
192

О ПЕ СМА МА ПИ О НИ РА КО ЈИ НИ СУ  
ПО СТА ЛИ КОМ СО МОЛ ЦИ
(Бо рис Ри жиј: Док спа вао сам сву да је па дао снег, пре вео са ру ског Све ти слав 

Тра ви ца, Дру штво за афир ма ци ју кул ту ре Пре синг, Мла де но вац, 2019)

Јер што је ви ше ту ге ви ше је и ра зу ма.

Јо сиф Брод ски, Ту га и ра зум

Жи вот је бит по е зи је, смрт се у про зу бро ји.

Бо рис Ри жиј

Ма ко ли ко чи та ли по е зи ју, о њој пи са ли, си гур ни већ у сво је ис ку ство, мо же нам 
се до го ди ти да бу де мо де ман то ва ни ка да, из ду жно сти пре ма не ко ме или не че му, 
про чи та мо не ку књи гу пе са ма и ка да за во ли мо пе сни ка за ко јег ни ка да не би смо ни 
по ми сли ли да би смо га мо гли за во ле ти. Та да до би ја мо да ро ве по е зи је.

Књи ге нас за ти чу са на шим чи та лач ким и дру гим пред ра су да ма и оче ки ва њи ма 
ко ји се увек из но ва фор ми ра ју ма ко ли ко их чи та ње но вих књи га до во ди ло у пи та ње. 
Књи ге уо ста лом и слу же то ме: да за во ли мо оно што смо ми сли ли да ни ка да не би смо 
мо гли за во ле ти.

Ка да ме је Све ти слав Тра ви ца, пре во ди лац и пе сник, по чет ком дру ге де це ни је овог 
ве ка по звао да до ђем у Ју го сло вен ску ки но те ку у Бе о гра ду на про јек ци ју фил ма и на 
књи жев но ве че по све ће но ру ском пе сни ку Бо ри су Ри жи ју ода звао сам се по зи ву ви-
ше због то га што по шту јем оно што ра ди, а и да се срет нем са на шим за јед нич ким 
при ја те љи ма, не го што сам био ра до знао да не што са знам о пе сни ку. Шта би то мо гло 
да ме при ву че, пи тао сам се, у фил му и сти хо ви ма пе сни ка два на ест го ди на мла ђег од 
ме не ко ји је жи вео и ра дио пред крај про шлог ве ка у Је ка та рин бур гу, не ка да шњем 
Свер длов ску, гра ду на Ура лу, у ко јем су ина че по би је ни Ро ма но ви, на гра ни ци Евро пе 
и Ази је, пе сни ку ко ји је из вр шио са мо у би ство у два де сет сед мој го ди ни об ја вив ши за 
жи во та две књи ге по е зи је. 

Чак и ле ти ми чан пре глед пре ве де них пе са ма и за др жа ва ње на по је ди ним сти хо-
ви ма,1 ме ђу ко ји ма је би ло и ри мо ва них, ни су укло ни ли мо је пред ра су де ко је сам 
де лио, прет по ста вљао сам, с јед ним де лом чи та ла ца у Ср би ји ко ји стр пљи во че ка ју 
да се ме ђу сто ти на ма хи ља да оних ко ји пи шу, ка ко би ре као Де рек Вол кот, по ја ви 
ау тен ти чан пе сник, украт ко, сма трао сам да су се ве ли ки до га ђа ји у ру ској по е зи ји 

1 Бо рис Ри жиј, У Ру си ји се ра ста је за у век, Фонд прин це за Оли ве ра, Бе о град, 2011.
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за вр ши ли с Брод ским као по след њим та ла сом ру ске гра ђан ске кул ту ре с кра ја де вет-
на е стог и по чет ка два де се тог ве ка ко ји је за пљу снуо Евро пу и свет, да су се нај ве ћи 
до га ђа ји у ру ској по е зи ји, не ра чу на ју ћи Пу шки на и Љер мон то ва, већ од и гра ли из ме-
ђу два свет ска ра та у по е зи ји Ах ма то ве, Цве та је ве, Ман дељ шта ма, аван гар ди ста и 
дру гих, а у кон тек сту ру ског фор ма ли зма ко ји је та ко ђе на свој на чин об ли ко вао и 
пре мре жио европ ску, а ка сни је и аме рич ку и свет ску књи жев ност и на у ку о књи жев-
но сти. Ни је ли све при сут на ру ка др жа ве по се кла нај бо ље, а пре о ста ле, дру го ра зред-
не, угу ши ла до обич не осред њо сти, се тио сам се сен тен це јед ног но бе лов ца. Остао 
сам ре зер ви сан пре ма ру ској са вре ме ној по е зи ји и по ред то га што је до ме не ре дов но 
сти зао ча со пис Ру ски ал ма нах ко ји је пре ко две де це ни је об ја вљи вао, по ред по зна тих 
и пре во ђе них, и мно ге на ма не по зна те или ма ње по зна те ру ске пи сце и пе сни ке.

