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ИГРИВО-ИРОНИЧНА 
„КОРАЧНИЦА О НЕСТАЈАЊУ“
(Петру Крду: Школа изгнанства, КОВ, Вршац, 2012)

Из да вач Књи жев на оп шти на Вр шац (КОВ) је од 1986. го ди не, на ини ци ја ти ву свог 
осни ва ча, ина че, пе сни ка, пре во ди о ца и уред ни ка Пе труа Кр дуа (1952-2011), уста но-
вио „Европ ску на гра ду за по е зи ју“ и у исто и ме ној би бли о те ци Европ ска на гра да об ја-
вљи вао и из бо ре из пе сни штва ла у ре а та, ме ђу ко ји ма су би ли Вја че слав Ку при ја нов, 
Ште фан Аугу стин Дој наш, То мас Тран стре мер, Еуже нио де Ан дра де, Та де уш Ру же вич, 
Рај нер Кун це, Па во Ха ви ко, Чарлс Си мић, Ми о драг Па вло вић, Ве сна Па рун. Нео бич но 
је, али пот пу но оправ да но и уме сно, да се у по ме ну тој еди ци ји пост хум но штам па ју 
иза бра ни сти хо ва уте ме љи ва ча (са да и до бит ни ка) на зна че не пре сти жне на гра де 
под име ном Шко ла из гнан ства. Из бор и пред го вор, са из ве сним по што ва њем и по-
зна ва њем, учи нио је Га бри јел Ба буц, а уме сто оче ки ва не се лек тив не би бли о гра фи је, 
крај књи ге је илу стро ван из во ди ма из кри тич ких и есе ји стич ких освр та и ко мен та ра 
по зна тих до ма ћих и стра них спи са те ља по во дом Кр ду о вог пе сни штва. По да так да су 
ода бра не са мо осам де сет и че ти ри пе сме илу стру је нео прав да ну скром ност „се лек-
то ра“, по го то во што су кри ти ча ри у сво јим за па жа њи ма из два ја ли и сти хо ве из вред-
них пе са ма ко је ни су увр ште не у овом из бо ру. На при мер, пе сма „Бал кан ска кур ва“, 
као и дру ге.

Већ у пр вим књи га ма, пе сник Пе тру Кр ду је ма ни фе сто вао сво ју не тр пе љи вост, иро-
ни зо ва ни бунт, као и иг но ри са ње и под сме шљи вост пре ма по сто је ћим ли ми ти ма и 
пре те ћим кон вен ци ја ма при ви да ствар но сти, ко јом је пе сник, као и сви ми, био окру-
жен и ко ја је иза зи ва ла осе ћа ње те ско бе ко ја гу ши, ми нор но сти ко ја бо ли, ша бло на 
ко ји вре ђа, без на да ко ји за ма гљу је по глед по је дин ца, ег зи стен ци јал ног стра ха пре-
ра слог до ни воа угро же но сти, из гу бље но сти ко ја се пре тва ра у фраг мен та ци ју и де-
пер со на ли за ци ју, као и осе ћа ње епи де миј ске оту ђе но сти и од ба че но сти, ко је су као 
син таг ме ок си мо рон ске и/или не ре ал не, али и те ка ко при сут не и опа сне по иден ти-
тет и са мо свест и по је дин ца и ко лек ти ва. 

