
136

И
М

Е
Сло бо дан Зу ба но вић

СЛИКE, УНА ТРАГ, СА ПЕ СНИ КОМ
Пе сни ка не мо же об ја сни ти ни шта, 

чак ни ње го ва смрт.
В. Хо лан 

Кад пе сник умре
смрт ски не ма глу с ње го вих сти хо ва.

Љ. Си мо вић

Ко је тај, што лу та

До го вор је био да се на ђе мо код Ву ка. Он ће до ћи пе ши це, од о зго, од Ли о на, Бу ле-
ва ром кра ља Алек сан дра, до Сту дент ског до ма „Краљ Алек сан дар I“, по пу лар но зва ног 
„Ло ла“, ја са Дор ћо ла, од о здо, бу ле ва ром, у ства ри јед ном ули цом са че ти ри на зи ва, 
та ко ђе пе шке. 

Сти гао сам до бив ше ка фа не „Жа гу би ца“, са да пив ни це „Трам вај“, не што ра ни је; наш 
пр ви су срет до го дио се го то во пре по ла ве ка. У ка фа ни „Ко ла рац“, у Кнез Ми ха и ло вој. 
С том ми шљу про шао сам крај спо ме ни ка Пу шки ну, у Пар ку Ћи ри ла и Ме то ди ја, и 
про ду жио ста зом, на пред. 

Ми лу тин Пе тро вић се по ја вио на сте пе ни шту, мах нув ши – и већ смо се углас пи та-
ли – где ће мо? Би ли смо под ма ска ма, про шло je под не тре ћег да на но вем бра. „Да 
ше та мо“, пред ло жио је.

Про шли смо по ред Пу шки на, с ко мен та ром да је по ста ме нет пре ве лик за пе сни-
ко ву ма лу фи гу ру и за пу ти ли се пре ко пу та, у мир ули ца: Че ло печ ка, Др жи ће ва, Вој во-
де Бог да на, За хум ска... Ули це су би ле пу сте као да је не де ља, ути сак су по ја ча ва ле 
сли ке не ко ли ко ста рих ку ћа, де ло ва ле су при сно и у про па да њу. За ста ли смо ис пред 
за тво ре них вра та ка фа не „Облак у пан та ло на ма“. Епи де ми о ло шке ме ре учи ни ле су 
сво је, сад су и нас дво ји цу до ве ле у не у год ну си ту а ци ју...

У ства ри, све на ше шет ње за вр ша ва ле су не где за ка фан ским сто лом. Ле ти, у ба шта-
ма „Ора шац“, „Ри бо ло вач ка при ча“, зи ми у „Ка фа ни ци код де де“ или у ре сто ра ну „Дон 
Ге џа“. Пред ло жио сам да шет њу на ста ви мо до „Ма ле Ко лу ба ре“ у Иван ко вач кој. У шет-
њи ни кад ни је жу рио, као ни за сто лом, по ла ко, но га за но гом, ка ши ка за ка ши ком. 

Та кви су му и сти хо ви. Не мо гу се чи та ти с но гу, у бр зи ни. Сва ка реч је сто па, сва ки 
стих ко рак. Ту се пе ње и си ла зи, за стај ку је, мер ка, од го ва ра, пи та и ого ва ра, по гле ду-
је, за ла зи, исто вре ме но се ди и хо да. А нај ма ње го во ри, чак ни она ко, ис по ти ха. Или, 
има ре чи, оно ли ко ко ли ко је по треб но да се пре ђе с јед не на дру гу стра ну ули це. 
Ње го во не ка кво ис пре ки да но ћу та ње, на хар ти ји, би ла је при ча. У ства ри, сва ка ње го ва 
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реч би ла је сли ка. Слич но гле да њу, лу та њу не ког око нас, не по зна тог и не ви дљи вог. 
За у век не при мет но при сут ног. Та ко се гле да кроз ста кло ко јег не ма.