Од тог пе снич ког ма ти неа у Ју го сло вен ској ки но те ци тра је мо је од го не та ње по е-
зи је и фе но ме на пе сни ка Бо ри са Ри жи ја. 

Оно што ме је тог по по дне ва при ву кло ви ше од по е зи је би ла је пе сни ко ва би о гра-
фи ја. Шта је све ста ло у тих два де сет и се дам го ди на! 

Иа ко ро ђен 1974. у по ро ди ци ру дар ског ин же ње ра, дру гу је са ху ли га ни ма у фа брич-
ком ре јо ну Свер длов ска и са че тр на ест го ди на, ка да по чи ње да пи ше пр ве сти хо ве, 
по ста је шам пи он у бок су за мла ђе ју ни о ре тог ми ли он ског гра да. Го ди не 1993. ра ђа 
му се син, 1997. за вр ша ва фа кул тет, а 2000. по ста је мла ђи на уч ни са рад ник и до кра ја 
жи во та об ја вљу је осам на ест на уч них ра до ва из обла сти ру дар ства и ге о ло ги је, 2001. 
об ја вљу је две књи ге пе са ма. Исте го ди не, 7. ма ја, из вр шио је са мо у би ство!

У си вој ко шу љи на ба за ру
ја ни сам па ти ка ма тр го вао,
и ни сам у не ком бо жан ском ли ку,
не го у ли ку на ка за и про да ва чи ца
на шао по во да за му зи ку
сво ју – за шу шта ње стра ни ца.

(„Као и сви сам жи вео…“)

Бо рис Ри жиј при па да ка те го ри ји пе сни ка ко ји не ма ју ни ге не а ло ги ју ни ви дљив 
„раз вој“, већ се јед но став но „до го де“ и сти жу на свет с већ утвр ђе ном дик ци јом и је дин-
стве ним вла сти тим сен зи би ли те том.

Ја сам се ро дио – не ве ро ват но, чи ни се –
У ла ви рин ти ма што кра се фа бри ке шум не,
У зе мљи тој пла ви ча стој, што де ли се
Хи ља да ма го ди на на ло по ве и ма ло ум не.

(„Та ко се гра нит по кри ва по ле ди цом...“)

Шта су за пра во Ри жи је ве пе сме? То су ис по ве сти, о по е зи ји и пе снич ком жи во ту, 
о де чач ким ка та стро фа ма и не спо ра зу ми ма, љу бав ним ја ди ма, брач ним не да ћа ма, 



очин ској и су пру жнич кој са ве сти, по ка ја њу; то су сли ке при зо ра тран зи циј ске Ру си је 
из ме ђу Пе ре строј ке и Пу ти на, све до чан ства о суд би на ма љу ди и тра гич ној не мо гућ-
но сти да се осло бо де мње ња, на ви ка и об ли ка со ци ја ли стич ког жи во та с јед не стра не, 
а са дру ге стра не, не мо гућ но сти да се при ла го де но вим дру штве ним усло ви ма, но вим, 
тран зи ци о ни ма вред но сти ма и мо ра лу. 

Но, мо же мо уне до глед тра жи ти исто риј ски кон текст у ко јем де лу је Ри жиј. Пе сни ци 
ути цај тр пе и из про шло сти, сва ки је пе сник спе ци фи чан слу чај. Обич но се ин тер тек-
сту ал ност и кон текст су ко бља ва ју при ли ком об ја шња ва ња тек ста. И са ма ствар ност 
про из ве де на је кул ту ром ко ја да је зна че ња без о блич но сти и ха о су ис ку ства. Упра во 
тај свет од без о блич но сти и ду ха пе сник пред ста вља, на тре ну так нас вра ћа ју ћи у 
дра му об ли ко ва ња ха о са у ле по ту.

