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УВИД У ЗНА ЧАЈ ЈЕД НЕ ПЕ СМЕ СА ШЕ  
РА ДОЈ ЧИ ЋА

Но ви ја по е зи ја пе сни ка Са ше Ра дој чи ћа до но си нам зна ке кре а тив не про ме не. 
Ње гов глас све од ре ђе ни је пре ли ва ју то но ви скеп тич ног ли ри зма. По не кад, прем да 
рет ко, и оно што је још Т. С. Ели от са свим до бро де фи ни сао као Дру штве ну уло гу по е
зи је. Сто га и за ста је мо пред Ра дој чи ће вом пе смом „У нај бо љем од свих све то ва“ ко ја 
по твр ђу је да „по е зи ја мо ра про на ћи по е тич но ван по е зи је“ – ка ко је, баш у го ди ни 
Ра дој чи ће вог ро ђе ња, из го во рио наш ве ли ки пе сник Ми о драг Па вло вић – да ако по-
е зи ја же ли да про ши ри „сво ју спо соб ност да кон сти ту и ше вред но сти мо ра да се усме ри 
на цео фе но мен људ ског по сто ја ња“.

Кроз утан чан од јек вол те ров ског при зву ка у на сло ву сво је пе сме, Са ша Ра дој чић 
оства рио је – за сво је чи та о це, мо жда са свим нео че ки ван – успех на ви со ком хо ри-
зон ту срп ске кри тич ке по е зи је. А то је онај хо ри зонт ко ји се та ко успе шно и бли ста во 
про те же од Ди са и Цр њан ског до Ми о дра га Па вло ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа и Ми ла на 
Ђор ђе ви ћа (1954). Већ нам лич ни епи граф пе сни ков ука зу је на ре ше ност лир ског су-
бјек та да жи ве ћи у све ту пре пу ном раз ло га за не ве ро ва ње у до бро и до бро ту, је ди но 
што пре о ста је да бу де су прот ста вљен већ мо дер но сва ко днев ном оча ја њу, је сте не ка 
вр ста ве о ма са мо свој но при ла го ђе не лир ске стра те ги је Кан ди до вог оп ти ми зма –

до бро је, до бро
с тим од ла зим на по чи нак
бу дим се с тим

У сти хо ви ма пе сме „У нај бо љем од свих све то ва“, кроз, при вид но са свим по ми ре-
но, на бра ја ње мо гу ћих не во ља ко је по ти чу из спек тра пе сни ко вог (и на шег) ре ал ног 
окру же ња, су ми ра се ат мос фе ра (де)пер со на ли зо ва не угро же но сти би ћа у са свим 
не си гур ном све ту ма лих оче ки ва ња. А шта је свет ма лих оче ки ва ња не го онај ко ји не 
оби лу је ве ли ким на да ма, осим ако су оне уба че не у оп ти цај, ма ни пу ла тив но, са свим 
де ма го шки. Већ пр вим сти хом, уз на до мак по јав но сти све га нај го рег, лир ско ја при сно 
се обра ћа сво јој дра гој, мо дер но ла ким ко ло кви јал ним то ном све де ног ис ку ства –

све у све му, дра га мо ја
по сле то ли ко го ди на
ни је ис па ло са свим ло ше

Ова, са мо на пр ви по глед, уте ха да у раз во ју жи вот ног то ка, ипак све „ни је ис па ло 
са свим ло ше“ ука зу је на гра да ци ју ис ку ства не во ље: од оног ло шег, до ве о ма ло шег и 

ЗЛАТНА ГРЕДА

Мир ко Ма га ра ше вић



141

оног све де ног на „са свим ло ше“; ти сти хо ви као да под ра зу ме ва ју ис ход фа тум ског 
про ла же ња кроз не што дру штве но нео по зи во ло ше, а ипак, ми мо оно га што је прет-
по ста вље но нај го ре: као „са свим ло ше“. Са жет увид у од сту па ње од са свим ло шег 
ис ку ства оче ку је нас у дру гој стро фи –

ни смо по гу би ли гла ве
из ку ће нас ни ко ни је ис те рао
ни су нам отро ва ли пса

