све шћу о пе сми, исто вре ме но је и по хва ла је зи ку, до каз да се и у ду хов но 
оскуд ним вре ме ни ма и о нај ве ћим те ма ма и иде ја ма мо же по ет ски про го во ри ти.

Тре ба ка за ти ка ко по е зи ја овог пе сни ка сто ји у зна ку про тив све га што чо ве ко ву 
ег зи стен ци ју уни жа ва и уни шта ва. Од пре ва зи ђе них и по губ них иде ја до нај сит ни јих 
ма те ри јал них ства ри. У тој рав ни тре ба са гле да ти и ње ну стал ну за пи та ност над по ја ва-
ма жи во та и на пор да се от кри је и њи хо ва дру га стра на у ко ју ег закт ност не за ди ре. То 
„иза“, ко је се ука зу је рет ко и са мо ода бра ни ма, че сто је и нај ве ћа вр ли на Ман ди ће ве 
по е зи је.

Мо тив сми сла про вла чи се кроз цео опус овог пе сни ка, он је но се ћи и кроз ње го ву 
при зму гле да ју се и са ме ра ва ју све по ја ве жи во та, ка ко оне ко је га уз ди жу и ве ли ча ју, 
та ко и оне ко је га ру же и обе сми шља ва ју. Нај ве ће чо ве ко во пра во, пра во да во ди ди-
ја лог са Твор цем и пи та о сми слу свог по сто ја ња, до би ло је у Ман ди ће вом пе сни штву 
про ниц љи вог за ступ ни ка, а из ве де но је на ори ги на лан и мо де ран на чин. Ци тат ност 
је ну жност јер су се са зна ња на го ми ла ла, а ипак ни је ка за на по след ња реч и из ве де ни 
нео по зи ви за кључ ци. Пре и спи та ва ња су за то нео п ход на. 

Про блем „сми сла“ Ман дић про ши ру је уво ђе њем из ра за „сми сао сми сла“ за то што 
он „ни ка да ни је об у хва ћен у сво јој оп што сти“, сто ји на по чет ку есе ја „Сми сао пи са ња“.2 

1 Зо ран М. Ман дић: Каф ки на фон та на, Цен тар за кул ту ру, Мла де но вац, стр. 6.
2 Исто, стр. 48.
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Тим пи та њем он иде да ље и под вла чи раз ли ку спрам нај по зна ти јих ко ји су ре ша ва ли тај 
про блем: Каф ке и Бор хе се и до не кле До сто јев ског. Сам сми сао пак ни ка ко не не ги ра. 
Он је не по ре цив и ван сва ке сум ње.

„Угле дао сам га у про дав ни ци/ огле да ла (...) Без кра ва те ли чио је на мог Оца“, сто ји 
у из у зет ној на слов ној пе сми збир ке Бог у про дав ни ци огле да ла. Ма те ри ја ли зо ва ни 
Тво рац сло бод но се кре ће и ни чим не огра ни ча ва људ ско де ло ва ње: „Не знам ка да је 
из ми лео из про дав ни це/ (...) И за што ме је за у век оста вио/ у ла ви рин ту не мих бом бо-
ње ра / пре зре ног и об не ви де лог“.3 Чо век има сло бод ну во љу да се опре де ли, али га 
ви си на ци ља спре ча ва да до сег не то са ња но „ви ше ста ње“, за то „ Оно/ нео зна че но 
не пре кид но из ми че“4 и не успе ва да об ја сни „нео бја шњи во“. 

Ме та фи зич ка аура, при сут на у це лом пе снич ком опу су Зо ра на Ман ди ћа, не огра-
ни ча ва чо ве ко ву сло бо ду већ је по ве ћа ва и чо ве ка ста вља у сре ди ште зби ва ња са 
на гла ском на ње го вој од го вор но сти за све што чи ни или не чи ни. Тво рац, сми сао 
сми сла, нај ви ша је ме ра по ко јој се упра вља. Ти ме је под ву че на раз ли ка и пре ма пи сци-
ма ап сур да, а на гла сак ста вљен на етич ност. Јер, без мо рал но сти, чо век се не мо же 
при бли жи ти ли ку Твор ца.

Из ло же на раз об ли чу ју ћем све тлу по ет ске ма ги је, ствар ност се у Ман ди ће вој по е-
зи ји по ја вљу је у свој сво јој на го сти, не оста вља ју ћи про стор за из го во ре. Ње не там не 
стра не че сто три јум фу ју, исти на крат ко, али пи та ња Твор цу та ко ђе су не из бе жна. За што 
до пу шта бе сми слу да по не кад за вла да и та ко на ру ши це ли ну Ње го вог де ла? По је ди нац 
се у та квом све ту по ја вљу је угро жен, не мо ћан, при ну ђен да сам тра жи од го во ре.