Ка фа на је би ла аве тињ ски пра зна; ако се не ра чу на ју си лу е те ко но ба ра у по лу та ми 
шан ка и је дан сто пре пун оста та ка обил ног руч ка, за ко јим су се де ле две же не, вит ке 
и не пре те ра но мла де, ка ко би ре као је дан наш, по кој ни, при ја тељ. Ча ши це ра ки је 
ис пу шта ле су са мо ко ли ко да при па ле но ву ци га ре ту, гла сно при ча ју ћи кaо да су код 
ку ће. По сле не ко ли ко по зи ва мо бил ним, за сто лом се по ја вио кру пан, ви сок чо век у 
де бе лој јак ни, за коп ча ној ско ро до гр ла. Сео је, из ва дио из џе па де бео све жањ нов ча-
ни ца, пла тио њи хов ру чак и на ру чио но ву ту ру. 

По пи ли смо по ча шу ле пог цр ве ног ви на из по дру ма „Рај ко вић“ и по ла ко се спре-
ма ли да кре не мо. „Ви ди, ви ди“ – на јед ном ме је Ми лу тин ухва тио за ру ку – „онај се изуо.“ 
Му шка рац је, уз ци ку же на, се део у ву не ним ча ра па ма, сто па ли ма гур ка ју ћи та мо-ам о 
ци пе ле, од ко јих је јед на би ла пре вр ну та.

На по љу се већ цр не ло кад смо се рас та ли, у сме ху. До бар је то на слов за књи гу, ре као 
сам, ка ко оно бе ше: „Ви ди, ви ди“? „Је сте, мо же... узми... ако ти се до па да“, ре че, „али без 
за пе те из ме ђу.“ И до дао је: „Да се ви ди мо, кад ти по ша љу, онај ка бер не, из Ри ви це...“

Ва здух је ди но оста је, дра ги мој

Ду го сам вре ме на утро шио на го ва ра ју ћи га да на вра ти код нас у Срем, у се ло Кра-
љев ци, где смо бо ра ви ли че сто, и ду го, од ра ног про ле ћа до зим ских да на.

Се ћа ју ћи се вре ме на ка да смо ишли у го сте код пе сни ка, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, на 
Ум ку, сла дио сам му те ча со ве ко ји се не мо гу за бо ра ви ти – дру же ње у раз го во ру на 
сто те ма, уз „сло но во уво“ на ро шти љу и ви но из пе сни ко вог по дру ма – ми сле ћи да 
ћу га одо бро во љи ти и при ву ћи на до ла зак и нов до жи вљај у пеј за жу рав ни це.

Имао је по се бан ред, не бих ре као ри ту ал, око при пре ма за пу то ва ње и нео бич но, 
ве о ма уред но, по на ша ње у го стин ским со ба ма ко је смо де ли ли при ли ком раз ли чи тих 
а за јед нич ких, књи жев них, при ли ка. На при мер, че сто је отва рао про зо ре од мах по 
ула ску у со бу, уз иро нич ну при мед бу: „Ва здух је ди но оста је“, и пе дант но до во дио 
ства ри у ред.

На исти на чин ра спре мао је и ре чи. Кра ће и ду ге па у зе из ме ђу њих, или сти хо ва, 
би ле су му по треб не због про ве тра ва ња пе сме, упот пу њу ју ћи ми сао око ко је смо се 
одав но сло жи ли: по е зи ја је па у за из ме ђу ди са ња.

Бес крај не бе ли не ни су се, ма гли ча сто, об мо та ва ле са мо око ре чи у ње го вим пе-
сма ма не го су их на пу шта ле, се ле ћи се из књи ге у књи гу. На кра ју кра је ва, њи хо ви 
на сло ви от кри ва ју шта и да ли ми сле са мо о се би: Про ме на је иза зи ва ла Свраб, Сти
хи ја об ли ко ва ла Књи гу, На о па ко се удру жи ло Про тив по е зи је, По е зи ја сно ва по ста ла је 
Рас пра ва са Ме се цом, Не ра зум не се пре о бра жа ва ју у Све што имам...

