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МИ СМО ЗА ВАС ГОСПОДА
Успомени на 

Игора Исаковског (1970–2014) 
и Стјепана Гулина (1943–2014)

Ка да умре пе сник, он да уми ре јед на мо гућ ност људ ског је зи ка, да кле људ ског по-
сто ја ња. Дан за да ном, сре ди ном овог ме се ца, пре ми ну ла су дво ји ца по све му раз ли-
чи тих пе сни ка: Игор Иса ков ски и Стје пан Гу лин. Иса ков ског сам за пра во по зна вао 
ре ла тив но ду го, но крај ње по вр шно, ма хом из уоби ча је них ка фан ских пе снич ких лу-
до ва ња; ње го ве пе сме сам чи тао, не ке во лео, не ке ма ње. Иса ков ски је био це ла јед на 
кул ту ра у ма лом, пе сник, про за и ста, пре во ди лац, из да вач, про мо тер. Ра де ћи у оба 
сме ра, као пи сац и као пре во ди лац и из да вач, Иса ков ски је је дан ма ли је зик чи нио 
свет ским и, исто вре ме но, омо гу ћа вао да оно што је свет, а нај ви ше ју го сло вен ски, то 
јест свет срп ско хр ват ског и сло ве нач ког је зи ка, жи ви на том истом ма ке дон ском је-
зи ку, омо гу ћа вао му је, да кле, да бу де свет. Зна чај та квих љу ди је огро ман, јер они 
по ста вља ју ре фе рент не окви ре јед не кул ту ре, као што и од ре ђу ју и кон кре ти зу ју до-
ме те дру гих, срод них кул ту ра. Са дру ге стра не, по свом тем пе ра мен ту не у кло пив у 
ша бло не, Иса ков ски је, чи ни се, исто вре ме но био и на дис тан ци од кул тур ног мејнстри-
ма, а опет и ну жно уну тар ње га, по че му је за пра во био па ра диг ма тич на по сле ју го-
сло вен ска књи жев на ег зи стен ци ја, при ну ђе на да пре вас ход но де лу је у (пре)уским 
на ци о нал ним окви ри ма. Пе сник гор чи не и па те ти ке, му дро сти и ци ни зма, Иса ков ски 
је сле дио сво је умет нич ке (и жи вот не) хи ро ве, по не кад им ве ро вао па и по ди ла зио 
мо жда и ви ше не го што је тре ба ло, што је че сто да ва ло ван ред не пе снич ке ре зул та те, 
али се чи ни да у жи во ту ни је би ло ни ма ло јеф ти но. Пра зно ме сто ко је ће оста ти иза 
ње га од је ки ва ће да ле ко из ван Ма ке до ни је, а но ве ге не ра ци је ма ке дон ских, али и 
дру гих ју го сло вен ских пе сни ка, пла тив ши овом смр ћу свој обол укле том пе сни штву 
има ће пред со бом узор јед не др ско сти и хра бро сти ка ква још увек по сто ји (са мо) у 
по е зи ји.

 Ни шта ма ње хра бро сти и др ско сти ис ка зи вао је и Стје пан Гу лин, „нај ве ћи пан кер 
са вре ме не хр ват ске по е зи је“. Гу лин је, ме ђу тим, прак тич но од по чет ка био на мар ги ни 
књи жев не сце не, а из ван Хр ват ске го то во да ни ко ни је знао за ње га, иако је био аутен-
тич ни ји и иза зов ни ји пе сник од мно гих, и то не са мо из сво је ге не ра ци је. Де лић за до-
вољ шти не мо гао је осе ти ти ка да му је гру па мла ђих пе сни ка ко ја је са чи ња ва ла жи ри 
пре не ко ли ко го ди на до де ли ла „Го ра нов ви је нац“ за жи вот но де ло, и то не због са ме 
на гра де (јер све те ста ре и углед не на гра де све де не да нас на на ци о нал ни кон текст 
ну жно де лу ју про вин ци јал но), ко ли ко због то га што су му је до де ли ли мла ђи пе сни ци. 
Ње го во не по ја вљи ва ње те го ди не у Лу ков до лу, иако усло вље но бо ле шћу, тре мом, 
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или не чим тре ћим, би ло је за пра во из вр сна илу стра ци ја ми нус-при су ства и ме ста 
ко је је имао у хр ват ској по е зи ји. 

Нај јед но став ни је ре че но, Гу лин је при па дао кри лу уче ног лу ди зма у хр ват ској по-
е зи ји, чи је су лу чо но ше Слам ниг и Се вер; ипак, осло бо ђен сте га ака де ми зма, он је 
са свим пуч ки знао да опсу је, као што се и ни је без за др шке по во дио за зву ком, иако 
је умео, као у књи зи Ни тко не гри је ши ако шу ти, да за ум но на бра ја ње гла со ва пре тво-
ри у по бу ну, про тест и псов ку. Из бор из Гу ли но ве по е зи је Смо кве од со ли, об ја вљен 
2009. са од лич ним Ба ги ће вим пред го во ром, мо же се по сма тра ти и као увод, али и као 
за вр шни ра чун јед не уз бу дљи ве пе снич ке аван ту ре. Не ко ли ци на Гу ли но вих пе са ма, 
по пут „тих да на сам се окре нуо на љу де“ или „ви сте лу до пи ја ни“, мо ра ће да има сво-
је ме сто и у нај стро жим ан то ло ги ја ма, а ста тус пе сни ка – јед на од ве ли ких Гу ли но вих 
те ма – исто вре ме но и ви ши и ни жи не го што се обич но ми сли, нај у бе дљи ви је је пред-
ста вљен у култ ној пе сми „Пје сни ци свих зе ма ља ује ди ни те се“, ко ја се мо же чи та ти и 
као те ста мен тар ни ис каз за но са и пр ко са са вре ме не по е зи је.

ПЈЕ СНИ ЦИ СВИХ ЗЕ МА ЉА  
УЈЕ ДИ НИ ТЕ СЕ
пје сма уз пје сму
дви је су пје сме
пје сма уз дви је
су три пје сме
итд
за јед но смо ја чи
ује ди ни мо се
по та ма ни мо не пје сни ке
пич ка им ма те ри на
угу рај мо им пје сме
у уста кад их
чи тат не ће
угу ше нек се
и ис пра зни мо им бан ке
а при је тог
сва ки ко но бар мо ра
го сти ма ре ци ти рат ма то ша
и кр ле жу и ма ле ша
с на ма не ма ша ле
пич ка вам ма те ри на
ује ди ни мо се
ује ди ни мо се
ту ри зам и кул ту ра
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ми смо за вас го спо да
пич ка вам ма те ри на
и на фак су и на фа ку
пје сни ци свих зе ма ља
ује ди ни мо се
то
о о о пје сни ци
свих зе ма ља
прс
шт
з

* * *

Ка да умре пе сник, он да јед на оства ре на мо гућ ност људ ског је зи ка оста је да жи ви. 
Упр кос!