При род ност и ред, пр ве ко ра ке ка ду хов ном, чо век не пре кид но на ру ша ва по губ ним 
иде ја ма и не по треб ним ма те ри јал ним ства ри ма ства ра ју ћи „сме ће, ор га нон људ ске 
глу по сти“.5 Дру ги ко рак је гу бље ње осе ћа ња за ме ру, бе сми сле но уни шта ва ње сре-
ди не у ко јој жи ви, оли че но у лов ци ма и њи хо вом ди вља њу („Лов и бе сни ло“).6 Тре ћи 
је ута па ње у по вр шност, за во дљи во ша ре ни ло ствар но сти, ко нач но гу бље ње све сти 
о се би и свом по зва њу. Али да ствар ност мо же би ти и пра ви про стор за ле по ту жи вље-
ња, по твр ђу ју мно ге пе сме ко је се, услов но, мо гу на зва ти по ро дич ним, а пе сник их је 
по све тио оцу, бра ту, мај ци или при ја те љи ма, пи сци ма и сли ка ри ма. У њи ма до из ра-
жа ја до ла зе тре ну ци сре ће или ту ге због не стан ка нај ми ли јих. Су прот ност смр ти и 
про па да њу, оне су по твр да да се и у овом без о се ћај ном до бу мо гу ис ка за ти ле па осе-
ћа ња а да не зву че па те тич но и ста ро мод но. На де за оп ста нак осе ћај но сти ипак има.

Пе ва ње по е ти ке, тај то ли ко упо тре бља ва ни тер мин пост мо дер не, ни је стран ни 
Ман ди ће вом пе сни штву, са мо је ко ри шћен оба зри во, јер ако је и пе сма део ствар но-
сти, и то нај вред ни ји, он да је о њој не мо гу ће не про го во ри ти. Свет се че сто по ка зу је 
као илу зи ја, по треб но је др жа ти се ја сних обри са ства ри, „Је зик из ба ви ти из ње го вих 
че љу сти“ и „Ни куд из пе сме“,7 јер би ће је ди но у њој на ла зи си гур ност. Ка ко је „дух 

3 Исто, стр. 74.
4 Зо ран Ман дић: Бог у про дав ни ци огле да ла, Ин те лек та, Ва ље во, стр. 48.
5 Исто, стр. 21.
6 Зо ран М. Ман дић, Ма ли по гле ди, Књи жев на оп шти на Вр шац, Вр шац, 2006, стр. 31.
7 Каф ки на фон та на, стр. 14.
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пе сме“ „нај бли жи ду ху ва тре“,8 он да је пре ла зак из пе сме у пе сму „као из јед ног у дру ги 
воз“ не ми нов ност, јер из ван пе сме је ти ши на, и ни шта. Је зик пак зна да за ка же, за то 
сто ји уме сно пи та ње: „Ка ко от ку пи ти Пе сме/ из ба ви ти их из ли це мер ја/ Је зи ка“,9 али 
исто та ко и са зна ње да бек ства не ма, за то „умре ти ти хо у реч ни ку“, и отво ре не из ја ве: 
„Увек ћу хва ли ти свој ма тер њи/ Је зик“.10 Ве за са тра ди ци јом је ус по ста вље на пре све га 
пре ко је зи ка, али је на чи њен и лук пре ма европ ском пе сни штву ко ме и је зик и пе сни-
ко во де ло при па да ју. Не пре кид ни спор (и при хва та ње) је зи ка од јек је европ ских иде ја 
из ра же них у де кон струк ти ви зму. Ман дић при па да ма лом кру гу на ших пе сни ка ко ји 
су на слу ти ли рас цеп у зна че њу, про ва ли ју из ме ђу зна ка и озна че ног, и ње го во упор но 
ис ти ца ње сми сла зна чи и то: те жњу за це ли ном до ко је се мо же сти ћи је ди но спо зна-
јом Твор ца, не у ни шти вог ства ра лач ког прин ци па. Све то го во ри да је Зо ран Ман дић 
„аутор ко ји је по да рио срп ској ли ри ци са свим осо бен глас“.11 Пе сник чи је де ло тре ба 
чи та ти и ту ма чи ти.

И у струк ту ри лир ске пе сме Ман дић уно си из ве сне, пре све га гра фич ке ино ва ци је 
функ ци о нал не за ње гов пе снич ки из раз па је и по то ме ње го во пе сни штво пре по зна-
тљи во. Функ ци о на лан, јер до при но си упе ча тљи во сти ути ска и одр жа ва рав но те жу 
емо ци је и зна че ња. По че так пе сме је обич но не ки про зни ис каз ко ји се, но шен емо-
ци јом за хук та ва и на ме ће ри там ко ме је све под ре ђе но: је зик, об лик сти ха, ви ше знач-
ност ре чи, ко нач но – пе сма. Вла да ње уну тра шњим рит мом ме ра је ко јом се ме ри и 
вред ност пе снич ког ис ка за и ње гов крај њи ре зул тат. За то се за пе сни ка ко ји је њи ме 
овла дао ка же да он са ре чи ма мо же све. Са си гур но шћу се мо же твр ди ти ка ко је у 
на шем пе сни штву та квих пе сни ка ма ло.

Ман ди ће ва по е зи ја об зна њу је се као не пре ки нут пе снич ки го вор, сво је вр стан на-
пад на не до ма ше но сти мо дер ног до ба чи ји је циљ чо ве ко во осва ја ње сми сла за рад 
оп стан ка и тра ја ња у вре ме ну ко је му ни је на кло ње но. Крај њи циљ ко ме те жи је сте 
жи вот и ду хов не вред но сти. Ви ше слој ност и те мат ска раз у ђе ност, ар ти зам ко ме је 
под ло га осе ћај ност и ко нач но об лич ка ра зно вр сност упу ћу ју на пе сни ка чи је је ме сто 
на ма пи срп ске по е зи је на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма оси гу ра но.

8 Исто, стр. 50.
9 Исто, стр. 87.
10 Исто, стр. 37. 
11 Ду шан Стој ко вић, у по го во ру Каф ки не фон та не, стр. 151.




