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Ни ко ла Ма рин ко вић

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

КА ТА ЛОГ КАО БРА НА ЕН ТРО ПИ ЈИ:  
О ПЕ СНИЧ КОЈ ПО Е ТИ ЦИ ПЕ ТРА  

МИ ЛО РА ДО ВИ ЋА
Пе тар Ми ло ра до вић (1970) је дан је од пе сни ка ко ји су се у срп ској по е зи ји по ја ви-

ли с кра ја два де се тог, а зе нит до се гли по чет ком два де сет пр вог ве ка, што њи хо ву 
по зи ци ју чи ни у из ве сном сми слу тран зит ном јер су се по ја ви ли на гра ни ци раз ли чи-
тих пе снич ких на ра шта ја. За пр ву зби р ку Сре до зе мља (1997) до био је „Бран ко ву на-
гра ду“ го ди ну да на ка сни је, али ње го ве по то ње зби р ке, без об зи ра на до се за ње при-
лич не по е тич ке зре ло сти (у књи зи О зе ле ном ка ми о ну и дру гом, 2014) ни су на и шле на 
зна чај ни ји ре цеп тив ни од јек. О ње го вој по е зи ји, из ме ђу оста лих, пи са ли су Са ша 
Ра дој чић (Ра дој чић 1998), Сло бо дан Ти шма (Ти шма 2001), Ва си ли је До ма зет (До ма зет 
2005) и Ален Бе шић (Бе шић 2010), док су пре глед не тек сто ве на пи са ли Не над Јо ва но-
вић (Јо ва но вић 2014) и Бо јан Ва сић (Ва сић 2018).

Гра нич ни по ло жај Ми ло ра до ви ће ве по е зи је Ва сић је кон тек сту а ли зо вао у скла ду 
са но ви јим пе ри о ди за ци ја ма срп ске по е зи је дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. Ми ло-
ра до вић „као да сто ји на раз ме ђи ге не ра ци ја и сти ло ва, не при па да ју ћи ни тран ссим-
бо ли сти ма, ни ве ри сти ма, ни по ста ван гар ди“. (Исто: 93) За Бо ја на Ва си ћа ова нео д ре-
ђе ност се ши ри и на ње гов дру штве но-кул тур ни по ло жај, као фи гу ре на ко ју се ра чу-
на у пре гле ди ма књи жев но сти, али ко ја ефек тив но по сто ји на мар ги ни. Пе сник из 
Гор њег Ми ла нов ца „исто вре ме но се на ла зи у ’глав ном то ку’ (на ше књи жев но сти), и ван 
’све тла па жње’“ (Ва сић 2018: 111), Оба пе сни ка-кри ти ча ра осо бе ност Ми ло ра до ви ће ве 
по е ти ке ви де у вер но сти ре ал ном и тзв. ма лим на ра ти ви ма и ин тим ним све то ви ма: 
„ова по е зи ја те ма ти зу је ма ле ства ри, љу де са мар ги не, по ро дич ни круг, про вин ци ју, 
све оно што по сто ји, или је по сто ја ло из ван фо ку са, од мо ти ва ко ји су ин ти ми стич ки 
ин то ни ра ни до оних ко је би смо на зва ли не по ет ским“ (Исто: 94). Као нај до ми нант ни је 
из ра жај но сред ство пре по зна та је „ве ри стич ка сли ка, по де таљ но сти че сто на лик 
они ма ка рак те ри стич ним за про зу“ (Ва сић 2014: 102), што пе сни ка сва ка ко при бли жа ва 
ве ри стич кој ге не ра ци ји (нај ви ше по е зи ји Жи во ра да Не дељ ко ви ћа). Ефе кат та кве по е-
зи је за сно ван је „на из ве шта ва њу о соп стве ном до жи вља ју очу ђе ња у из ва не стет ском 
кон тек сту сва ко днев ни це“ (Исто: 105), што би мо гло, упр кос фор ма ли стич ком при зву-
ку, би ти срод но фе но ме но ло шком од ре ђе њу по ре кла пе снич ке сли ке, ако се при се-
ти мо да је у осно ви по е зи је за Вил хел ма Дил та ја „до жи вљај, жи во ис ку ство, ду шев ни 
са став ни де ло ви сва ке вр сте ко ји су са њим у ве зи“ (Дил тај 1989: 33).

Исто вре ме но, по не што од сим бо ли стич ког уве зи ва ња зна че ња сли ка пре о бра же-
них и ап стра хо ва них из сва ко днев ног кон тек ста при сут но је у оним пе сма ма у ко ји ма 
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Ми ло ра до вић, по ла зе ћи од опи пљи ве пред мет но сти, гра ди ње но ду бље зна че ње 
по ве зу ју ћи про стор и вре ме. У рет ким ау то по е тич ким сти хо ви ма, ка да лир ски су бјект 
пре ла зи у фи гу ру оно га ко ји го во ри о то ме ка ко се пе снич ке сли ке ства ра ју да те су и до-
дат не кон ту ре ове осе тљи ве по е тич ке по зи ци је. Ми ло ра до ви ће во лир ско Ја ин те ре су-
је фе но мен ли шен ин тер пре та ци је и по сре ду ју ћих ни воа зна че ња и ре пре зен та ци је:

Во лим ка да „љу ди го во ре“,
ка да ко му ни ци ра ју,
без гр ча не при јат но сти,
пра зног опи си ва ња де пре си је,
на до ла зе ћих ци кло на. (Ми ло ра до вић 2010: 31)

Исто вре ме но, ова кав лир ски (псе у до)фе но ме но ло ги зам осен чен је из ве сним осе-
ћа њем ба че но сти у свет, од но сно па сив ном по зи ци јом, што не са мо да је по сред но 
озна че но из ра зи тим лир ским ин те ре со ва њем за про шлост већ и ау то по е тич ким ис-
ка зи ма:

Гле да мо свет у очи.
Ре ђа ју се де ли ћи, це ли не
и за там ње не ствар но сти.
Опа сност вре ба. (Ми ло ра до вић 2014: 84)

Па сив на по зи ци ја ко ја је сиг на ли зо ва на „очи ма све та“ оту да су ге ри ше да су сли ке, 
као основ но из ра жај но сред ство ове ли ри ке, не што чи је об ли ко ва ње по чи ње из ван 
лир ског Ја, не што чи ме свет де лу је на ње га и што је по треб но лир ски кон фи гу ри са ти 
да би по ста ло део ис ку ства. Исто вре ме но, ова пу та ња ука зу је се и као вид ко јим лич-
но ис ку ство по ста је умет нич ко у про це су објек ти ва ци је. На том пу ту по треб но је да 
се лич но ис ку ство са о бра зи са не чим оп штим да би мо гло да уче ству је у умет нич кој 
ко му ни ка ци ји, што Ми ло ра до вић нај че шће чи ни кон фи гу ри са њем сли ка про ла зно сти 
или смр ти. У пе сми „Во зач шле пе ра“, лир ско Ја пе ва да „на дну сва ке сли ке је смрт“ 
(Исто: 45), што се мо же по ве за ти и са раз ли чи тим на чи ни ма да се до сег не ау тен тич ност 
као ег зи стен ци ја ми мо све га оно га што за там њу је њен из вор ни вид. 