Са свим је при род но да у том, ва зду ша стом, про сто ру пе сме ле лу ја ју, без по ру ке и 
по у ке, из ме ђу та мо и ов де, угро жа ва ју ћи и пе сни ка и чи та о ца са мим пи та њем: шта ће 
нам по е зи ја?

На јед ној књи жев ној ве че ри у Пан че ву, при ре ђе ној у знак се ћа ња на пе сни ка Ду-
ша на Ву кај ло ви ћа, ре као је да ће чи та ти две пе са ма под за јед нич ким на сло вом – Про тив 
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по е зи је. Ка ко ме је та на ја ва за ин те ре со ва ла, а на сту пао сам по сле ње га, из ја вио сам 
да ћу чи та ти не ко ли ко пе са ма из ци клу са – За по е зи ју. У ства ри, био сам иза зван ње-
го вим, про во ка тив ним на сту пом, па сам хтео да па ри рам из ми шља ју ћи на слов ко ји, 
то бож, бра ни по е зи ју. Но ви на ри су за бе ле жи ли да је то би ло јед но од рет ких, ди на-
мич них, књи жев них ве че ри.

Јав ни на сту пи у ко ји ма је уче ство вао би ли су рет ки, не ка ко се уз др жа вао, као да 
је у се би ва гао, или ви ше пи тао, да ли је ње го вој по е зи ји ту ме сто, и ако је сте да ли 
баш мо ра. За ни мљив је био и ње гов из ла зак на сце ну: спо ро и не ка ко без вољ но, као 
да га не ко те ра на чи та ње да би по том, ду же и ла га но, пре вр тао стра ни це, као да се 
дво у ми или не зна, ко је би пе сме у том тре нут ку про чи тао; уоп ште, био је то став – шта 
ћу ја ов де... 

Ипак се по ја вио, јед не го ди не, пред је сен. Од та да је до ла зио ре дов но, у исто до ба. 
По след њи пут сти гао је так си јем, до ве зао га је чо век ко ји га је, не ко ли ко го ди на уна траг, 
стал но во зио у ужич ку Ми о ни цу, где је оста јао ви ше да на код име ња ка, га зда Ми лу ти на, 
бе же ћи од лет њих вру ћи на. Од мах je про ше тао дво ри штем, за гле дао воћ њак, си шао у 
ма ли вин ски по друм, об и шао со бу у ко јој ће бо ра ви ти; и сео за сто – ис под ви но ве ло зе, 
ва де ћи из ран ца по клон чић, ма ли blu e to oth spe a ker, ко ји ће нам у све жим ве че ри ма 
би ти му зич ки са рад ник, уз при чу и ви но, на рав но – као да го во ри пе сму, „Из ја ва“:

То је при ро да.
Ово је мо ја озбиљ на

из ја ва, и она се
има по што ва ти.

И рас пи ти вао се за ће ваб џи ни цу о ко јој сам му при чао, „Код Ви те“, у Ру ми. 
Су тра дан је, го то во кри шом, фо то гра фи сао то рањ Цр кве Св. Ни ко ла ја од ко је нас 

је де ли ло ком шиј ско дво ри ште. 

Умор ни цен зор

Био је, Ми лу тин Пе тро вић, пе сник ко ји је, на из ве стан на чин, од ре дио мо ју књи-
жев ну суд би ну. Не ми слим при том на ути цај ње го вих сти хо ва, или на ње гов ра ди ка лан 
став пре ма сти ху, та ста за је до бра но ута ба на и то ли ко пре по зна тљи ва да ју је те шко 
до сег ну ти. 

Ра ди се о дру гом – о ње го вој ја сној тврд њи, ста но ви шту, да по е зи ја мо ра би ти жи-
вот но опре де ље ње, а да све оста ло за ви си од слу ча ја, хра бро сти, та лен та и пра те ћих 
еле ме на та као што је, на при мер, књи жев ни жи вот, и ко зна шта још, од че га за ви си 
успех чо ве ка ко ји се упу шта у пе сни штво.

