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ЛИМ БО ВИ, НЕ ПРЕ КИД НЕ НЕ ГОР ЧИ НЕ СВЕ ТА
(Не над Ми ло ше вић: Пе сме из лим ба, Кул тур ни цен тар Но вог Са да,  

Но ви Сад, 2019)

Не ста ри мо не го се бе да уве ћа ва
У но вој не ви но сти и са но вом гра ни цом.

 (Н. М.)

Осма књи га по е зи је пе сни ка, есе ји сте, но ви на ра и уред ни ка Не на да Ми ло ше ви ћа, 
Пе сме из лим ба, ко ју је Кул тур ни цен тар Но вог Са да об ја вио по чет ком 2019. го ди не, 
по твр ђу је и на ста вља ње го ву по сто ја ну и пре по зна тљи ву по е ти ку, са мо свој ну спрам 
са да већ не ко ли ким, без ма ло тро де це ниј ским дру штве но по ли тич ким окол но сти ма, 
исто риј ским тре ну ци ма и књи жев но-умет нич ким по ме ра њи ма. 

На го ве стив ши по себ ност не са о бра зну та да шњој до ми нант ној, тран ссим бо ли стич-
кој ге не ра циј ској по е зи ји1 у пр вој књи зи, По спа ност, Не над Ми ло ше вић је рад на 
по е зи ји за др жао у са мо до вољ ним пе снич ким окви ри ма осло ње ним на мо дер ни стич-
ку тра ди ци ју ин ти ми стич ког и ег зи стен ци ја ли стич ког пе снич ког на пре до ва ња ко ји 
на са мом кра ју дру ге де це ни је 21. ве ка за вре ђу ју ре ка пи ту ла тив ни пре сек.

Мо је чи та ње по е зи је Не на да Ми ло ше ви ћа је, са свим из ве сно, и ге не ра циј ски, и по 
при ро ди пи са ња-о-пи са њу, не у пит но дру го сте пе но. Ве ру јем да су упра во та ква чи та-
ња вред но сно и ин тер пре та тив но и мо гу ћа и по треб на у вре ме ну ка да се – што је 
са да већ са свим ја сно – по е зи ја (нај)мла ђе ге не ра ци је, од ли ко ва на из ра зи тим и из-
рич ним от кло ном од нео- и тран ссим бо ли стич ких по е ти ка и спе ци фич ним тре ти ра-
њем про сто ра ин тим ног и дру штве ног, ус по ста вља као ре ла тив но ста би лан по е тич ки 
мо дел, а сва ка ко као књи жев но и сто риј ска чи ње ни ца. Ствар но сно про ход не (ал)и 
не на кло ње не са кра ли за ци ји аут сај дер ства, пе сме Не на да Ми ло ше ви ћа, са јед не стра-
не, на ја вљу ју овај за пе сни штво у Ср би ји до бар и за хва лан тре ну так, док, са дру ге 
стра не, ау то ном но по е тич ки оста ју при са свим са мо свој ним пе снич ким мо де ли ма 
ко ји од го ва ра ју ис ку ству и мо де лу ре пре зен та ци је ма ску ли ног пе снич ког гла са ко ји 
се на пр ви по глед мо же чи ни ти на мер но ана хро ним, али ко ји ре ги стром осе ћај но сти 
упу ћу је на осе ћа ње све та и би ва ња-у-све ту.

На слов зби р ке, Пе сме из лим ба, ни је пр во ре ше ње ко јим се већ у на сло ву ње го вих 
књи га упу ћу је на не ки од ме та ква ли те та и ме та про сто ра. За са да три де сет дво го ди шњу, 
а та да три на е сто го ди шњу ме не, име но ва ње зби р ке об ја вље не 2000. го ди не, Ју ре ћи у 
рај, чак и ми мо пла на са др жа ја, мо же оки ну ти са мо и ис кљу чи во иро ниј ске и ме лан-