Ме ђу тим, уко ли ко су сли ке не што чи ме свет де лу је на лир ско Ја, он да ни је се ћа ње 
оно што се чу ва пе смом већ то са мо Ја ко је пе ва, а ко је би се у сли ка ма за то ми ло и 
по ста ло њи хов део. Оту да, као да иза мно штва сли ка ко је се по ста вља ју пред лир ског 
су бјек та не пре кид но пре ти ен тро пи ја, Дил та је вим ре чи ма, љу ди и ства ри „вр ше при-
ти сак на ме не или ми до но се сна гу и ра дост по сто ја ња, по ста вља ју ми зах те ве и за у-
зи ма ју про стор у мо јој ег зи стен ци ји“ (Dil taj 2004: 141). Нај че шће, тај при ти сак пре о-
бли ко ван је у пе снич ко ис ку ство, али по не кад, као да се де си да је сли ка пре ви ше, а 
при ти сак то ли ки да лир ско Ја не ма аде ква тан од го вор.

У Ми ло ра до ви ће вој по е зи ји ти мо мен ти се мо гу пре по зна ти као го ми ла ње ве ри-
стич ких сли ка, али без ка рак те ри стич них де та ља, те њи хо во сла га ње у од ре ђе не 
ка та ло ге ко ји мо гу чи ни ти је згро пе сме или пе сму у це ли ни. У та квим пе сма ма и де-
скрип ци ја и на ра ци ја, од но сно пе ва ње у пре зен ту или про то ку вре ме на, усту па ју 
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сво је ме сто мно штву сли ка ко је се је ди но на по ред ним по сто ја њем, у ка та ло шком 
по рет ку, др же на оку пу. Мо ме нат објек ти ва ци је лич ног ис ку ства као да је пре ско чен, 
не ма де та ља ко ји би од ре ђе ну сли ку ве зи вао за ан тро по ло шки кон текст и тек њи хо-
во мно штво, на јед ном ме сту, мо же пред ста вља ти од ре ђе ну умет нич ку вред ност. 
Ва жно је, ме ђу тим, по себ но на гла си ти да при сут ност ка та ло га ва ри ра у од ре ђе ним 
фа за ма Ми ло ра до ви ће ве по е зи је, да сам ка та лог, као ре то рич ко сред ство, по сре ду је 
раз ли чи та зна че ња и кон фи гу ри ше се раз ли чи тим тех ни ка ма, да би у ре цент ној збир-
ци Ру бо ви (2018) су ге ри сао и ме та по ет ска зна че ња и ши ре ње сми са о ног хо ри зон та.

1.

У пр вој фа зи Ми ло ра до ви ће ве по е зи је, у ко ју би се мо гле свр ста ти зби р ке Сре до
зе мља (1997) и Пор то (2000), ка та лог ни је то ли ко при су тан (у ме та фо рич ком сми слу, 
свет ове по е зи је још увек је млад), и јед на од оми ље них Ми ло ра до ви ће вих те ма, те ма 
пу та, тек је на че та. Зби р ку Сре до зе мља отва ра упра во овај мо тив, и у окви ру кре та ња 
у по је ди ним мо мен ти ма сли ка се то ли ко убр за ва и лир ско опа жа ње по ста је до те ме-
ре убр за но и згу сну то да је по треб но уве сти ка та лог. У пе сми „Ра сто ја ња“ ова тех ни ка 
је нај у оч љи ви ја јер об у хва та мо ти ве раз ли чи тих ре ги ста ра, ко ји, под стак ну ти пу то-
ва њем, или као ње го ва по сле ди ца, из ла зе из ег зи стен ци јал ног ис ку ства у пе сму:

У гра ду са ме тр о ом у не по зна тој зе мљи,
под зем ном сна гом пут ни ка
из ла зи ми свест. Сли ка др ве та
у цве ту. Ку ла, не ко ка же:
ква дра ту ра кру га. Пе сма.

Не на ста ње на ку ћа, упи са на
не ра зум на же ља. При јат ност;
ра сто ја ња не го ва на. (Ми ло ра до вић 1997: 35)

У сим бо ли стич ки ап стра хо ва ном про сто ру (град без име на, про стор ко ји асо ци ра 
на под свест) упра во из та ло га ис ку ства, по хра ње ног сло је ви ма ду ше, из ла зе на та ло-
же не и ар хе ти пи зо ва не сли ке, од ко јих ће не ке (ку ћа, др во у цве ту) у зби ру или по је-
ди нач но по ста ти го то во стал не у Ми ло ра до ви ће вом пе сни штву. Исто вре ме но, ако је 
ку ћа про стор у ко јем се „кон цен три ше би ће уну тар гра ни ца ко је га шти те“ (Baš lar 2005: 
23), оту да се овај на гли ен тро пиј ски мо ме нат у лир ском пу то ва њу ис по ста вља као 
мо ме нат нео д ло жног по врат ка ка уну тра, од но сно пу то ва ња ка се би, уме сто кроз 
про сто ре. Ка та лог, као на ра тив на тех ни ка ре ла тив но не при сут на у тек сту зби р ке, 
мар ки ра ову про ме ну.

Књи га пе са ма Пор то (2000) об ли ко ва на је на сли чан на чин. По вла шће на те ма пута 
на зна че на је већ у увод ним пе сма ма („Мо ре не“, „Пор то“), али је на са мом по чет ку пе-
снич ког тек ста, у увод ној пе сми ко ја не ма на слов, уну тра шњи пут по но во дат у фор ми 
ка та ло га.
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Спе ци фич ном упо тре бом пре зен та, сли ке уне те у ка та лог, де ли мич но оне о би че не 
та ко да мо гу при па да ти и они рич ном про сто ру као про сто ру пре опе ва ног и вре ме ну 
ко је прет хо ди пе ва њу („Мо рам се да ти овом да ну. / От по чи њем не што, / не из ве сно и 
но во: / али, / то је је ди но што мо гу да ка жем.“; Ми ло ра до вић 2000: 7), до би ја ју на ефек-
ту си мул та но сти мон та жном тех ни ком:

От кри вам где тре бам ру ке;
пе ге по точ не па стрм ке;
рас по ред мла де жа
на ли цу. Очи.
Ка да да за зво ним.