Кад је по стао глав ни и од го вор ни уред ник Књи жев них но ви на, при хва тио сам, са 
из не на ђе њем ње го ву по ну ду да бу дем уред ник за по е зи ју. Имао сам од штам па ну јед-
ну књи гу пе са ма, у при пре ми дру гу. Ка да је Ми лу тин остао без по сла, на кон слу ча ја 
са збир ком Ис точ ни це Љу бо ми ра Си мо ви ћа, и но ви не на кон то га го то во го ди ну да на 
има ле па у зу у из ла же њу, пред ло жио је Ми о дра гу Пе ри ши ћу, но во и за бра ном уред ни-
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ку, да ме „узме“ за се кре та ра Књи жев них но ви на; од мах сам рас ки нуо стал ни рад ни 
од нос, и оти снуо се у свет сло бод них умет ни ка...

Ми лу тин је већ био осно вао ча со пис за ве ру и кул ту ру, Ис точ ник. По кре ну ли смо, 
не ду го по том, за јед но, ча со пис за по е зи ју и те о ри ју по е зи је По е зи ја, у же љи да отво-
ри мо нов про стор за гра ну књи жев но сти о ко јој се, на овим про сто ри ма, по че сто 
го во ри са под сме хом. Оба вљао сам по сло ве глав ног и од го вор ног уред ни ка тог часо-
пи са, Са ша Је лен ко вић био је се кре тар... А ка да је 2001. го ди не, на ве ли ку ини ци ја ти ву 
гру пе књи жев ни ка, у ко јој је пред ња чио Ми лу тин Пе тро вић, осно ва но Срп ско књи-
жев но дру штво, по ста вљен сам за глав ног уред ни ка Књи жев ног ма га зи на, ча со пи са 
дру штва. На жа лост, због сма ње не фи нан сиј ске по мо ћи Ми ни стар ства кул ту ре оба 
ча со пи са су уга ше на, а тре ћи, Књи жев ни ма га зин, дан-да нас те ту ра као гро ги ра ни бок-
сер, док ри ја ли ти про гра ми цве та ју...

На на слов ној стра ни Књи жев них но ви на од 7. апри ла 1983. го ди не, у ко ји ма су штам-
па не Ис точ ни це Љу бо ми ра Си мо ви ћа, са цр те жи ма Ма ри ја Ма ска ре ли ја, об ја вље не 
су две пе сме и јед на гра ви ра. Гра ви ра из 1882. го ди не, са тек стом: Е. Ј. Ма реј ни ша ни 
сво јом фо то граф ском пу шком, и на спрам ње две пе сме, јед на ис под дру ге, Д. Х. Ло рен-
са: „Цен зо ри“, у пре во ду Ра ше Ли ва де, и пе сма Де сан ке Мак си мо вић, „Ис ку ство“. У 
Де сан ки ној пе сми сто је и ови сти хо ви:

(...)
Знам жељ не од ма зде са ру ком ко ја
мо ра да се спу та ва.
(...)

Не ки не срет ник би мо гао по ми сли ти да се, из но ви на, пу шком, и то још фо то граф-
ском, ни ша ни на цен зо ра и ње го во ис ку ство. 

Ис точ ни це ни кад ни су би ле за бра ње не, још го ре, пе сме из збир ке, њи хов ау тор, 
но ви не у ко јој су об ја вље не, уред ник и ње го ви са рад ни ци, ве ћи на пи са ца, чи та о ци за 
и чи та о ци про тив, про шли су кроз ви ше ме сеч ну иде о ло шку веш-ма ши ну. Ако за њу 
има сим бо ла то су две сли ке: сли ка не мо ћи и стра ха, ка да ау то ру Ис точ ни ца, по соп-
стве ном при зна њу, „ис па да ју“ но ви не из ру ку по сле про чи та ног на сло ва тек ста у 
ко јем су на пад ну те ње го ве пе сме у днев ним но ви на ма, и сли ка „ло јал ног“ гра ђа ни на 
ко ји се, уврен да бра ни бес пре кор ност др жа ве, обра ћа пе сни ку пре ко ло кал них но-
ви на тек стом ко ји за вр ша ва пе снич ком умо тво ри ном: „Шта ти је ово тре ба ло, сун це 
те је ба ло!“