По то ну ло сун це над за во ди ма,
и бре за на мах цр ну бо ју узе.
Жи вех ту, ко ри сте ћи се пра ви ма
на смрт, на је сен и на су зе.
Луд ни це, за тво ри, за јед нич ки ста но ви,
хру шчов ке цр ве не, ба ра ке не мо гу ће,
те шки слу ча је ви, до га ђа ња, кла но ви,
уби ства, ху ли ган ства, раз не ту че.
До би ју по ре бри ма ар ма ту ром
И, иза шав ши са ре а ни ма ци је,
до са ме смр ти ко ра ча ју тму р но,
и пи ју вот ку у хла ду ака ци је.
Ка кви су то љу ди, дра ги мој бо же!
Се де пред ула зи ма, мр гуд ни, тма сти.
Ни шта пра вил ни је на све ту не мо же
би ти од њи хо вог схва та ња ча сти. 
И бол но је на скве ру, пред сви ма,
чу ти из не на да ди ја лог опо ми њу ћи:
„Се ре гуквр гу, са дру го ви ма,
уби ли у Ту ли, у стра шној ту чи.“

За сце не сво јих пе са ма Ри жиј нај че шће би ра сквер, клу пе у пар ко ви ма или пу сте 
ули це пред гра ђа у ко је че сто сам, у ра зним сво јим до би ма, или са дру го ви ма, или де-
вој ком, од ла зи трам ва јем. Та град ска лу та ња нај ви ше и од го ва ра ју пе сни ку ко ји же ли 
да умак не пи са ним и не пи са ним пра ви ли ма гра да, ње го вој из ве шта че но сти, али ко ји 
не мо же да под не се ни при род но сти при ро де. 

У под не се про бу диш – отво ре но ок но,
Два де сет де ве ти је све тло га ма ја.
Бо же, у ва зду ху прах злат ног сја ја,
А ве те ра ни већ пре вр ћу до ми но.

(„У под не се про бу диш – отво ре но ок но...“)
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Баш та квим ме сти ма, од ко јих од вра ћа по глед и тран зи ци о ни и со вјет ски пе сник 
и умет ник, Ри жиј удах њу је жи вот. Јер са мо пе сник мо же искре но да тра га за до брим 
у пла тон ском сми слу или за бо жан ском прав дом – да про на ла зи хар мо ни ју и склад и 
та мо где су у за бо ра ву иде а ли ство ри ли људ ску пат њу и не сре ћу – да би одр жао ве ру 
да је мо гу ће до ћи до ме ста где су исто про сјак и краљ, ка ко би ре као Јејтс. 

Са мо у по е зи ји истин ског пе сни ка мо же мо ви де ти јед но по ред дру гог: тра ги зам и 
ра дост, исти ну и ле по ту, ана ли тич ки хлад но око и не што по пут вер ске ек ста зе, чу ђе-
ње и по бо жни тон, ми сао и на дах ну ће, Ати ну и Је ру са лим, она ко ка ко се у ствар ном 
жи во ту за чо ве ка и по ја вљу ју, али мут но и збр ка но, не појм љи во, не из ре ци во.

Хо ћу да крст оста вим. Не бе јах
у до слу ху са гра ма ти ком жи во та.
Про чи тах суд би ну, али ни шта раз у мео ни сам.
Са мо сам се на уда р це при ви као,
на уда р це од ко јих, као зу би,
ис па да ју ре чи из уста.

И ми ри шу на крв.

(„За ве шта ње“)

Је ди но по е зи ја мо же да ухва ти ствар ност у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма, 
нај че шће у не срећ ним до би ма, и да је пре тво ри у не што ра зу мљи во. Јер, и исто ри чар 
и на уч ни ма те ри ја ли ста ће по пи са ти, од но сно по ста ви ти дру штве не си ле у струк ту ру, 
и ре ћи ка ко је јед на фор ма ме ња ла дру гу, ка ко је с на стан ком јед не по че ла да не ста је 
дру га, али за ин ди ви ду ал ну пат њу и жуд њу за сло бо дом и ле по том не ће ма ри ти, не ће 
се по тру ди ти да по ка же ди ја лек ти ку ту ге и ра зу ма у пе сни ку. И је дан и дру ги ће по ку-
ша ти да укро те вре ме, спо зна ју ћи ње го ве за ко ни то сти, зна че ња, не би ли пред ви де ли 
из ве сна кре та ња у бу дућ но сти и та ко пре дах ну ли у са да шњо сти. Са мо пе сник, ме ђу-
тим, мо ра исто вре ме но да ослу шку је за стра шу ју ћи глас ра зу ма, ка ко би ре као Брод ски, 
али и да осло бо ди Ор фе ја у се би, сла бост ко ја га и чи ни ра њи вим, осе тљи вим и ви до-
ви тим, ко ји мо же уну тра шњим оком да ви ди из да тог тре нут ка и вре ме на и у про шлост 
и бу дућ ност.