Идем у ре сто ран СР ЦЕ.
Ис пи јам
ту не по но вљи вост.
Се дим у из ве сном рас по ре ду
сто ло ва, сто ли ца.
У сре ди шту. (Исто)

Убр за ни мо ти ви се у де скрип тив но-асо ци ја тив ном ни зу ка та ло ги зу ју на бра ја њем и 
по ста ју пу та ња ко јом се сти же до се бе. Ово је спе ци фи чан ме тод ка та ло ги за ци је. Он се 
под јед на ко те ме љи на асо ци ја тив но-ме та фо рич ком, ко ли ко и на ме то ни миј ско-про стор-
ном прин ци пу. Као та кав, дво јан, он исто вре ме но мо же пред ста вља ти са жи ма ње сли ке 
и опи са, али и са жи ма ње, од но сно убр за ње на ра ци је, са свим су пр от но од ре тар да циј ске 
функ ци је ка та ло га у про зном и/или еп ском тек сту. У пе сми „Плу та ње“, ко јом се ре кон фи-
гу ри ше ис ку ство бо рав ка у мор ским пре де ли ма, овај де скрип тив ни мо ме нат упа дљи во 
је на гла шен, и то уну тар кон тек ста при се ћа ња, да кле опет не че га што до ла зи из лич не 
по ве сти у свест и пре ко ка та ло га тек по ста је умет нич ко ис ку ство. Ин ди ка тив но је да по сле 
оп се жног ка та ло га ко ји об у хва та осам стро фа, по но во је при су тан мо тив по врат ка се би: 

Вра ћам се овом
са да...
Ми слим где то се дим.
Те ле фо ни рам,
не што пи шем. Кроз про зор

осе ћам дим,
ра зи ла же ње иде је
да се би ло шта поч не. (Исто: 25)

Као не у о би ча јен, на ра тив ни по сту пак, ка та лог у овој ве ри стич ки бла го сим бо ли-
стич кој по е зи ји функ ци о ни ше као ин ди ка тор са жи ма ња, пу то ва ња ка се би и уну тар 
се бе, од но сно као на чин да се пре ко ен тро пи је ис ку стве них сли ка до ђе до ре ин те гра-
ци је соп ства. На по е тич ком пла ну, по ре ђе ње ове две срод не пе сме по ка зу је и да се у 
од но су на пр ву збир ку, у ко јој је на сле ђе (транс)сим бо ли зма би ло још увек при сут но, 



53

ма кар као име но ва ње фе но ме на сли ком (ку ћа –соп ство), у дру гој зби р ци тај по сту пак 
при бли жа ва ве ри стич ком.

2.

Цен трал ну фа зу у до са да шњем Ми ло ра до ви ће вом пе сни штву чи не че ти ри зби р ке 
ко је се мо гу гру пи са ти око те ма или фе но ме на ко је их над сво ђу ју. Зби р ка Слај до ви 
(2004), пр ва из ове фа зе, по е тич ки је ор га ни зо ва на по прин ци пу јед на пе сма – јед на 
(до ми нант на) сли ка, уз за вр шну, исто и ме ну пе сму ко ја де ми сти фи ку је по сту пак. Ко
ло ни ја (2007) је ор га ни зо ва на око сли ке исто и ме не про дав ни це као ме то ни ми је све-
та, у По след њој ве че ри (2010) ис пи ту ју се зна че ња фи гу ре Бо га, од но сно мо гућ но сти 
од су ства тран сцен ден ци је у све ту, док је мо жда умет нич ки и нај у спе ли ја Ми ло ра до-
ви ће ва зби р ка О зе ле ном ка ми о ну и дру гом (2014), до ми нант но у зна ку те ме ље ног 
фе но ме на пу та, по сре до ва ног пред ме ти ма ко ји од тог фе но ме на пре у зи ма ју умет нич-
ку и ан тро по ло шку вред ност. Ка рак те ри сти ка ове фа зе, по ред из гра ђе ног лир ског 
ве ри зма, је сте и ва ри ра ње и по на вља ње оп се жних мо ти ва и фи гу ра. Уну тар фа зе 
мо гу ће је по вла чи ти ре фе рен це из ме ђу пе са ма ко је опе ва ју исти мо тив (мо тив се лид-
бе, пе сма „Вест“ из Ко ло ни је и „Се ље ње“ из књи ге О зе ле ном ка ми о ну и дру гом) или 
исто и ме них пе са ма („Мо нах“, „Ма на стир“, ко је се по на вља ју у не ко ли ко зби р ки).

У увод ној пе сми зби р ке Слај до ви, „Све тлост“, ка та лог функ ци о ни ше као на чин до-
пи ра ња до се бе, док сам на ра тив ни пут, као у увод ној пе сми прет ход не зби р ке, та ко-
ђе по чи ње са ју тр ом. Ин тер по ли ра ње ко смич ког, днев ног ци клу са у струк ту ру пе сме 
ука зу је на бла гу до зу ми сти фи ка ци је уну тра шњег пу то ва ња, од но сно на је два при ме-
тан вид ми ти зо ва ња сва ко днев ног. Исто вре ме но, овај пут ка се би по чи ње као по глед 
ка спо ља, из ван про сто ра уто чи шта:

У ја сно лет ње ју тро
при ме тио сам кро во ве
и фа са де. 
Ра ђа ње да на.
Све тло. (Ми ло ра до вић 2004: 7)

По глед ка спо ља, као и у прет ход ним при ме ри ма, во ди асо ци ја тив ном пу та њом 
ка по гле ду уну тра. Од са да шњег вре ме на (ју тро), пре ко ре ми ни сцен ци је, сти же се 
по но во у пре зент ност, али уну тра шњу:

Пи шем у блок
бо ји цом ку пље ном у
Пре сто ни ци бо ја.
То бе ше ули ца...
Од ве ла ме до дру гих ре чи.
До ка квог се бе?
По ти ште ног,
ра до сног... (Исто: 9)
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У пе сми „Мо нах“, ка та лог пред ме та во ди не до се бе, већ до ли ка Дру гог, пу та њом 
ко ја од од ба че них пред мет но сти во ди до се ћа ња на лич ност, што све у куп но иза зи ва 
умет нич ко уоб ли че ње:

Ути сну ти бро је ви по ште: Ов чар Ба ња,
на слу чај но на ђе ној плом би,
у об ли ку нов чи ћа.
Оквир жи во та, он де, не кад.

[...]

Тан ко уже, упре де но и си во.
Се ћа ње на де це ни је раз го во ра,
са ис ку пи те љем све та, ста р цем, мо на хом:
о да ро ва њу; при ја тељ ству;
ве шти на ма... (Исто: 30)

Иа ко је лик мо на ха, уз мо тив „окви ра жи во та“ мо гао би ти на слу ћен већ из ге о граф-
ске од ред ни це (Ов чар Ба ња, као ме сто у чи јој не по сред ној бли зи ни се на ла зи не ко-
ли ко ма на сти ра), лир ском ка та ло ги за ци јом дат је чи тав асо ци ја тив ни низ. Ка та лог 
ов де, као и у про зи, има ре тар да циј ску функ ци ју ко ја на гла ша ва са му кон фи гу ра ци ју 
пе сме, као вред ност де та ља ко ји мо ра ју би ти по е ти зо ва ни. 