Док чи там те ре че ни це, јед на ми је сце на стал но пред очи ма.
У са ли Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, чи ни ми се на Де се тој де ле гат ској скуп шти-

ни, за ка за ној знат но ка сни је на кон остав ке Уред ни штва Књи жев них но ви на и ње го ве 
остав ке на ме сто глав ног уред ни ка Ми лу тин је се део и ћу тао, све вре ме. Та кав је био 
и ка да му је Де сан ка Мак си мо вић, у свом ма ни ру, гла сно и ја сно, упу ти ла апел, не ку 
вр сту по зи ва на из ја шња ва ње, по што је на гла си ла да је „увек са они ма“ ко ји су за оп-
ста нак Књи жев них но ви на: „Ако од ва ше ре чи за ви си да ли ће Књи жев не но ви не и да ље 
из ла зи ти, он да вас мо лим да пре жа ли те не што што вам је дра го; има ства ри ко је су 
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дра же од лич ног по но са... Чо век је ча стан кад је ча стан, ни шта га спо ља не мо же учи-
ни ти не ча сним...“ 

И да ље је се део мир но, ма ло по гну те гла ве, ду га ко са па да ла му је на ра ме на, го то во 
од су тан, као да сви ма од го ва ра ћу та њем. Мо жда је по ми шљао да је је ди на пе сни ко ва 
му ка, ка ко је го во рио – „кад мр ви по е зи ју, кад је са би ра, об на вља“ јер, то је „ње го ва 
прав ца та ан га жо ва ност“. 

А мо жда је, већ тад, имао на уму ре чи ко је ће се, не ко ли ко го ди на ка сни је, на ћи у 
јед ној од ње го вих пе са ма:

Не по дрх та ва ви ше олов ка.

1990, мај 21, 11 59’ 59”, Бе о град ски ме тро

Два де сет пр вог ма ја 1990. го ди не у 11 ча со ва, 59 ми ну та и 59 се кун ди, да кле, се кунд 
до два на ест, у сво јој увод ној пе сми књи ге „О“, пе сник из ја вљу је, за гле дан у пре део где 
не ма жи во та: „Ви део сам пре по то па.“ На рав но, Ми лу тин Пе тро вић ни је чо век ко га је 
Бог оба ве стио о оно ме што се још не ви ди, да би, ето, са гра дио ков чег ко ји се зо ве 
књи га пе са ма, али да је „озбиљ на из ја ва, ко ја се мо ра по што ва ти“, схва тио сам чи та ју ћи 
за вр шну пе сму књи ге „О“. Она је да ти ра на истог да на ка да и увод на. Али, са да је: 1990, 
мај 21, 12. Тач но под не. 

У јед ној се кун ди, из ме ђу пр ве и по след ње пе сме, про те кло је пе де сет пе са ма Ми-
лу ти на Пе тро ви ћа. 

Не знам за што ме је тај ин тер вал од јед не се кун де, под се тио на цир ку ског ар ти ста 
ко ји тач ку на тра пе зу из во ди не до зво ља ва ју ћи гле да о ци ма слут њу па да, већ са мо 
иза зи ва ју ћи осе ћај да се то мо же до го ди ти. 