Пе сни ков став пре ма број ге лов ском окру же њу мо же се илу стро ва ти кроз усуд 
пе сни ка („обич не ра не ре чи“; „чу јем чо ве ка у за гр ља ју ствар но сти/ осу ђе ног да го во-
ри ср цем“) и по је дин ца-уса мље ни ка-до бро вољ ног из гна ни ка из се бе, тач ни је кроз 
каф ки јан ску не сна ђе ност и ра сап. На при мер, у пе сми „У од но су на ро ђе ње“: „Ко си 
ти ти ко ји ни си/ шта ће те би онај ко ји ни си/ тра жиш ми по твр ду да по сто јиш“. Или 
кроз при зму бо дри ја ров ске удво је но сти у пе сми „Ло гос и по сто ја ње“: „Је дан се чо век 
бу ди у свом го во ру/ и пи та/ је ли про шао ову да мој лик“. Или кроз пред ста ву при си ле 
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при ста ја ња (чи тај: ко нач ног по ра за је дин ке) на из ну ђе ну из ме ну соп ства („раз ме њу-
јем// свој уну тра шњи жи вот за не вер ни жи вот/ све до ка“ – пе сма „Не по жељ ни све до-
ци“). У пе сма ма „Фик ци ја и ко мен та ри“ и „Не ко гле да из ме не“ уоча ва ју се ана лог ни и 
сар ка стич ни за кључ ци („је сам оно што ни сам/ на род ко ји вр ши са мо у би ство“; „та мо 
где из ла зим из се бе са мог“), ко ји се у свом ни хи ли зму про сти ру и на чи тав про стор и 
вре ме, ко ји ма при па да мо, док у пе сми „Прог но за вре ме на“ из два ја мо ла мен ти ра ње 
над не чим што је да нас на жа лост, нео ства ри во и не за ми сли во, а у ства ри је при род-
но, ло гич но и дав но пред ви ђе но и за ми шље но: 

Тај чо век има пра во на сво ју гла ву 
на ме та фи зи ку и ма тер њи је зик 
на ан ђе ле ко ји ни су до стој ни сед мич не ом че 

По сле ових Кр ду о вих ци та та тек са да нам жи во твор но де лу је Хе ра кли то ва про-
ми сао да љу ди не би ни зна ли за име прав де и исти не, да ни је не прав де и ла жи, ко ји 
нас, на жа лост, пла не тар но угро жа ва ју. Очи глед но да је пе сник Пе тру Кр ду при хва тио 
и Ви ли јам со ву (и не са мо ње го ву) пре ми су да је ди но опе смо тво ре но ло кал но по се-
ду је уни вер зал но зна че ње по вер ти ка ли, а мо же мо до да ти и оп ште ва же ће до го во ре 
и но во у спо ста вље не не си сте ме вред но сти по хо ри зон тал ном и при зем ном или под-
зем ном ни воу, ка ко би ве ро до стој но очи то ва ли пе сни ков из вор ни став пре ма свом 
вре ме ну и про сто ру, њи хо вој су шти ни и њи хо вим не за др жи вим про ме на ма пре ма 
ру жном и без вред ном ко је се у ме ђу вре ме ну вр то гла во од и гра ва ју („не ко се усе ља ва 
у нас/ док се ми се ли мо/ у не ког дру гог“ и „ски ни са се бе ћо ра ви жи вот“ – пе сма сим-
бо лич ног и од ре ђу ју ћег име на „Вре ме са да шње“) и још ви ше нас чи не из гу бље ним, 
ни штав ним и опред ме ће ним по прин ци пи ма мер кан тил них ка но на, што је еви дент-
но у сти хо ви ма две сре ди шње стро фе про зор љи ве и игри ве пе сме ци нич но-ан ти ци-
пи ра ју ћег апо ка лип тич ног на сло ва „Ко рач ни ца о не ста ја њу“: 

у там ни ци сли ка
кад смо се на по кон са бра ли
дру ги су нас од у зе ли
је дан два је дан два
по бе ди ли смо се бе

све би би ло дру га чи је
да смо зна ли да не ста је мо
али ни је нам би ло ни на крај па ме ти
да са ми се бе оста ви мо на ми ру

Тре ба на гла си ти да је пе сни ков до жи вљај при ви да и ла жи ствар но сти, у ме ђу вре-
ме ну, по стао те мат ски сто жер ње го вог пе сни штва и до след ност ко ја се одр жа ла до 
по след њих пе са ма. 