Исту свр ху, али и се ман тич ку при пре му за пе ва ње о ста њу ег зи стен ци је, уме сто о 
ње ном кон тек сту, ка та лог има и у пе сми „Шу ма“, ко ја те ма ти зу је још је дан про стор 
ко ји ће се у Ми ло ра до ви ће вој по е зи ји по на вља ти. Зна чај пре се ка вре ме на и ег зи стен-
ци је мо же се уви де ти из на гла ше не тем по ра ли за ци је лир ског зби ва ња на по чет ку 
пе сме, да би се већ на кра ју пр ве стро фе, по сле де скрип тив ног ми ни ка та ло га, фо кус 
окре нуо ка ег зи стен ци јал ном ста њу:

По сле ше сна ест го ди на
Ше тао сам у про ле ће кроз шу му.
Раз ви ја ње ли сто ва и тра ва.
Звон чи ћи шум ски,
бле ди, љу би ча сти, ли ла.
Нер ви што жи ве у пар ном рит му.
И сва ки тај тр зај под ко жом
сам имао. (Исто: 48)

На стил ско-син так сич ком пла ну, ка рак те ри стич на је сме на ком плет них и спе ци-
јал них ре че ни ца, као исто вре ме но на гла ша ва ње дру га чи је при ро де мо ти ва: ка да 
пе ва о се би, лир ско Ја ко ри сти пун син так сич ки обим ре че ни це, док ка да ни же сли ке, 
ко ри сти де вер ба ли зо ва не ре че ни це ко је од су ством пре ди ка та су ге ри шу сли ков ност 
као до ми нант ну при ро ду мо ти ва. Ова ди хо то ми ја, ко ја ина че спо ром лир ском ни за њу 
да је из ве сне при ме се рит ма, тра је до кра ја пе сме, да би у ме та по е тич ком фи на лу на-
гла си ла по врат ност са мог пе ва ња:
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Мно го пу та по но вио сам то.
На ла зио су ве шум ске ја бу ке
де бе ле, гру бе ко же,
по цр не ле од не ста ја ња.
Ви као сам
и глас ми се 
при ја тељ ски вра ћао. (Исто: 49)

Ехо уса мље ног гла са у шу ми као да ре флек ту је по зи ци ју лир ског Ја у све ту: он све-
ту упу ћу је по глед, том по гле ду по е тич ким про це сом да је глас, ко ји му се ка сни је вра-
ћа кроз ре ин те гра ци ју соп ства. Уко ли ко, ме ђу тим, иза ни за сли ка не сто ји по вра так 
соп ству, свет оста је не про зи ран и зна че ња нео б у хва ће на. То је слу чај у пе сми „Слај-
до ви“, ко ја са мим на сло вом тре ба да су ге ри ше и од ре ђе не ду бље за ко ни то сти пе-
снич ког све та исто и ме не зби р ке.

Про цес от кри ва ња сли ка у мра ку, у да ле кој, го то во пла то нов ској асо ци ја ци ји, по-
сле ка та ло га слај до ва ис хо ди у сли ци ко ја има ме та по е тич ку се ман ти ку, чи ме се пе-
ва ње о пре гле да њу сли ка пре о бли ку је, на ком по зи ци о но на гла ше ном ме сту (по след-
ње стро фе укуп ног тек ста зби р ке), у пе ва ње о сми слу ода бра ног по ступ ка:

Кроз клин ско ро све ти о нич ке све тло сти,
стал но су до ла зи ли на ред при зо ри
де тињ ства.

Об на вља ла се
оштри на пам ће ња,
пра ви ло:
Ја сност је увек на ис тој да љи ни,
ис под по след ње сли ке је зид. (Исто: 76)

Ка та лог, као тех ни ка ко јом се пе ва ње уво ди у ау то ре флек си ју, ов де отва ра пе снич-
ки је зик и ка ме та по е тич ком – од но сно ка ре флек си ји пе снич ког је зи ка и са мог пе ва-
ња, а не са мо пе снич ког соп ства.

У збир ци Ко ло ни ја, из гра ђе ној на слич ним пе снич ким по сту ла ти ма, у ка та ло шке 
ни зо ве мо ти ва не рет ко ула зи на ра ци ја, или про сто р но ор га ни зо ва но на бра ја ње, као 
по сле ди ца на гла ше не пред мет но сти при зо ра. Као и у прет ход ном при ме ру, и у овој 
збир ци по сто ји исто и ме на пе сма ко ја са жи ма укуп но ис ку ство лир ског тек ста. Пе сма 
„Ко ло ни ја“, ко ја је (као и зби р ка) по зај ми ла на зив од про дав ни це ме шо ви те ро бе, ра-
зно род но шћу пред ме та по хра ње них у њој по ста је не ка вр ста ме то ни ми је све та, скла-
ди ште све у куп ног ис ку ства. Исто вре ме но, ње на ду бо ка про вин ци јал ност, ко ја је на-
гла ше на не ко ли ким ка рак те ри стич ним мо ти ви ма, си ту и ра чи тав умет нич ки свет не 
са мо про стор но, већ и вре мен ски да ле ко од сре ди шта, у до ба нео д ре ђе ног де тињ ства 
лир ског Ја, чи ме се лир ски на ра тив но на до ве зу је на увод ну пе сму о до се ља ва њу у 
про вин циј ско ме сто. Оту да, све у куп ни сми сао ка та ло гом пред ста вље ног све та у епи-
ло шкој стро фи пре ра ста у на го ве штај укуп не ат мос фе ре зби р ке:
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Сла ду њав звук по зна те ме ло ди је,
чуо се са ра ди ја;
ну дио је крц ка ње пло че на гра мо фо ну,
му зи ку окре ну ту ка пат њи,
про ма ше но сти.
За ба че ност у жи во ту,
на су ка ност на пра зну оба лу,
где ча сов ни ци ми ру ју,
где је вре ме ста ло,
а сре ди ште је све да ље. (Ми ло ра до вић 2007: 13)

На по е тич ком пла ну, ин те ре сант но је сра ста ње по чет не пе сме са кра јем ка та ло-
шког на бра ја ња, тј. сли ва ње ефек та са де скрип ци јом / лир ском на ра ци јом, што дис-
крет но ука зу је на да ље по ступ ке ве ри стич ке кри ста ли за ци је пе снич ког по ступ ка. 
Уну тар те кри ста ли за ци је, ка та лог, као кон фи гу ри са ње пред мет ног све та у умет нич ком 
ис ку ству, не во ди ви ше не по сред но ре флек си ји, већ се ре флек си ја упи су је у ње га. 
Дру гим ре чи ма, ре флек сив ни слој тек ста дис кур зив но се упо до бља ва лир ском.

Зби р ка По след ња ве че ра (2010), об ли ко ва на око цен трал не ме та фи зич ке те ме, 
исто вре ме но ука зу је на вр ху нац ве ри стич ког по е тич ког кре та ња и ње го ву фраг мен-
та ци ју. Оба кре та ња, ка рак те ри стич но, уо ча ва ју се у раз ли чи тим по ступ ци ма упо тре-
бе и об ли ко ва ња пе снич ких ка та ло га.