И ми слим: у осам де се тој сте го ди ни 
жи ве ли до бро, и соч но псо ва ли,
Је се њи на сте це ни ли и пи ли ви но.
А мр тви пре тво ри ли сте се у се ни.
У мо јој ду ши још жи ви Је се њин,
СССР, рас пад, до ми но.

(„С ве че ри смо Је се њи на чи та ли...“)

Пе сник се, уз по моћ Му зе, кће ри Зев са и Мне мо зи не, окре ће не ви ђе ној и пре ћу-
та ној про шло сти. Јер по е зи ја мо ра да ство ри вре ме, да нас уве ри, сва ки пут из но ва, 



да оно про ти че, да има сво је пре и по сле, да се у пе сми упра во то до га ђа – ожи вља ва, 
бу ди се успа ва на или мр тва са да шњост. Тај им пе ра тив је све ја чи због вре ме на ко је 
гу би ду би ну, ко је се све ви ше ис по ља ва као по вр ши на, по вр ши на екра на. По е зи ја 
мо ра да се сме сти из ме ђу исто ри је и ње ног при ка зи ва ња, из ме ђу фо то гра фи је и се ћа ња. 

Ри жиј крај ње тре зве но гле да у про шлост не фал си фи ку ју ћи је, што пе сни ци не рет-
ко чи не чак и не све сно па и он да ка да је опа сност – да ће не ко, у ко ми те ту, у пар ти ји 
или сам во ђа про чи та ти не што што им се не би сви де ло – за и ста про шла, и он да ка да 
пар ти је, ко ми те та ни во ђе ви ше не ма. 

Бо рис Ри жиј се слу жи и кла сич ним или нео кла сич ним из ра зом а ни шта, по Брод-
ском, у тој ме ри не от кри ва пе сни ко ве сла бо сти као кла сич ни стих. Са мо су истин ски 
пе сни ци исто вре ме но и ар ха ич ни и мо дер ни. 

По је ди не Ри жи је ве пе сме за зву че сен ти мен тал но и па те тич но. Али за што Ри жи ју 
и ру ским пе сни ци ма уоп ште при ста је па те ти ка, а срп ским или пе сни ци ма не ког дру гог 
је зи ка не при ста је? Не мам од го вор на то пи та ње. Он ве ро ват но ле жи у осо бе но сти ма, 
ме ло дич но сти и рит ми ци не ког је зи ка, пе снич кој тра ди ци ји, ме ри па те ти ке и сен ти-
мен та ли зма до ко је је зик по е зи је сти же, ко зна у че му. Увек, ме ђу тим, ка да је Ри жиј у 
пи та њу, осе ћа мо ка ко пе сник го во ри не оно што је од лу чио да осе ћа, или оно што 
би смо од ње га оче ки ва ли да осе ћа, већ оно што по у зда но осе ћа. У не из ве сно сти дра-
ме су ко ба ау то ра и чи та о ца (на ра то ра, оног ко ји го во ри сти хо ве ау то ра) у пе сми се, 
уо ста лом, увек по ка зу је сна га пе сни ка. Ау тор мо ра увек да ства ра но вог на ра то ра 
(чи та о ца), по це ну да не из гу би ста рог. На ра тор је у уни вер зу му чи та ла ца (хо ри зонт 
оче ки ва ња), а ау тор у пре де ли ма (не пред ви ди вог) ду ха, али ко ји мо ра до ћи до ре чи.

Ми бе смо по след њи пи о ни ри.
Ми ком со мол ци по ста ли ни смо.
На пу ни ли че тр на ест –
Ма ра ме ски ну ли
И по ста ли ни шта: зве зде, па ху љи це.
Искри це што ле те са ци га ре та,
Ла ки по љу бац на мра зу,
Али не и пе сме оне, што гр ме ле су
Са звуч ни ка, на ро чи то пр вог ма ја.