Опет смо су о че ни са гра да ци јом прет њи ко је се, вол шеб но, ипак, ни су окон ча ле 
„са свим ло ше“, јер – ми: у пе сми и све ту – још „ни смо по гу би ли гла ве“, прем да се то 
ла ко мо гло до го ди ти, За тим сле ди дру га уте ха: „из ку ће нас ни ко ни је ис те рао“, што 
се – по им пли ка ци ји не ке са свим ре ал не прет ње – та ко ђе ве о ма ла ко мо гло до го ди ти; 
та кве прет ње при род но во де до сле де ће, ре ал но и па ко сно мо гу ће, али опет нео би сти-
ње не прет ње: „ни су нам отро ва ли пса“, што је спрам гу бит ка гла ве и гу бит ка кро ва 
над гла вом, ре кло би се, ско ро за не мар љи во. 

Ова пе сма – као и не ко ли ко дру гих, нај бо љих Ра дој чи ће вих – раз ви ја се фи ло зоф-
ском и ег зи стен ци јал ном ли ни јом Ја спер со ве „гра нич не си ту а ци је“ у ко јој над суд би-
ном људ ског по сто ја ња леб ди пот пу на не из ве сност. Оно што тре нут но ни је не зна чи 
да би ти не ће. Пр ви стих тре ће стро фе од јек ну ће ре фре ном тре ћег из пр ве стро фе и 
раз ви ће се кроз при ти сак ат мос фе ре у ко јој – па ра док сал но или не – вла да ју оп ште-
дру штве ни ме ха ни зми у би ло ком ви ду оствар љи ве кра ђе и ле ги ти ми са но деј ству ју ће 
ла жи –

ни је ис па ло са свим ло ше
ни су нам све укра ли
ни су нас све сла га ли

Пе сник нас је – se cun dum Opus Ste ri a na – ре зиг ни ра но увео у дру штве ну епо ху за 
ко ју ва жи са зна ње да су не ки, ко рак-по -ко рак „све укра ли“ јер су окол но сти та кве 
епо хе то ле ги тим но до пу шта ле, и да је та кво до ба и ство ре но на осно ву су мор не чи-
ње ни це да су прет ход но „све сла га ли“. Па ипак, не, „ни су нам“ баш „све укра ли“, а спрам 
све га што је су, пе сник нам оста вља да са ми слу ти мо и прет по ста ви мо шта и ко ли ко 
ни су. Да кле, ис по вед на лир ска им пли ка ци ја гла си: Да, би ло је ве о ма ло ше, али не „са-
свим ло ше“ и ла га ло се оби ла то, али „ни су нас“ баш о све му „све сла га ли“. На ме ће се 
пи та ње: у че му се са сто је раз ли ке ако се раз ма тра сте пе но ван фе но мен ла жи и ла га ња 
у ме ха ни зми ма не ког дру штве ног си сте ма? 

Хо ри зонт сет не иро ни је у Ра дој чи ће вој пе сми ши ро ко је по ста вљен „по сле то ли ких 
го ди на“ у ат мос фе ри оску ди це и об ма не ко ја је ис пу ни ла ско ро цео ре ги стар жи вот них 
мо гућ но сти. Ме ха ни зми ус кра ћи ва ња, не из ве сно сти го ле ег зи стен ци је, и кли ма лага-
ња, овијаjу се око ду ха вре ме на и су бје ка та ове пе сме, као што се ап сурд не при ли ке 
ови ја ју око – са Вол те ро ве стра не ра но и тач но пре по зна те – уто пиј ске све сти о про-
гре су „нај бо љег од свих мо гу ћих све то ва“. На слов ове пе сме је го рак пу то каз у раз у-
ме ва њу гор ких по сле ди ца рас ту ре них илу зи ја људ ског по сто ја ња. Ни она мр ша ва 
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уте ха за ко ју се лир ски су бје кат хва та као за жи вот ну слам ку да вље ник, ни шта не га-
ран ту је осим не из ве сност по сто ја ња. Али, са ка квом вр стом ов де спо ме ну те уте хе нас 
су о ча ва ова пе сма? Има ли је у њој, уоп ште? Од го вор на то пи та ње увек за ви си од 
ста ња ду ха вре ме на и спрем но сти су о ча ва ња са исти ном. Оног тре нут ка ка да су све 
прет ње на ко је од по чет ка пе сма ука зу је, из ма кле и ка да се по ја вио пра мен ми ни мал-
не уте хе („још др жи мо гла ву на ра ме ни ма“) на ви де ло ис кр са ва тáмна сли ка пре те ћег 
ста ња ства ри. По след ња стро фа пе сме, под тан ком ко пре ном ре зиг ни ра не иро ни је, 
по ку ша ва да ис ка же сву при те ше ност ду ха и би ћа –