На ве ри стич ком пла ну, ка рак те ри стич на је пе сма „Пут“, ко ја се у да ле кој и по сред-
ној ре фе рен ци јал ној ве зи мо же по ве за ти са пе сма ма „Шу ма“ и „Све тлост“ из зби р ке 
Слај до ви, јер уну тар јед ног на ра ти ви зо ва ног ка та ло га су ми ра по вла шће не лич не 
про сто ре лир ског Ја. Смрт оца и смрт као од су ство Бо га (ви де ти де скрип тив ну пе сму 
„Ја бу ке“ на кра ју зби р ке, Ми ло ра до вић 2010: 77) по сту ли ра на је као вр ху нац ка та ло-
шке де скрип ци је, чи ме се и укуп на се ман ти ка на сло ва пе сме те мељ но ме ња:

И он да, ка да се стиг не до та мо
„где се жи ви са мач ким жи во том“
слич но об ја шње њи ма у реч ни ку,
за и ста сло же но сто је:
На се о би на, згра де, ку ће,
не ви дљи ви љу ди у со ба ма,
град из про шло сти,
и ма па за да ље, још да ље
иза свих дво ри шта,
где је ис пре ки да на ста за ко јом ћу јед ном ићи. (Исто: 11)

Уви ра ње ре флек си је у де скрип ци ју не из о став но ин ду ку је ме та фо ри за ци ју у епи-
ло шким де ло ви ма пе сме. Иа ко на се ман тич ком пла ну ка та лог и да ље пред ста вља 
при пре му за од луч ни ја се ман тич ка уоп шта ва ња, на пла ну из ра за он се де ли мич но 
ре ла ти ви зу је на ра ти ви за ци јом и уме та њем це ло ви тих ре че ни ца та мо где су у прет-
ход ним збир ка ма би ли фраг мен ти. Ова кав ве ри стич ки ка та лог мо гућ је и за хва љу ју ћи 
са мој ап стракт но сти те ме, ње ном ши рем се ман тич ком по тен ци ја лу, што се ви ди и у 
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пе сма ма „Ба штен ски днев ник“, где је ка та ло гом по сре до ва но са мо про ти ца ње вре ме-
на (сва ки део ка та ло га је по себ но го ди шње до ба), од но сно „Гро бље“, у ко јој је то та ли-
за ци јом ве ри стич ког прин ци па де та ља ра ди ка ли зо ван основ ни пе си ми стич ко-ан тро-
по ло шки увид о јед на ко сти свих у смр ти. Јед на кост љу ди пред смр ћу пре ра ста у јед-
на кост ства ри и љу ди, као спе ци фич на лир ска ни хи ли стич ка ре флек си ја:

Укр ште не ре чи име на, пре зи ме на и го ди не...
сре бр ни и жу ти ли ша ји у сло ви ма.

Врт;
не у га си во рас плам са ва ње у ча ши ци уља...
и но ви на ис под,
ве сти из све та,
из ког вре ме на и бес кра ја...
где су јед на ко ва жни смрт се на то ра,
ва ри јан те бре скве RED HE A VEN,
из гу жван оглас фир ме JOHN DE E RE (Исто: 71–72)

Ме ђу тим, у по је ди ним пе сма ма зби р ке до ла зи до раз ла га ња ка та ло га на са ме 
фраг мен те, где по је ди нач не сли ке тек во љом лир ског Ја функ ци о ни шу у за јед нич ком 
тек сту ал ном окви ру. Њи хов по ре дак, до ку чив из по је ди них де та ља, тек по сред но 
ука зу је на од ре ђе не фор ма тив не и хи је рар хиј ске по ступ ке, или на њи хо во, по е тич ки 
са мо све сно, од су ство.

У пе сма ма „Руч ко ви“ и „Сно ви“ по ре дак је на о ко сти хиј ски (не)ор га ни зо ван, та ко 
да су сли ке одво је не не са мо стро фа ма већ и гра фо сти лем ски. Ка рак те ри стич но је, и 
за ова кве пе сме, да по сту пак кон фи гу ра ци је све та за др жа ва сво је кључ но свој ство: 
огра ни ча ва ње ис ку ства тек стом, што ре зул ти ра ци клич ном ор га ни за ци јом ко ја је 
ви дљи ва уко ли ко на по ред но при ка же мо пр ву и по след њу стро фу не ке од ових пе са-
ма. На при ме ру „Сно ва“ то се до дат но ви ди и по по на вља ју ћем мо ти ву ра ди ја:

/ Ра дио у со би за ве сти је од зва њао.
За ви ја ње ста ни ца, гу бље ње у та ла си ма
по зна тих гра до ва, зе ма ља.
Про на ђен, од јед ном, дру ги свет,
ТРЕ ЋИ ПРО ГРАМ.
[...]
/ Он да, од не куд, до ђе и мла ди, ру ски све ште ник.
Па ра дајз у тор би је но сио и у ау то бу су га свој ски гри зао.
Ме да љон на ка пи му је све тлу цао 
и рет ка, пла ва бра да по дрх та ва ла.
По ми слио сам да се 
на ра ди ју еми ту је,
ћу тао сам, бу љио у ње га и ње го ву же ну као у ду ха,
та јан стве но. (Исто: 50–52)

Ор га ни за ци ја фраг мен тар ног ка та ло га је кру жна. На бра ја ње се за вр ша ва та мо где 
асо ци ја тив ни низ, над ко јим у псе у до на дре а ли стич ком ма ни ру лир ско Ја не ма кон-
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тро лу, стиг не до свог (пре о бли ко ва ног) по чет ка. Ова за о кру же на ха о тич ност по се ду-
је и из ве сни ен ци кло пе диј ски по тен ци јал јер ру ди мен та ри зо ва њем об ли ко твор них 
ме ха ни за ма те жи да пру жи ве ри стич ки што увер љи ви ји то та ли тет при ка за ног све та. 
Исто вре ме но, за о кру же на ха о тич ност на из ве стан на чин ука зу је и на ду бљу сна гу ен-
тро пи је ко ја се по ве ћа ва сра змер но са зре ва њу ве ри стич ког по ступ ка, су ге ри шу ћи да 
не пред ста вљи вост све та ра сте за јед но са те жњом да се он об у хва ти лир ским тек стом.

У за вр шној зби р ци ве ри стич ке фа зе, О зе ле ном ка ми о ну и дру гом (2014), раз ли чи ти 
ме ха ни зми упо тре бе ка та ло га су сти чу се на спе ци фи чан на чин. Асо ци ја тив ни круг, у 
ком би на ци ји са ни за њем сли ка у функ ци ји де скрип ци је, ин тер по ли ран је у пе сми 
„Дру га све тла“, ко јом се зби р ка за тва ра, а те ма оче ве смр ти, до ми нант на у прет ход ној 
зби р ци, ре кон фи гу ри ше. Исто вре ме но, пе сму на струк тур ном ни воу за о кру жу је и 
би о ло шки ка лен дар, вре ме из ме ђу сад ње др ве ћа и ње го вог оли ста ва ња, ка сне зи ме 
и пу ног про ле ћа. Оно што до ла зи из ме ђу је ка та лог јед ног пу та и смрт:

Уо чи смр ти по са дио сам де вет ста ба ла.

То пло та је тек ожи вља ва ла тра ву;
са гран чи ца др ве та ле пр ша ле су
на ран џа сте за ста ви це њи хо вих ро до сло ва и име на. (Ми ло ра до вић 2014: 98)

Пе сма се за вр ша ва ви ше стру ким ци клич ким уоб ли ча ва њем, у ко јем се до вр шу ју 
пут, ли ста ње др ве ћа и смрт:

На пра вио сам круг и вра ћао се на по че так.