(„Ми бе смо по след њи пи о ни ри...“)

Као пе сник, Ри жиј се отво рио за мар ги ну со вјет ског и ру ског дру штва, али и за ве-
ли ку тра ди ци ју ру ске књи жев но сти. У Ри жи је вим сво је вр сним блуз пе сма ма о ра стан-
ци ма, љу бав ном гу бит ку, по је ди нач ним тра гич ним суд би на ма, лу та њи ма, по е зи ја 
оста је је ди ни на чин ис ку пље ња, јер су и прак ти ко ва ње ве ре и са ма ре ли ги о зност 
пре ду го би ли уда ље ни од со вјет ског чо ве ка, док су с дру ге стра не до ве де ни у пи та ње 
и са ми иде а ли дру штва за сно ва ног на на уч ном ма те ри ја ли зму, чи ји оста ци, фрак та ли, 
као аве ти, као зна ци осло бо ђе ни ре фе рен та још увек оп се да ју љу де. Упра во у та кав 
свет пе сник од ла зи трам ва јем број 10, про на ла зе ћи у ње му ле по ту и сјај жи во та.
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Ако у про шлост – он да бо ље трам ва јем
Са зво ном и са су се дом на шта ка ма,
Са ђа ком и тет ком што пу ту је са ма
И са ли шћем то по ле што тр чи за на ма.

А, он да – по сле пет или шест ста ни ца,
Си ћи ће мо у осам де се те го ди не:
Сле ва фа бри ка сто ји, зде сна тур би не.
Не мој да га сиш. За па ли, ове су фи не.

За што скеп тич ки му млаш – не знам:
– Све је то из На бо ко вље ве про зе –
– Он је ви со ког ро да, а ми са чу вај бо же. –
Осмех ни се, нек су зе ти ли це не ро се.

Сти гли смо, ево, и до на ше ста ни це:
Ту пла ка ти ви се, та мо се тран спа рент кла ти.
Не бо пла ви ча сто, за ста ве, при зо ри по зна ти,
Не чи ју са хра ну ти ха му зи ка пра ти.

За сви рај зу би ма тим ста р ци ма
И уда љи се уз му зи ку, ко ра ка ла ка,
У јак ни ко жној на ву че ној на бр за ка,
По тој ули ци ве чи тих ра ста на ка. 

По ули ци веч не ту ге, пред огра дом
Род не ку ће, ста па ју ћи свој лик
Са ли сто па дом, на са мо ћу на лик,
Вра ти се као уби је ни вој ник.

(„Ако у про шлост – он да бо ље трам ва јем...“)

Епо хал ни удес, на пу ште ност и не до вр ше ност, то што су би ли пи о ни ри у јед ном, и 
ни су по ста ли ком со мол ци већ се на шли у дру гом уни вер зу му, то је дис кон ти ну и тет 
ко ји усло жња ва дру ге дис кон ти ну и те те, не што што бит но од ре ђу је суд би ну овог пе-
сни ка.

Ком со мол ске су шу ми ле ма се,
По га ра жа ма су пу ши ли пи о ни ри.
По сле зад њег ча са, зна се,
Да на ђе мо се на сквер смо ју ри ли.

(„Еле ги ја за Елу“)

Ри жиј је, рет ко спо ми њу ћи ру ске пе сни ке, осе ћа јем овла дао тра ди ци јом ру ске 
по е зи је, ко ју по не кад и ко мен та ри ше, све стан да пи ше по сле ве ли ких пе сни ка.
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„А оној је оми љен Па стер нак“,
ре че ми при ја тељ кад ме је срео.
На у чих на па мет „Фе бру ар“, па ипак,
ја сам Пу шки на ви ше во лео.
А њој сам ре као: „Во лим и це ним 
пе сни ка Па стер на ка.“ И, од мах по том,
по ста дох пор нохе рој истог да на.
И сва ки пут по цр ве ним од сра ма,
кад год пре ли ста вам пла ви том.

(„А оној је оми љен Па стер нак“)

Ри жиј по зна је ру ску по е зи ју, то је ја сно, али је на чу де сан на чин, иа ко до ср жи ру ски 
пе сник, др жи на дис тан ци. Он с ла ко ћом ин те гри ше у свој пе снич ки из ри чај ми то ве, 
књи жев ну тра ди ци ју, кул ту ру и са вре ме ни жи вот, тран зи ци ју, он је (на ра тор или глас) 
увек не по сред но у жи во ту, у су сед ству ње го ве ле по те, али и ње го вих ужа са. У јед ном 
би ћу исто вре ме но су и жи вот на зре лост и мла дост ко ја не мо же да се по твр ди до кра ја 
због дру штве них кон вен ци ја, огра ни че ња епо хе и под не бља где се од и гра ва, то јест пише. 