Ипак, мо жда је кри ти ча рев дуг ве зан за упо ко је ног пе сни ка Пе труа Кр дуа да о са-
др жа ју ње го вих сти хо ва про го во ри кроз ње гов пе снич ки по сту пак, ко ји је аван гар-
дан, игрив, иро ни чан, сар ка сти чан и алу зи ван, ис тра жи вач ки и пре и спи ти вач ки, 
суб вер зи ван и над ре а лан, сли ко вит, бо гат кон тра сти ма, па ра док си ма и при вид ним 
ок си мо ро ни ма, а што је уоста лом и аутен ти чан знак пре по зна ва ња Кр ду о вог пе сни-
штва, по оп штем са гла сју књи жев не кри ти ке. Ова кав Кр ду ов књи жев ни обра зац упо-
тре бе „ва тре них ре чи“ иако је мо гао пре по зна ти упо ри шта и у срп ским аван гард ним 
пе сни ци ма, ипак, ми шље ња сам да је пе сник, пре све га, про на шао уз о ре у из у зет ној 
аван гард ној ру мун ској књи жев но сти о че му го во ри и кра ћи ци тат по зна тог и при-
зна тог Ни ки те Ста не скуа из ис кре не и за слу же не бе се де о Кр ду о вом пе сни штву, што 
је исто вре ме но и ве ли ко при зна ње, као и нео бич но пре ци зна про це на: „Не по сто ји 
ве ћа ра дост за пе сни ка од оне да по здра виш дру гог пе сни ка ко ји ће са те бе да ски не 
део бре ме на тво је соп стве не осе ћај но сти, при сва ја ју ћи је ка ко би ти омо гу ћио да бу-
деш сло бо дан и све то ван. Не ма ни ве ће сре ће од при го де да на и ђем на та квог мла дог 
пе сни ка и за хва љу јем бо жан ству што ми ни је пре пу сти ло сав по сао већ га по де лио и 
де ци“ (мо јој – до да јем). 

Уз гред ре че но, кроз Кр ду о во аван гард но сти хо ва ње, као и из ње го вог ве штог пре-
во ђе ња ру мун ских пе сни ка, на ро чи то из об ја вље не Ан то ло ги је ру мун ске аван гар де, 
срп ско се пе сни штво упо зна ло са до стиг ну ћи ма ру мун ске по е зи је, а по себ но оног ње-
ног ма ги страл ног прав ца у ли ку екс пе ри мен ти са ња, за не о би ча ва ња у свим прав ци-
ма, као и ори ги нал ног је зи ко твор ства. И Кр дуа смо до жи вља ва ли као јед ног од оних 
зна чај них мо сто ва у спа ја њу два на ро да и два је зи ка у ко ји ма је дао ве ли ки до при нос, 
на ро чи то кроз пре во ди ла штво у оба сме ра, као и кроз сво је ори ги нал но ства ра ла-
штво, не на ме тљи во и по све ће но, у исти мах. Ина че, ис по вед ни ути сак ту ма ча Кр ду о вих 
иза бра них пе са ма је сте да и то ком иш чи та ва ња ра ни јих сти хо ва не ма ни ка кве двој-
бе или ра до зна ло сти по ре кла је зи ка. И да нас ка да ужи вам у Кр ду о вим иза бра ним 
пе сма ма ни шта не мо же про ме ни ти мој суд да чи там срп ског пе сни ка, не за ви сно ко-
јим још кул ту ра ма он мо же при па да ти или већ при па да. За пра во, као чи тач и ту мач 
не осе ћам пе сни ко ву рас пе тост из ме ђу два је зи ка и две кул ту ре, иако је, ве ру јем по-
зна ва о ци ма оба је зи ка, при сут на пе сни ко ва „на ме ра да (про)ме ша је зи ке у до вољ ној 
ме ри да на пра ви по мет њу“ (Ба буц), али мо жда „до бро вољ но од ла зе ћи из јед ног је-
зи ка – исто вре ме но на пу шта и дру ги“, а за пра во им се вра ћа кроз игру и ка рам бо ле, 
што и сам пе сник твр ди сти хом: „оста ли/ до ла зе ћи/ од ла зе“ (пе сма „Рет ка звер ву че 
све мир за со бом“).