1 Ти хо мир Бра јо вић, Ре чи и сен ке, Про све та, Бе о град, 1997.
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хо лич не ни вое од но са пре ма вре ме ну ко је ће, на кон де вет на ест го ди на, из ме ђу оста-
лог, до ве сти и до Пе са ма из лим ба. Пут од не кон вен ци о нал ног, али сим бо лич ки ре ла-
тив но ста бил ног тре ти ра ња пој мо ва „ра ја“ и „лим ба“ јед на је од ме ра у чи јем се све тлу 
(или мра ку!) ова по е зи ја мо же ту ма чи ти, уз ува жа ва ње ме ре про ме не ко ја је ау то ра, 
али и сва ког чи та о ца на том пу ту, сна шла. Лимб – ми мо сво јих ста бил них ме та фо рич-
ких окви ра ко ји упу ћу ју на хри шћан ску тра ди ци ју и кон вен ци о нал ну ме та фо рич ку 
упо тре бу ко ја су ге ри ше не са свим по сто ја но и не са свим фик си ра но ста ње – упу ћу је 
и на ду шев ну и на ко лек тив ну, да кле увек дво ја ку про бле ма ти ку уо се ћа ва ња у овај и 
ова кав жи вот. Отуд на по чет ку зби р ке сто ји во да као ма те ри ја ли стич ко-има ги на тив-
на сли ка (пум па за во ду на сред дво ри шта, не са мо као по зи ва ње на иде ју флу ид но сти 
већ и са свим ни ско ми мет ски сни же на сли ка оби та ва ња у про сто ру без мо кр ог чво ра, 
са мо ра зу мљи во у тој ме ри нео др жи вог да на го ве шта ва ста ње „на ме ђи“ и про ме ну: 
„Ов де где смо се до се ли ли пре де сет / пре пе де сет го ди на бу дио сам се / у јед ном од 
на чич ка них, / од по моћ них згра да и шу па / пре пра вље них ста но ва, / с пум пом за во ду 
на сре ди ни / и кло зе том у дну кал др ми са ног дво ри шта“), по ма ло на лик на гла со ви ти 
по че так ро ма на Из ме ђу чи но ва В. Вулф.2 Отуд је и до вољ но оче ки ва но да ће се та дво-
ја кост ис по ља ва ти у нај те мељ ни јим свој стви ма су бјек та (свој ству му шко сти, од но су 
пре ма лич ној и ко лек тив ној исто ри ји) и кроз тро пе и стил ко ји у се би по при ро ди 
ства ри об је ди ња ва ју ма кар дво стру ке им пул се (иро ни ја, се та).

На и ме, на пр ви по глед „ста ро врем ске“, је зич ке и сти ли стич ке стра те ги је ко је су у 
осно ви Ми ло ше ви ће ве по е ти ке (син так сич ке ин вер зи је, упо тре ба ин стру мен та ла у 
функ ци ји ко пу ла тив ног пре ди ка ти ва, „као не кад“ син таг мат ски мо дел, пр во ли це јед-
ни не ао ри ста и сл.) ис по ља ва ју им пли цит но по е тич ку на ме ру и по тре бу да се тра ја ње 
у лич ној ег зи стен ци ји и исто ри ји пред ло жи у ви ду ко ји те жи да пре вла да не на док на-
ди ви ход вре ме на. Тра ја ње-у-се би(-и-исто ри ји) отуд је, ка ко се ис по ста вља, мо гу ће 
је ди но кроз емо ци о нал ну во лу ми но зност се те, до вољ но не гор ког ду шев ног ста ња да 
не про кли за у ту гу, па тос или ја рост, ста ња до вољ но ста бил не ду шев не ен тро пи је 
ко ја сво јом ви зу ром мо же да из не се и под не се ту жно мно го број не про ме не ко је сту-
па ње у зре ло до ба и (не)од го ва ра ју ће дру штве не про ме не но се са со бом. С тим у ве зи 
сто ји и упо тре ба по тен ци ја ла за озна ча ва ње рад ње у про шло сти, по ма ло не пра вед но 
за не ма ре на стра те ги ја у са вре ме ном књи жев ном је зи ку, ко ја на пси хо лин гви стич ком 
пла ну, с об зи ром на сво ју функ ци ју ево ци ра ња успо ме на ко ја је у не по сред ној ве зи 
са не ва же њем ис ка за ног у са да шњо сти (Ашић 2007),3 пот цр та ва не на док на ди ву, не-
пре мо сти ву, сва ка ко сет ну раз ли ку из ме ђу про шлог и са да шњег. Ова вре мен ска вер-
ти ка ла ин тим ноп си хо ло шке оп ти ке не про кли за ва у ре ги стар огор че но сти или пам-
флет ско при пи си ва ње фа во ри зу ју ћих ква ли те та „ис прав ног“ и „бо љег“, већ је укруп-
ње на у ши ри ко ли ко сет ни ји до жи вљај вре ме на су бјек та ко ји је по све ће ни ји ра за би-
ра њу у са да шњо сти не го ли ево ка тив но-ре флек сив ном ин тер ве ни са њу у про шлост.