Ду га је у жи во ту сва ка ста за.
Шта је ру ски бог, ја бих да са знам.
На рав но ја
ћу се вра ти ти. Не ћу се вра ти ти ни ка да.
У Ру си ји ни ко ме не ма по врат ка.
Ду шо мо ја,

до ћи ћу. Ма кар за хи ља ду го ди на.
Ка ква сит ни ца, ка ква ту га на ив на –
ми се за у век
пра шта мо. Не дај да су за сле ти.
Да, до ћи не ћу. Очи глед но ћу и умре ти
мно го пре.

(„У Ру си ји се ра ста је за у век“)

По е зи ја је за пра вог пе сни ка је дан, или је ди ни на чин ми шље ња, у пред но сти над 
дру ги ма због сво је бр зи не, због мо гућ но сти из не над ног са гла сја с ду хом и бр зог отре-
са ња са се бе те ре та је зи ка и фан та за ма дру гих, због мо гућ но сти да ви зи ја из ми ри 
су прот ста вље но сти у пе сни ку. У том сми слу он је за ви сник од пи са ња сти хо ва. Ме ђу-
тим, гро зни ца у пе сни ку на ста је ка да он схва ти да из раз увек ка сни за ис ку ством, и да 
нај ви ше што мо же да ура ди је сте да то увек има на уму, да о то ме све до чи ка ко би 
ус пео да са чу ва не што од свог не се ман тич ког кон ти ну у ма. Да исто вре ме но ра ди на 
илу зи ји и на дез и лу зи ји. Јер, што је ви ше ту ге ви ше је и ра зу ма. За та квог пе сни ка по-
е зи ја не слу жи из бе га ва њу ре ал ног све та, већ је по ку шај да му се удах не ду ша. По е-
зи ја у та квом жи во ту по ста је дух ко ји тра жи те ло, а про на ла зи ре чи (Брод ски).
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Ри жиј је и пле ме нит и су ров, по пут Сер ге ја Чу да ко ва, ве ли ког ру ског нео фи ци јел-
ног пе сни ка, и пе сник бан дит, али и сен ти мен тал ни пе сник, стар ма ли пе сник пи о нир, 
нео ства ре ни ком со мо лац, рас тр зан из ме ђу че жње за до мом, брач ном и по ро дич ном 
иди лом и че жњом за не спу та ном, али тра гич ном сло бо дом љу ди на мар ги ни у већ 
пре жа ље ном, вре ме ну пе ре строј ке, на кра ју исто ри је. Он је и пе сник кра ја уто пи је, 
по след њи со вјет ски пе сник, ка ко се го во ри ло, ко ји не од ба цу је ја ро сно ту уто пи ју, не 
ли ку је над ње ним кра јем, на про тив, до пу шта да му она уми ре на ру ка ма, и то уми ра-
ње ње но у ње го вим пе сма ма је бли ста во и тра гич но све до чан ство ру ске кул ту ре и 
по е зи је јед ног до ба.

Знам у Ру си ји је не ве се ло ужа сно.
У њој ве се ли љу ди жи ве про сто она ко.
Жи ве ти ту је стра шно, оти ћи је не ча сно,
пи ти за ду шу и мо ли ти се с пр вим мра ком.

(„Оти ћи ћу у се вер ни град ка кав...“) 

Ри жиј је ра стао са све шћу о кра ју со ци ја ли зма. Спо зна ја тог ве ли ког дис кон ти ну-
и те та по да ри ла му је и оп те ре ти ла га у ра ној мла до сти ис ку ством од ра слог чо ве ка и 
са зна њем, бр зо сте че ним, о оно ме што му је прет хо ди ло и о оно ме што до ла зи. Ис ку-
ство уми ра ња јед ног све та у ко јем је та ко во лео жи вот у ко ме је та ко ле по и та ко 
ло ше жи вео. 

Свет ће се за час из ме ни ти, из те ме ља,
А ја увек исти. Ку да ћу сред ове зи ме?
Окре ћем све бро је ве ста рих при ја те ља,
А та мо одав но дру ги жи ве, псу ју ћи ме.