„Пао је ста ри лос“,
по на вљао сам ту мо ли тву у се би.

С про ле ћем оли ста ла је она ма ла шу ма.
Осе тио сам ту гу. (Исто: 99)

Ка та лог ис пре ки да них сли ка са пу та, ве ћи ном све тло сне при ро де (све тла дру гих 
ау то мо би ла, бо ја сне га...) не ма са мо функ ци ју на го ве шта ја смр ти већ и ње ног исто-
вре ме ног од ла га ња и убр за ва ња, на раз ли чи тим ни во и ма сми сла. Као ре то рич ка 
фи гу ра, ка та ло ги за ци ја ов де згу шња ва опис и успо ра ва лир ску на ра ци ју, од ла жу ћи 
на ја вље ни епи лог („уо чи смр ти...“; кур зив наш), док на ду бљем ни воу за пра во убр за-
ва при по ве да ње јер де на ра ти ви зу је сам пут као хро но топ ску срж пе сме. Де вер ба ли-
за ци јом ре че ни ца ко је пре но се кре та ње кроз про стор ка та ло шки по сту пак убр за ва 
вре ме јер га ли ша ва ње го вог тра ја ња, сво де ћи га на си мул та ни, го то во мон та жни 
уза стоп ни тре ну так.

На ни воу це ле зби р ке, ова пе сма ана лог на је јед ној од пе са ма на ње ном по чет ку, 
„На пу ту“. У по ре ђе њу са њом ви ди се бит на раз ли ка у ка та ло шком по ступ ку. У пе сми 
„На пу ту“, ре че ни це су пу не, чи ме пу то ва ње оста је и до га ђа ње у вре ме ну, ко је се у 
епи ло шкој стро фи ис по ста вља као фе но ме но ло шки ко рен тек ста:
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Од ла зе про сто ри и љу ди око ме не,
за у век...
Бри нем мо же мо ли сти ћи.
Из гу би ће се на ив ност,
за ур ла ће у ду би ни ду ше,
буб њи на ра ди ју слич на пе сма.
По ка за ће се дру го вре ме,
осве тли ће се за там ње но, 
ма ши на ће се за у ста ви ти,
рас та ће мо се,
ући ћу у не по зна ти град. (Исто: 23)

Због из ра зи те тем по рал но сти опи са ко ји се при бли жа ва лир ској на ра ци ји, ка та лог 
при зо ра го то во да је са свим де ком по но ван, док је у пе сми „Дру га све тла“ слич на си ту а-
ци ја кон фи гу ри са на у свр ху до сти за ња од ре ђе ног лир ског убр за ња ко је прет хо ди ре-
флек сив ном де лу. Због то га, мо же се за кљу чи ти да ка та лог у по е зи ји Пе тра Ми ло ра до-
ви ћа, по ред ни за дру гих, има и рит мич ку уло гу – јер гра да ци јом рит мич ког кре та ња 
за у зи ма у струк ту ри тек ста ме сто ко је прет хо ди сми са о ном до вр шет ку у сти ша ном хо ду.

Бит но дру га чи је су оне пе сме у ко ји ма се ка та ло шки по сту пак при бли жа ва ен ци-
кло пе диј ском, од но сно оне у ко ји ма си мул та но сти и бр зи на сли ка из све та де лу ју 
го то во ен тро пиј ски на лир ско Ја. Јед на од тих пе са ма, „Фо то гра фи са ње“, упри зо ру је 
тип ску по зи ци ју Ми ло ра до ви ће вог лир ског су бјек та: ста тич ност на спрам кре та ња 
ко ја се ис цр пљу је у про из вод њи сли ка. Ме ђу тим, сли ке ко је лир ско Ја фо то гра фи ше 
и уо ча ва на ци ра да ма про ла зе ћих ка ми о на се лек то ва не су та ко да њи хо ва са др жи на 
ме то ни миј ски пред ста вља то та ли тет ин тим не ег зи стен ци је, ко ја на спрам ау тен тич не 
уса мље но сти лир ског Ја до би ја вид ду бље не и сти ни то сти:

Се део сам по ред ма ги стра ле
и фо то гра фи сао
про ла зе ће шле пе ре.

Сни мао сам на ро чи то оне
са за ни мљи вим ре кла ма ма.

При ко ли це са на сли ка ним ди вов ским во ћем,
сном о из о би љу.
Му драц, дру ид,
пра вио је елик сир мла до сти,
пру жао ру ку и сво ју исти ну ну дио,
ја сно се ви део на зад њем де лу. (Исто: 31)

Због че га, ме ђу тим, лир ско Ја не са мо да фо то гра фи ше већ и де ми сти фи ку је са др-
жај усли ка ног? У за вр шној стро фи ове сли ке при ви да до би ја ју пре те ћи при звук:

Сен ке, зву ци, сли ке, пли ме...
то што од ла зи и по но во се вра ћа,
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бру ја ло је и про ла зи ло ве ли ком бр зи ном.
Звук брод ске си ре не те гља ча био је то ли ко јак
да за дрх ти утро ба. (Исто: 32)

При вид ност по јав ног је оно што су штин ски угро жа ва. Ре клам не сли ке ко је про ла-
зе кроз вид но по ље лир ског су бјек та из но ва се вра ћа ју као си му ла крум, од но сно 
ква зи мит („сан о из о би љу“) и пар ти ку лар на вред ност („исти на“ му дра ца са ре кла ме). 
По де фи ни ци ји, ре кла ме ну де псе у до ар хе тип ску вред ност ко ја, уко ли ко се при се ти мо 
дил та јев ског од ре ђе ња пе снич ког ис ку ства као не че га што про ис ти че из лич ног, ег-
зи стен ци јал ног, оне мо гу ћа ва по ет ски чин јер се уме сто ис ку ства кре и ра при вид. 
Оту да, де ми сти фи ко ва ње ре клам них сли ка на чин је од бра не од све та, ко ји, ме ђу тим, 
про на ла зи не што сво је уну тар лир ског Ја, ко је се огла ша ва са мом се лек ци јом при зо-
ра: „Сни мао сам на ро чи то оне / са за ни мљи вим ре кла ма ма.“ (Исто: 31) Свет је, да кле, 
и стра шан и за ни мљив, од но сно ен тро пи ја не пред ста вља са мо опа сност јер ду бо ко 
у лир ском Ја по сто ји не што што је при зи ва.

Тај уну тра шњи мо ме нат са о бра зно сти са ен тро пи јом до би ја сво је лир ско уоб ли-
че ње у пе сми „Ви ја дукт“, у ко јој се у го то во над ре а ли стич ком убр за њу сли ка ен ци кло-
пе диј ски пред ста вља бр зи на:

Про бу дио сам се у зо ру,
јер да нас ћу до спе ти у дру ги град.

Гле дам:

ма ги стра ла, ви ја дукт, мост,
цр ни ас фалт са бе лом си ме тра лом, су же њем у да љи ни
пу та. Тач ка.