2 „Би ла је лет ња ноћ и раз го ва ра ло се, у ве ли кој со би с про зо ри ма отво ре ним ка ба шти, о сеп тич-
кој ја ми“ (Из ме ђу чи но ва, Areté, Бе о град, 2016).
3 Ти ја на Ашић, „С оне стра не по тен ци ја ла – но ви при сту пи об ја шње њу упо тре бе по тен ци ја ла за 
озна ча ва ње по на вља ња у про шло сти“, На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 36/1, стр. 137–150.
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Ме ђу тим и на сре ћу, на истом по е тич ком ни воу са се том фи гу ри ра и иро ни ја као 
за ег зи стен ци ја ли стич ки план и по ље кон тра пунк ту ал ни мо дел: по е зи ја Не на да Ми-
ло ше ви ћа план опе ва не сва ко дне ви це и план не у мит но исто рич не по зи ци је су бјек та 
че сто про ка зу је кроз иро ниј ски дво план ске сли ке. Ни кад се не по су но вра тив ши до 
пу ко ан га жо ва не по е зи је, ове иро ниј ске сли ке ре флек сив но-дис кур зив ног су бјек та 
срећ но одр жа ва ју су бјект пе са ма у по рет ку са мо све сног и не гор ког (са мо)осе ћа ња, 
јед на ко пре да ног ре флек сив ном су ду о вре ме ну и дис кур зив ног не у кла па ња у та кво/ 
ова кво вре ме, исто вре ме но раз ла жу ћи, раз ли ста ва ју ћи и син те ти шу ћи лич но или 
по је ди нач но ис ку ство или осет, али и укруп ња ва ју ћи на но во свет у је дан ту жно исти-
ни ти по ре дак, до вољ но да лек од по ли тич ких ми то ло ге ма са јед не, и про кли за ва ња у 
сен ти мен та ли зам са дру ге стра не: „Ти би пре ко мог ра ме на / док ти ла хор ми лу је, са да 
већ ду гу и се ду / ман да рин ску бра ду и бе ле обр ве, / гле дао но ви ки не ски мост / што 
Ба нат при ве де Зе му ну“; „Још док је Ти то по след њу бит ку во дио са бо ле шћу / мла деж 
је по че ла да се са ста је ис пред цр кве не пор те“.