(„Иза ђох из ки на, на по љу већ снег ле жи...“)

Иа ко де лу је у пу ко ти ни из ме ђу оно га што ће се го то во из ве сно де си ти и оно га што 
би во лео да се де си, пе сник нас за др жа ва у том ста њу не из ве сно сти с тра гич ном на-
дом у раз ре ше ње од но са ту ге и ра зу ма у пе сни ку и у на ма. То што је у пу ко ти ни вре-
ме на и сво је вр сној исто риј ској цр ној ру пи не до га ђај но сти, не огра ни ча ва пе сни ка јер 
је ње гов све мир ве ћи од оног ре ал ног, ка ко би ре као Ро берт Фрост, и у ње му се пе сник 
мо же бес крај но кре та ти. Оту да до ла зи сна жна увер љи вост у пе сма ма истин ских пе-
сни ка, од са мог пе сни ко вог да ха с ко јим и ми ди ше мо док чи та мо. 

Тих ба јо слов них го ди на је зна ло
пи во нам ва зду хом по ста ти, 
и ко ва здух је уме ло не ста ти, 
али се по не кад на но во ја вља ло.

Пред рад њом сва ке ве че ри кле те, 
ста ја ли смо, ти хо при ча ли ве се ли:
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„Ка ко смо ле по ми ло ше жи ве ли“,
пу ше ћи на ве тру ци га ре те.

И сав у при влач но сти не кој,
прем да је са чи њен гру бо,
на пар ко ра ка од нас да ле ко,
жи вот се од ра жа вао ту по.

 И са мо ће не бо мо жда хте ти, 
да гле да упо р но и не жно,
оне што се од но се нео пре зно,
пре ма див ном гла го лу „жи ве ти“.

(„Тих ба јо слов них го ди на је зна ло...“)

То је за пе сни ка тра гич но и не под но шљи во: ка да он, по што је про рок по де фи ни-
ци ји, спо зна и ви ди про паст и крај, не са мо иде је и иде а ла, не го и оног кон крет ног у 
суд би ни по је дин ца, ка да не мо же да за у ста ви исто ри ју у ње ном тро ше њу љу ди, ка да 
се ње но пре те шко бре ме сва ли на пе сни ка. Јер, тра ге ди ја је у ства ри не же ље но Вре-
ме у ко ме се бу ду ће вре ме љу ба ви за ме њу је бу ду ћим ври ском смр ти.

Сви ма је све јед но, ме ни по о дав но,
ма, мо же би ло ку да.
На след ност плус не спо кој ство
не слав но –
и ду ша спо кој на, лу да.

Та ко ла га но, спо кој но по ор би ти,
пло ви бол ни ца.
Во ље ни, ви са мо по гле дај те
на на ша ли ца.

(„Кроз про зор снег три јум фал ни...“)

Јер, шта је Ру си ја? Ко ли ко са мо љу ди по ку ша ва да од го во ри на то пи та ње да нас. 
Ме ни је, док сам чи тао Ри жи је ве сти хо ве, па ло на па мет да је Ру си ја Евро па про ду же-
на ка Ази ји, и да је то на сла ња ње јед не на дру гу, баш та мо где се пе сник по ја вио, оста-
ло за го нет но.

Ис по ста ви ло се да је би ло мно го лак ше: пру жи ти љу ди ма до бро обра зо ва ње и 
при бли жи ти их нај ви шим кул тур ним сфе ра ма не го им да ти при сто јан стан и оде ћу, 
хра ну, на пи сао је, го во ре ћи о со вјет ском до бу, Алек сан дар Зи но вјев у По ле ту на ше 
мла до сти. Мо гли би смо да ка же мо ка ко је то би ло по дло, или да бу де мо ци нич ни па 
да при ме ти мо ка ко исто ри ја по не кад на су мич но учи ни до бру ствар ду ху, ко ји је ди ни 
пре тра ја ва.
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Ру си јо, ша лом!
Ро ђе на, па сја, Ру си јо!
Љу био бих – мо жда,
пи сао, ка ко и ва ља, кр вљу.
Ја ствар но ни сам фин,
ја сам, про сто, бес по мо ћан.
Во ле ти те тре ба 
Огром ном, жи вот ном љу ба вљу.
Ја сам те отво рио, као
ку ти ју кон зер ве и усне сам по се као.

(„Ру си јо, ша лом...“)