Уз бу ђе ње: про ти чу во зи ла ис под ме не, бру је
и то ме ис пу ња ва, пра зни ја ча. (Исто: 37)

У на став ку пе сме обим ни ка та лог на до ве за них сли ка исто вре ме но ме то ни миј ски 
до ча ра ва бр зи ну ко јом се сме њу ју при зо ри на пу ту ис под ви ја дук та, да кле ис под по-
вла шће ног ме ста по сма тра ња, али и асо ци ја ци је ко је при зо ри иза зи ва ју уко ли ко лир-
ско Ја по ку ша у има ги на ци ји да про ду жи њи хо во пу то ва ње:

брод ски кон теј не ри офар ба ни, адре си ра ни.
Пре па ко ва ни, пре пу ње ни ро бом.
Сме сти ће их на па лу ба ма.
Ди мен зи је, оси гу ра чи. Вред но сти. Стан дард не ду жи не.
По себ не бра ве. Плом бе. Бо је ме та ла. Ни јан се рђе. Бо је.
Брод ске си ре не. Ви со ки при ти сак у це ви ма.
Не пре кид ни по крет. (Исто: 39)

Овај нео фу ту ри стич ки па саж, ко ји исто вре ме но сла ви бр зи ну и тех ни ку, на ду бљем 
се ман тич ком ни воу пред ста вља пот пу ну су прот ност ма ги страл ном то ку Ми ло ра до-



61

ви ће вог пе ва ња. Тех ни ка, као ме то ни ми ја са вре ме но сти, у пот пу но сти ис пу ња ва про-
стор сли ке, и са мо по не ко ре то рич ко ме сто и да ље за др жа ва лир ски ка рак тер тек ста, 
чи ја је естет ска при ро да, у од но су нпр. на пе сму „Ду га све тла“, бит но дру га чи ја.

За вр ше так пе сме ука зу је на при ро ду тог ду бљег ме ста са гла сја из ме ђу уз не ми ру-
ју ће ен тро пи је (пост)мо дер но сти и лир ског Ја:

Ат мос фе ра, кре та ња
пре ме шта ња,
ко ви тлац зна че ња ко ја ни су
оно што су би ла пре са мо јед ног тре на.
Дру мо ви. Цр не тач ке. Сле пи пут ни ци. Ау тосто пе ри.
Ло кал ни ми то ви.

Те ле фо ни рам: „Знам, Ов де сам,
че кам, да ме по ку пе...“ (Исто: 40)

„Ко ви тлац зна че ња“ као ап со лут на ре ла тив ност, од но сно пер пе ту и ра на ар би трар-
ност сли ке као озна чи те ља, на ду бљем ни воу од го ва ра при ви ду ко ји ну де ре клам ни 
при зо ри. Оно што их раз ли ку је, ме ђу тим, је сте тем по рал ност. Док ре клам ни при зор 
ну ди при вид ста тич но сти ла жног ми та, ау тен тич на ен тро пи ја ну ди пот пу ну сло бо ду 
– не мо гућ ност ста бил ног зна че ња и не пре кид ност кре та ња као пер ма нент но ста ње. 
И јед но и дру го пак има ју од јек у ду би ни лир ског гла са. „Очи све та“ (Исто: 45) по ста ле 
су очи по сма тра ча, али, и не ма ње бит но, лир ски текст и да ље оста је вла стан над ен-
тро пи јом. Ци клич на струк ту ра пе сме (по чи ње са мо ти вом пу та и њи ме се за вр ша ва) 
де фи ни тив но озна ча ва крај њи до мет ен тро пи је и нај да ле ко се жни ју функ ци ју ка та ло-
га: овај древ ни еп ски ин стру мент у Ми ло ра до ви ће вој ли ри ци на кон цу се ис по ста вља 
као мо гућ ност да се, до зи ра но и огра ни че но, ен тро пи ја про ја ви у тек сту али та ко да 
не угро жа ва ње го ву лир ску при ро ду.

3.

Зби р ка Ру бо ви (2018), на до са да шњем ни воу пе снич ког опу са, мо же пред ста вља ти 
мо гућ ност но ве по е тич ке фа зе. По сле че ти ри на гла ше ни је ве ри стич ке зби р ке, са при-
мет ном до зом лир ске на ра ци је и кон цеп ту ал ног гру пи са ња, Ру бо ви има ју сло бод ни ју 
ком по зи ци ју и текст за си ће ни ји ме та фо рич ким го во ром. Вер ност кон крет ној сли ци 
из ствар но сти и ис ку ства ти ме ни је ума ње на, али је ње на очи глед ност и оме ђе ност 
че сто по ро зна и не та ко ја сно оме ђе на. У од но су на прет ход не че ти ри зби р ке, у Ру бо
ви ма не по сто ји до ми нант на те ма или мо тив ко ји би пе сме у јед ној књи зи ве зи вао 
кон цеп ту ал ним окви ром, по че му ова зби р ка под се ћа на пр ве две из Ми ло ра до ви ће-
вог опу са. Све у куп но гле да но, у лир ском тек сту Ру бо ва као да се за сво ђу је јед на по е-
ти ка и на ње ним осно ва ма гра де и ши ри, ме та по е тич ки за хва ти.

Ка та ло шки по сту пак мар ки ра ове про ме не. У пе сми „Ки ше“, цен трал на сли ка у 
ка та ло гу је ви ше стру ко усло жње на асо ци ја тив ним пре пли та њем те ле сног и про стор-
ног кон тек ста:
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Пу же ви се бу де,
ма сти ља ве олов ке ожи вља ва ју због ки ше
и ис пи су ју цр те на ко жи,
про тег ну те, пла ви ча сте ки шне гли сте.

Чи та мо сли ке ис пред се бе.

Све што мо же да се об ја сни
гру бо је, те ле сно, ра зор но. (Ми ло ра до вић 2018: 10–11)

За вр шни ди стих пе сме има ја сну ме та по е тич ку ком по нен ту. Пред ста вљи вост све-
та ни је до ве де на у пи та ње, као у кључ ним ка та ло шким пе сма ма из прет ход не зби р ке, 
али је сте јед но знач ност пред ста вље ног – оту да „ра зор ност“ об ја шња ва ња. Лир ски 
ква ли тет све та је у ње го вој ви ше знач но сти, прем да се до ми нант но сти шан тон тек ста 
опи ре „ко ви тла цу зна че ња“. Са дру ге стра не, ко ви тлац зна че ња, од но сно еруп тив ни 
ка та ло шки низ, ни је не за сту пљен у овој збир ци (чак је и на ком по зи ци о но по вла шће-
ном ме сту – у по след њој пе сми „Олу је“), али не пред ста вља од ре ђу ју ћу раз ли ку у 
од но су на прет ход не зби р ке, на про тив.

Кључ ни по е тич ки по мак, ко ји је по сле ди ца овог све сног кре та ња ка ви ше знач но-
сти, је сте из ве сна вр ста по сред не ау то ре фе рен ци јал но сти, где лир ско Ја не по се же 
за ди рект ним ци ти ра њем сво јих прет ход них ис ка за већ за улан ча ва њем те мељ них 
сли ка у пе сме са ме та по е тич ком и ре флек сив ном вред но шћу, а у те жњи да се ис ко-
ра ком из ве ри стич ког про се деа до сег ну и не ка ши ра, ан тро по ло шка зна че ња. 