„Пра ста ра сли ка чо ве ко вог па да на зе мљу, ко ја ула зи у кла сич не ре ли ги о зне сим-
бо ле (Би бли ја, Ве де), и ме та фи зич ке (Пла тон), из раз је не са мо јед не ме ди та ци је о 
чо ве ко вом по ло жа ју у све ту, не го и по сле ди ца јед ног осе ћа ња ко је се у ве зи с њим 
по на вља ло. У оба слу ча ја тај пад, са мим ка рак те ром сво је сли ке, под ра зу ме ва слут њу 
ра ни јег чо веч јег по сто ја ња ко је прет хо ди ово зе маљ ском и ово те ле сном, али исто 
та ко под ра зу ме ва и не ку кри ви цу, или бар раз лог и мо рал не не до вољ но сти, с ко је је 
чо век мо рао да на пу сти сво ју прет ход ну ег зи стен ци ју за ра чун са да шње“, за пи су је 
Ми о драг Па вло вић у јед ном тек сту о Ди су.

Пет ко вић је до та као дно оча ја ња, Пе тро вић се по пео на врх не ра зум ног.
Књи гу „О“ пе сник је „тум бао“ у сти лу сво је по себ не акро ба ти ке. Пр во из да ње обја-

вио је 1990. го ди не, у бе о град ској „Про све ти“. Дру го 1991. у Са ра је ву, у из да њу „Свје тло-
сти“, са при до да тим ци клу сом „На о па ко“ – у књи зи под на сло вом Књи га; ре цен зен ти 
смо би ли Сте ван Тон тић и ја. Да би се На о па ко по ја ви ла као по себ на књи га, шест го-
ди на ка сни је, 1997, у из да њу Умет нич ког дру штва „Гра дац“ из Чач ка.

Пе де сет пе са ма, сли ка, из књи ге „О“, у „бор би про тив ствар но сти“, у дра ма тич ном 
до жи вља ју, у па ду, у „бор би про тив сим бо ла“, у „зо ни ри зи ка“, на ста ло је у „че жњи за 
ле пом пе смом“. Све су за пи са не пре но вог по то па, а упу ће не не по зна том, у чи је „по сто-
ја ње пе сник не мо же да сум ња не по сум њав ши у се бе“. Осам на е сто сло во ћи ри ли це, 
ко је нај бо ље из ра жа ва, на гли уз вик и за пре па шће ње, ра дост и бол, сло во ко је је и 
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хе миј ски знак еле мен та нео п ход ног за ди са ње, са вр ше но је иза бра но за на слов те 
књи ге. То сло во не му шти из го во ре кад спо зна ју чу до, а бла го гла го љи ви кад им све-
тлост, ко ја шик не, оду зме моћ го во ра. Сло во ро ђе ња, сло во О, ма ла је, кри стал на 
ба шта зе мље По е зи је у ко јој пе сник Ми лу тин Пе тро вић ра си па, или рас по ре ђу је, сво-
је фраг мен те за ње ну исто ри ју. 

Што се по то па ти че, са че кај мо; ме тро одав но че ка мо. Ни во мо ра, кад се лед на по-
ло ви ма ото пи, по ве ћао би се, ка жу, за шест ме та ра. Али се то, исто та ко ка жу, не ће 
до го ди ти у не ко ли ко сле де ћих сто ле ћа. Тек по сле сти хи је до ла зи по топ. Као што је 
по зна то, пе сни ци увек пи шу ма ло уна пред...

На кон јед ног књи жев ног оку пља ња, ако ме се ћа ње не ва ра, у Но вом Са ду, де сио 
се нео би чан до га ђај. При кра ју за јед нич ког руч ка Ми лу тин се кла дио, не знам за што 
и ко јим по во дом, са јед ним мла ђим књи жев ни ком, да мо же те шку ка фан ску сто ли цу 
др жа ти ви ше од се кун де на вр ху бра де. На стао је ме теж, раз ме њи ва ни су за чу ђе ни 
по гле ди и не ве ри ца, сто је по ме рен у стра ну да би се осло бо дио про стор и го то во 
хип но ти са ни гле да ли смо пе сни ка ка ко, с кон цен тра ци јом игра ча на жи ци, с по гле дом 
у не бо, одр жа ва рав но те жу и до би ја оп кла ду. 