дру го шта би хте ла
још др жи мо гла ве на ра ме ни ма
и кли ма мо, све му кли ма мо

Чу је мо ре то рич ко пи та ње са при зву ком ре зиг ни ра не „уте хе“ упу ће не (не)стр пље-
њу са бе сед нич ке дра ге: „дру го шта би хте ла“(?) по сле све га што се де си ло ло ше. У 
че му, под при ти ском на мет ну тог све, ипак пре о вла ђу је ути сак да „ни је ис па ло са свим 
ло ше“? Ту смо сти гли до тре нут ка ка да два су бјек та ове пе сме – ис ка зно лир ско ја и 
оно ослу шку ју ће: дра га, мо гу, бар на тре ну так, да одах ну, јер пе сник се уте шно ис по-
ве да: „још др жи мо гла ве на ра ме ни ма“, и ти ме као да опо ми ње ши ри део дру штве не 
за јед ни це на чи ње ни цу да је по сто ја ње „гла ве на ра ме ни ма“ ко ли ко нео п ход но, то ли-
ко и са свим уте шно, под би ло ка квим окол но сти ма, да кле и нај го рим. Ме ђу тим, та и 
та ква фор ма по сто ја ња ни кад ни је без у слов на јер под ра зу ме ва да кад су гла ве већ 
оста ле на ра ме ни ма, мо ра мо та ко са чу ва ним гла ва ма не пре ста но да „кли ма мо, све му 
кли ма мо“. А че му, у име че га „све му кли ма мо“ и све одо бра ва мо? Тај су ро во по ни жа-
ва ју ћи зах тев у за вр шном сти ху ове пе сме не оста вља ни ка кву дру га чи ју прет по став-
ку од оне да је сва ка сло бо да по је дин ца, у та ко ис по ље ној дру штве ној за јед ни ци, 
ис кљу че на. Дух уз ми ца ња, ре зиг на ци је и су мор не по ми ре но сти, у пот пу но сти вла да 
Ра дој чи ће вом пе смом ко ја нас су о ча ва са те скоб ним пи та њем: ко ли ко вре ди жи вот 
ко ји нам је по ну ђе но осли кан та квом пе смом? Дик ци ја ове зна чај не Ра дој чи ће ве пе сме 
не са др жи са мо се тан лир ски мол. Она ка зу је мно го ви ше од вла сти те осно ве у еле гич но 
ис по вед ном оп се гу. Ова пе сма Ра дој чи ће ва све до чи о је дин ству бол ног са зна ња и про-
ми шља ња, све до чи чи та ву епо ху ге не ра циј ског ис ку ства. Епо ху мно го ши ру од су мор-
не кли ме де ве де се тих. Тра ги зам сти хо ва пе сме „У нај бо љем од свих све то ва“ са др жи 
и оства ру је ре дак пе снич ки про бој кли ме оп ште на след не слу ђе но сти и муч но ду гих 
пре ћут ки ва ња пра вих узро ка и по сле ди ца. 

Це ло ви то сми са о но са звуч је ове пе сме ус по ста вља ско ро пот пу ну ан ти сли ку иде-
а ла уто пиј ске дру штве не за јед ни це, а са мим тим огла ша ва и ње но су штин ско оспо ра-
ва ње. У пе снич ки та ко успе шно бру ше ној ан ти сли ци огле да се је дан пол ове пе сме. 
Њен дру ги пол у за вр шној стро фи но си иро ниј ски пре о крет но, ре зиг ни ра но усту па ње 
про сто ра још ре ал но де лу ју ћим, или под ра зу ме ва ју ће пре те ћим си ла ма ре пре си је. 
Це ли ном ова ко ис ку сног пе снич ког по ступ ка до ма шен је етич ки уте ме љен, па иа ко 
сор ди но-ме то дом ути шан, вр ло ви со ко ис ка зан кри тич ки тон ан то ло гиј ске пе сме Саше 
Ра дој чи ћа.