У пе сми „Љу ди“, ин ти ми стич ки мо ти ви по сте пе но по при ма ју зна че ње не а у тен тич-
но сти као мре же на ви ка и чи но ва ко ји одва ја ју лич ност од ег зи стен ци је:

Ти хи љу ди у ве ли ким со ба ма ћу те.

Ци пе ле глан ца ју.
[...]
Про ве тра ва ју ки шне ман ти ле,
но се но ве ше ши ре.

У нов ча ни ку про те жу им се ра чу ни,
као ме хо ви хар мо ни ке
ис пре са ви ја ни;
ди ги тал но ути сну то вре ме,
ули ца, град,
је ди на су ве за са овим све том,
по твр да да су, за и ста, по сто ја ли. (Исто: 27–28)

Ин ти ма до ма пре о кре ну та је и у пе сми „25 оС“. Се ман тич ки укр ште на са јед ном од 
че сто ко ри шће них те ма: сме ном ка лен дар ских до ба, где у од но су на на ви ру ћу све тлост 
и то пли ну, то пли на уну тар зи до ва по ста је „ом ча“:
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Све тлост тре ну та ка.
Па мет по ро дич ног кру га.

Вре ба ју ин ци ден ти у тек сту и уоп ште,
до сти жу се сте пе ни Цел зи ју са;
леб де кру жни це 
и ис по ста вља ју као ом че
а чи не се као ми лост до ма, ку ће. (Исто: 29–30)

На пла ну ка та ло шког по ступ ка, ова ква ор га ни за ци ја де скрип тив них мо ти ва при-
сут на је већ у зби р ци По след ња ве че ра, као вид ве ри стич ког пре о бли ко ва ња и од ре-
ђе не ми ми кри је ре флек сив ног епи ло га у тек сту. Оно што је, ме ђу тим, ка рак те ри стич-
но за но ву Ми ло ра до ви ће ву фа зу је сте улан ча ва ње ап стракт ни јих сли ка у ка та лог. 
Оту да се је дан за дру гим ни жу мо ти ви по пут „па ме ти по ро дич ног кру га“ или „ин ци-
де на та у тек сту и уоп ште“, ко ји тре ба да про би ју од ре ђе ност ве ри стич ке сли ке и да 
убр за ју лир ску пу та њу зна че ња. Због ова квог по ме ра ња се ман тич ких ак це на та, у 
Ми ло ра до ви ће вој по е зи ји по ста ју мо гу ће и са свим ре флек сив не пе сме по пут „Зе ни-
та“, ко ја та ко ђе са др жи ка та лог мо ти ва, али са свим ап стракт них и при пи са них од ре-
ђе ном ко лек тив ном лир ском Ја као но си о цу не а у тен тич но сти:

Раз би ја мо да не,
тро ши мо уна пред са те
и увек про мак не зе нит.

Не зна мо да се коц ка мо зла том
и да су на ше сен ке од нас ве ће. (Исто: 44)

У све тлу прет ход них зби р ки, овај по сту пак ни је нео че ки ван. До ре флек сив ни је 
ли ри ке Ми ло ра до вић је сти гао по сте пе но, ин дук тив ним пу тем ко ји је у уској ве зи са 
ка та ло шким по ступ ком. У пр вим збир ка ма ка та лог је имао функ ци ју из ве сног са жи-
ма ња де скрип ци је и убр за ња на ра ци је да би био при пре ма за ау то ре флек си ју, од но-
сно пу то ва ње ка ре ин те гра ци ји соп ства. У кон тек сту до ми нант не те ме пу то ва ња, он 
је мар ки рао при вре ме не про ме не прав ца се ман тич ког кре та ња: од кре та ња по спо-
ља шњем про сто ру ка кре та њу у уну тра шњем про сто ру, у ре ми ни сцен ци ја ма, се ћа-
њи ма или еруп тив ним сли ка ма ко је су на ви ра ле са дна ис ку ства и из та ло га под све сног.

У по сте пе ном по ме ра њу ка ве ри стич ком из ра зу, у дру гој фа зи ко ју об у хва та ра спон 
од зби р ке Слај до ви до књи ге О зе ле ном ка ми о ну и дру гом, Ми ло ра до вић ис пр ва дис-
кур зив но по јед но ста вљу је ре флек сив ни епи лог ка та ло шких пе са ма, да би га у јед ном 
тре нут ку са свим при бли жио лир ском из ра зу и ре флек сив ни мо ме нат упо до био де-
скрип тив ном или на ра тив ном ис ка зу. Исто вре ме но до ла зи и до раз ла га ња ка та ло шког 
по ступ ка на лир ску на ра ци ју, што у по врат ној спре зи ука зу је на ње го ву па ра док сал ну 
при ро ду: де тем по ра ли за ци јом при зо ра, ко ји за др жа ва сво ју про стор ну по ступ ност, 
ка та лог за пра во убр за ва лир ску на ра ци ју, ме ња хо ти мич но бла ги ри там пе сме и гра ди 
ди на ми ку из ме ђу си гур ног, по ступ ног, ухо да ног је зи ка и ен тро пи је убр за них сли ка.
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Исто вре ме но, по ја ва ла ба во ор га ни зо ва них ка та ло га ко ји су тек сту ал но оме ђе ни 
тек струк тур ном ци кли за ци јом увод ног мо ти ва, а не рет ко и гра фо сти лем ски раз дво-
је ни на фраг мен те, ука зу је на из ве сно по ме ра ње ка ре ла тив но сти зна че ња ис ку стве-
них сли ка и огра ни че но и мо де ло ва но до пу шта ње ен тро пи ји да се об ја ви у тек сту. 
Кључ на по е тич ка по сле ди ца об ја вљи ва ња овог „ко ви тла ца зна че ња“ је сте те мељ ни 
от клон од не по сред ни је ра зу мљи во сти сли ке, ко ји, у тре ну ци ма ка да и да ље ни је до-
вољ но раз ви јен сим бо лич ки или ме та фо рич ки по тен ци јал Ми ло ра до ви ће вог пе снич-
ког је зи ка, не ми нов но ову по е зи ју усме ра ва ка ре флек сив но сти. У та квим по е тич ким 
ко ор ди на та ма ка та ло шке пе сме по ста ју ор га ни зо ва но мно штво ап стракт них или ау-
то ре фе рен ци јал них сли ка ко је са да не ма ју ау то ре флек сив но, ау то или ме та по е тич ко 
зна че ње већ се то та ли зу ју на све у куп ност чо ве ко ве по зи ци је.

У том кон тек сту, мно штве но лир ско Ја, као об лик не ка рак те ри сти чан за прет ход не 
фа зе у Ми ло ра до ви ће вој по е зи ји, ука зу је на но ве по е тич ке хо ри зон те ко ји би мо гли, 
не ну жно, би ти до сег ну ти у књи га ма пе са ма ко је ће овај ти хи ме ђу ге не ра циј ски лир-
ски глас тек ис пе ва ти. 
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