Ни ка да ни сам са знао ка да је, ка ко и где, на у чио ту ве шти ну. 
Да нас имам ути сак да нам је при ка зи вао свој књи жев ни по сту пак.

Гла ва на па њу

На ше при ја тељ ство за по че ло је, слу чај но, а тра ја ло ду го. До го ди ло се то у ка фа ни 
„Ко ла рац“, у Кнез Ми ха и ло вој, игром оног ко ме ди јан та, слу ча ја. Јед ног пре по дне ва 
био сам се на ме рио да ку пим књи гу пе сни ка Ми лу ти на Пе тро ви ћа Гла ва на па њу, иза-
шлу прет ход не го ди не у „Про све ти“. Ли стао сам је, у не ко ли ко на вра та, у књи жа ри. 

При ву кли су ме, пре све га на сло ви пе са ма и јед на ко ју сам, по сле не ко ли ко ли ста-
ња, знао на па мет: „Ла буд гле да, гла ву не по ме ра.“ Ми слио сам да се на слов књи ге 
од но си на гла ве оних ко ји се ода ју пи са њу пе са ма. Од мах сам на слу тио да се бат тог 
но вог ко ра ка у на шој по е зи ји, иза зов у но вом на чи ну гле да ња, и по себ ност ори ги нал-
ног пе снич ког про се деа, не ће мно ги ма до па сти; не до ступ на и за мр ше на чи тљи вост, 
ско ро за го нет ност, тра жи ла је од чи та о ца – „лед на гла ву, бу ра зе ру“, ка ко се, „кри тич-
ки“, из ра зио Ми лу ти нов пре зи ме њак, пе сник Бра ни слав Пе тро вић.

Иза шао сам из „Ге це Ко на“ с та ну шном књи гом бе лих ко ри ца и упу тио се пре ма 
„Ко лар цу“, ми сле ћи да ћу та мо сре сти не ке од по ла зни ка тек за вр ше ног кур са пи са ња 
по е зи је ко ји је во дио Ми о драг Па вло вић, или ви де ти не ког од по зна ни ка, сту де на та 
По зо ри шне ака де ми је, чи је су про сто ри је би ле спрат из над ка фа не. 

При ула зу, за сто лом пре ко пу та шан ка, угле дао сам пе сни ка и за мо лио га да ми 
пот пи ше тек ку пље ну књи гу. По гле дао ме је за чу ђе но, упи тао ме за име и пре зи ме, а 
за тим, цр ним фло ма сте ром, на пи сао сле де ћу по све ту, ис под на сло ва:

ГЛА ВА НА ПА ЊУ
Сло бо да ну Зу ба но ви ћу,
28. 4. 72.   Ми лу тин
Бе о град
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Оста ли смо у раз го во ру ду го, што је, с об зи ром на вре ме и на чин упо зна ва ња, било 
нео бич но, пре тре са ју ћи ви ше те ма исто вре ме но, углав ном о по е зи ји и пе сни ци ма. Та кав 
тон за др жа ли смо, сле де ћих го ди на, у ча со ви ма бу ду ћих, по ро дич них оку пља ња и у 
су сре ти ма са дра гим при ја те љи ма – по себ но у ста ну пи сца Во ји сла ва В. Јо ва но ви ћа...

Иа ко је сма трао, и че сто ис ти цао, ка ко је Про ме на ср це ње го ве по е ти ке, Ми лу тин 
Пе тро вић је про ме ну из вр шио књи гом Гла ва на па њу. Мир не са ве сти пре цр тао је прве 
две књи ге, Та ко она хо ће (1968) и Др зно ве но ро жде ство (1969) и кре нуо у осо бе ну, пе-
снич ку, аван ту ру. 