Ко ли ко су кон траст и кон тра пункт при сут ни до вољ но је упо ре ди ти две пе сни ко ве 
игри ве над ре ал не ме ди та ци је на при ме ру два пој ма („уоко ло је крик/ оно га ко ји ћу ти“ 
– пе сма „Крик оно га ко ји ћу ти“; „ћу та ње је крик/ али са мо у овој со би“ – пе сма „Не по-
жељ ни све до ци“). Упра во у про сто ру из ме ђу „кри ка ко ји ћу ти“ и „ћу та ња ко је је крик“ 
од и гра ва се тре нут на ре ал ност, ко ја то ни је, јер ни је дан од по ну ђе них по ло ва ни је при-
хва тљив. Ни крик као сим бол пат ње, ни ћут ња као за ме на кри ка, као озна ка оту ђе но-
сти и по ву че но сти ду бо ко у се бе, у соп стве ну не мост. За то нам по ста је вр ло бли ска и 
ра зу мљи ва де фи ни ци ја Ва се Пав ко ви ћа „да је Кр ду ов пост-над нео-над ре а ли зам ... 
по све ћен ин ти ми од но сно је зи ку као вар ни че њу ко је па ли ва тру ли ри ке“. 
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Број ни су пој мо ви у опре ци у Кр ду о вој по е зи ји и на ро чи то се по тен ци ра про стор 
из ме ђу су прот ста вље них по ло ва, као по пут про це па, пу ко ти на, али и про сто ра бли-
ских до ди ра из ме ђу Бар то вих и Со си ро вих озна ка и озна че них, тач ни је у зна че њу из-
ме ђу њих ка ко су то де фи ни са ли Мо рис и Перс. На при мер, у Кр ду о вој по е зи ји то је 
про стор-зна че ње из ме ђу би ти и не би ти, из ме ђу да и не, из ме ђу обра за и обра зи не, 
из ме ђу ре че ни це и све до ка, из ме ђу чо ве ка и смр ти. И чи та ва се пе сни ко ва дра ма де-
ша ва, упра во, у раз ма ку из ме ђу њих, у мо гу ћим зна че њи ма ко ји се кри ју у том би по-
лар ном про це пу и спо ју, од но сно у пе сни ко вом „ме ња њу гла го ла би ти“.

У већ на ве де ним сти хо ви ма за па жа се ње гов над ре ал ни пе снич ки по сту пак као 
ори ги нал но и убе дљи во обе леж је чи та вог Кр ду о вог пе сни штва. Че сто су чи та ве пе сме 
у та квом ма ни ру, а не са мо у крх ким апо си пе о тич ним сти хо ви ма скло ним пре ло ми ма, 
пре вра ти ма и по ен та ма, на шта су нас на ви кли над ре а ли сти. У при лог та квом за кључ-
ку на во дим две за не о би че не и над ре ал не сли ке из са мо јед не пе сме „Ви дик с про зо ра“ 
од све га два де се так сти хо ва. И обе су па ра диг ме ве за не за зво на и зво на ре („из тор ња/ 
зво на ри ну де на те зга ма/ тај ну ве че ру“; „за ра ту стра мо гао је да зна/ да не ко од нас 
ру ка ма иза ле ђа/ зво ни зво ни ма“).

По се бан и зна ча јан, али и нео бич но уче стао атри бут Кр ду о вог сти хо ва ња је сте па-
ра докс као ле ги тим но пе снич ко сред ство („ме так ис па љен на траг у цев“). Не рет ко 
чи та мо чи та ве пе сме у та квој књи жев ној фор му ли, као што је то у ми ни ја ту ри име на 
„Пре кр шај 312“: 

Пре ла зак ле де ног ру би ко на
мо гао би да бу де опет ри зи чан
за то уђи у мо је ја

у ме ђу вре ме ну
ми ће мо за јед но
из во зи ти ствар ност

У Кр ду о вом екс пе ри мен ту, од но сно у „ап со лут ном ин це сту из ну жне од бра не“ 
ка ко га је де фи ни сао се лек тор Ба буц у свом крат ком пред го вор, из два ја мо и пе сме 
као што су, пре свих, „Нај зад“ и „Умет ност за пле њи ва ња про зо ра“, у ко ји ма се пе сник 
опре де лио за ни за ње сти хо ва ко ји ме ђу соб но ни су по ве за ни, већ се су сре ћу у њи хо-
вим од је ци ма као у Бре то но вим по гле ди ма у бес крај.