Ово „гра нич но“ ста ње из ме ђу ствар но сног и по бе до но сно-ре флек сив ног оства-
ре но је од стра не лир ског су бјек та ко ји је исто вр сно дво ја ко од ре ђен на пла ну уну тар 
лич не кон зи стен ци је: тај су бјект, на и ме, ни у Пе сма ма из лим ба ни у пре ђа шњим пе-
сма ма ни је ка ме но ре зач ки со лид но по зи ци о ни ран, па је исто та ко срећ но из о стао и 
би ло ко ји фик си ра ни обра зац му шко сти. Оче ки ва ла бих, на и ме, а и след стве но свом 
чи та лач ком ис ку ству, од се ве ма чи зма или жа ла ан дро па у зе, ла мент над не ка квим 
но во хе ро до тов ским „злат ним до бом“ фи зи о ло ги је и мо ћи по ла. На про тив, опи ру ћи 
се чак и јун ги јан ској сли ци pu er ae ter nusа, али и мо дер ни стич кој ко ре ла ци ји те ла и 
ду ха, Ми ло ше ви ће ва по е зи ја не тен ден ци о зно али ефект но ак ти ви ра мо тив мла дић-
ства као стра те шки ак тив ну, ви та ли стич ки гип ку сли ку ко ја „жал за мла дост“ мо дер не 
и ерот ско-тран сгре сив ну мо гућ ност мо дер ног су бјек та кон тро ли са но упо тре бља ва 
у ци љу ар ти ку ла ци је ста ња му шко сти ко ју су и на пре до ва ње и на за до ва ње дру штва 
до ве ли до ста ња не до вр ше но сти, про пу ште но сти и, по сле дич но – угро же но сти. Овај 
и ова кав ста тус „му шко сти“, исто вре ме но ак тив но-ре флек си ван и сет но-има ги на ти ван, 
је дан је од нај ра зли ков ни јих обе леж ја ње го ве по е зи је ко ји га чи ни у овој ме ри упе ча-
тљи вим, са мо свој ним, на жа лост и ин ци дент ним у тра ди ци ји на ше књи жев но сти („Хо-
ћу и ја да оста нем: за бо ра вљен / ле том ја та го лу бо ва у би стри дан“; „Пре ћу тах ка ко ме 
је но га ма као ку ка ма / ву кла ка се би, а ја из ми цао упла шен. / Не са мо ме со на ме со, 
већ и кост на кост, / да је љу бав но гр ље ње та да спо знах; / при ста нак њен бе ше из не-
на дан и од лу чан / и та кву пре да ју, по сле ко је сам се по ву као – / по ра же ни по бед ник, 
ја сам од та да увек тра жио“).

Све у све му, лимб ни је тек ста ње ме ђе, лимб је ста ње у ко јем о се би во ди мо ра чу на 
пре ла зе ћи га. Ви брант ни је и осе ћај ни је од при ље жног хро ни ча р ског бе ле же ња, афо-
ри стич ке скло но сти ка укруп ња ва њу не ког ис ку ства кроз иро ни ју и то по граф ске 
па жње за ин тим ну ге о гра фи ју, по е зи ја Не на да Ми ло ше ви ћа је и по е зи ја ис ко ра че ња 
из гра ђан ске еман ци по ва не са мо све сти – ува жа ва ње лир ске оба ве зе да се про го во ри 
о уни вер зал ном, лич ном, уни вер зал но-лич ном и обрат но. Ар ти ку ли шу ћи ин тим но, 
ди сци пли ну ју ћи и уме ћу ћи улар у уста при ли ка ствар но сти, од ви со ких до ни жих ре-
ги ста ра, по е зи ја Не на да Ми ло ше ви ћа скли ско га од ре ђу је као пе сни ка урав но те же не, 
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ди мен зи о нал но ши ро ке ам пли ту де на ко ју тре ба да ра чу на чи та лац во љан да се пре-
ма сво јој во љи оба ве сти или пак на ме сти или на ба жда ри на ис ку ство пе снич ког „ја“ 
ко је, ка ко смо ви де ли, са мо де па те ти зу је сво ју при ро ду и би ва у ста њу да се из мак не 
ко ли ко од лич ног то ли ко и од ан га жо ва ног у суп стан ци јал но на гра ђу ју ћем фо ну лир-
ске ар ти ку ла ци је све га што га (нас) је сна шло ов де и ова ко, мла де и ста ре, ого р че не и 
бо ље др же ће, пу не ћи то по ве на ших уну тра шњих сна га ко је ће нам из у зет но би ти по-
треб не, гла де ћи осе тљи ве ни вое на ших лич но сти, нео че ки ва но сме ште них на ову 
нео че ки ва но и да ље лу та ју ћу4 дру штве ну ор би ту ту жно бли ске тро по ло ги је.

4 И ево, ко нач но, на чи на и при ли ке да по ме нем ње го ву из ван ред ну књи гу ми кро е се ја Лу та ју ћа 
пла не та ко ја је опо ми њу ћа су ма тек сто ва о дру штве ном и књи жев ном жи во ту ге не ра ци је не то-
ли ко да ле ко од мо је и вре ме на за пре па шћу ју ће и ужа са ва ју ће на лик овом.