Не тре ба за бо ра ви ти ни дру га Кр ду о ва ис тра жи ва ња, као што су игре ре чи ма, 
ре фре ни, и дру ге та у то ло шке фи гу ре. Њи хов је ефе кат по се бан у ду жим пе сма ма и 
ду жим сти хо ви ма због при су ства се ман тич ких на но са ко ји су та да и пред мет и циљ 
пе сни ко ве фик ци је и игри во сти. У кра ћим сти хо ви ма и кра ћим пе сма ма не до ста ју 
ре зул та ти та квих од ли ка, пре све га због од су ства ре то рич ких звуч них кро ки ја, јер је 
пе сник увек сми сао прет по ста вљао зву ку и рас по ре ду ре чи, иако та ко мо жда не из-
гле да на пр ви по глед. Они су за пра во, од у век би ли са мо сред ство на пу ту до њи хо-
вог ости хо тво ре ња, као и до сми шља ва ња и оне о би ча ва ња дру гих при дру же них пој-
мо ва, од но сно све до ка, ка ко их је Кр ду че сто во лео осло ви ти у сво јим сти хо ви ма. И 
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из да шне сли ко ви то сти из пр вих књи га пе сник се спон та но ли ша вао у на ред ним књи-
га ма због сво је иро нич но-сар ка стич не и ме лан хо лич не до след не игри во сти зна че-
њи ма и обр ти ма.

И по јам „све до ка“, као и уче ста ла упо тре ба „огле да ла“ илу стру је још јед ну нео бич-
ност Кр ду о вог пе сни штва. На и ме, не са мо да по ме ну ти тер ми ни, пе сни ко вом во љом, 
не до сти жу ква ли тет сим бо ла у чи та вом пе сни штву, већ је реч о фе но ме ну стал ног 
пре ли ва ња пе сме у пе сму. За пра во, као да се ве ћи на Кр ду о вих пе са ма не за вр ша ва ју, 
већ се на ста вља ју, не увек у на ред ној пе сми и не увек у ис тој књи зи. Већ смо то по-
твр ди ли кон тра стом из ме ђу „кри ка“ и „ћут ње“, док у пе сма ма „Сло бо дан лет“ и „Ве чи та 
пе сма/ без раз ло га“ чи та мо ва ри ја ци је на те му „ле та“ и „па да“ („ми смо за сло бод ни 
лет ави он ле ти у јед ном сме ру/ ми при па да мо дру гом“; „ра дуј те се/ пад је ви ши од ле та/ 
што ви си ва зда у на ма“).

Сти хо ви ма „вре ме тра је до да ва њем вре ме на“ и „по по тре би ну дим ти и ко пи ју/ 
вре ме на што тре ба да до ђе“ из пе са ма „Љу би ча сто ма сти ло“ и „Са че кај вре ме“ пе сник 
об ја шња ва свој од нос пре ма вре ме ну као бес крај ној ка те го ри ји, ко ја са жи ма и про-
шло и на ше вре ме, али и бу ду ће. Исти је при мер и са про сто ром и са свет ским књи-
жев ни ци ма и исто риј ским лич но сти ма ко ји су ску па у Кр ду о вим пе сма ма. На при мер 
у два за вр шна сти ха пе сме „Ба цам по глед“ при сут ни су: „јон ге ор ге исак на је/ ва лен-
тин ови ди је бар то ло меј“. И сва ко од по ме ну тих, и иних, по се ду је из ве сну уло гу. Ахил 
је чи тач и кон трол ник. Вар то ло меј ма ше са за ста вом. Ови ди је је по сма трач. Бор хес и 
Си о ран су по су ди ли име на пре во зним сред стви ма, док је Шу берт кла вир ко ји пе ва. 
Ту су и Дан те и Хел дер лин. Сва ко од њих у сво јој но вој уло зи, нео че ки ва ној, али кроз 
пе снич ке игри ве екс пе ри мен те, у пу ној оправ да но сти и оства ре ној осми шље но сти, 
за ко ју на кнад но са зна је мо, ре ша ва ју ћи за да ту пе снич ку укр ште ни цу, али ко је чи не 
и упо ри ште и атри бут Кр ду о вог пе сни штва.

202