„По е зи ја је иро ни ја“, ве ли он у пе сми „По е зи ја сно ва“ и до да је: „идеш у су срет јед-
ном“ и „на ба саш на дру го“, те да „тре ба оста ви ти пи са ње по е зи је“. Ли чи то, по ма ло, на 
шет њу кроз не по знат шум ски пре део пун не до у ми ца, где се укр шта ју ста зе за ко је се не 
зна куд во де и с чим се пре пли ћу, а опет, на кра ју из ве ду на чи сти ну и от кри ју пра ви пут. 
Усу ђу јем се ре ћи да Ми лу тин ни је ду го лу тао. Ода брао је, ре зант но, осо бен и не оби чан 
пе снич ки пра вац. Бо ри слав Ра до вић ве ли да та кав из бор пу та зах те ва „сво је вр сну 
вр сту аске зе“, и тр пи „нео гра ни че но по ве ре ње у оно што оста је из ван до ма ша ја ре чи“.

Сви ко ји узму да чи та ју књи ге Ми лу ти на Пе тро ви ћа мо ра ће да се упу сте у су срет 
са друк чи јем и чуд но ва тим, не кон вен ци о нал ним и сен зу ал ним; мо ра ће да се по тру де 
да у њи ма на ђу ону вр сту по е зи је бли ску соп стве ним чи та лач ким на ви ка ма.

У сва ком слу ча ју, за рад ду бо ког раз у ме ва ња ње го ве по е ти ке, чи та о ци и ту ма чи 
ње го вог пе ва ња мо ра ју от кри ти да пе сни ков нај бит ни ји циљ ни је у то ме да ства ри и 
си ту а ци је, до га ђа је и осе ћа је, од нај ма њих сит ни ца до за мр ше них при ли ка, са мо пре-
сли ка, по ре ђа, оне о би чи и по да стре; мо ра ју, да се, за јед но с пе сма ма, оба ви ју и обла-
ком соп стве не ма ште, при ста ју ћи да бу ду пе сни ко ви двој ни ци. Она ко ка кав је он био 
са сво јим при зо ри ма, до се жу ћи нај ви ше до ме те мо дер ног у срп ској по е зи ји. 

Та кав за да так да нас, ка да је пе сник она мо, а ми на овом ме сту, пред сто ји и на ма, 
ње го вим дру жбе ни ци ма; и сле де ћим ге не ра ци ја ма пе сни ка и кри ти ча ра, и ви ше.
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Ми лу тин Пе тро вић

(Кра ље во, 1. мај 1941 – Бе о град, 28. де цем бар 2020)

КО ЈЕ ТАЈ, ШТО ЛУ ТА
Сва ког да на на пу штам ку ћу
Нео че шљан    Пр сти
ту ђи кроз ко су
У гне здо се сви ја ли
Гле да ли ме по жуд но
ули цом По сле сам ула зио у
трам вај На мр го ђен
Да би ме се пла ши ли
Схва ти ли су И он да ме
ни су оста вља ли на ми ру
Вра ћа ли се без број
пу та Кад ми ни је до са ди ло
при ви као бих се На њи хо ве
по гле де
Гле дао сам ис ко са Кроз ста кло

УМО Р НИ ЦЕН ЗОР
Не по дрх та ва ви ше олов ка.
Ле зи, спра ви це,
про тив свих
си сте ма,
нпр. та ло же ња пе пе ла у
ка сно брон за но до ба.
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1990, МАЈ 21, 11 59’ 59”, БЕ О ГРАД СКИ МЕ ТРО

Не пре тва ра ју ћи се, у шу ми, по шао сам
на да лек пут. Ис пра ти ли су ме, иа ко
ни је би ло по год но вре ме
за ра ста нак.
Хо дао сам иви цом пу та, и ту сам се
пре дао ми сли ма. До шао сам.
Ни ко се ни је шу њао око ку ће.
Ни је би ло жи во та.
Ушао сам.
На по след њем спра ту отво рио сам про зор, ра ши рио ру ке,
ле стве.
Леб део сам, Ни сам скре нуо по глед,
све тлост је шик ну ла.
Ста ло је ср це.
Ви део сам пре
по то па.

ГЛА ВА НА ПА ЊУ

Кад гле дам
гла ву на па њу

Ми слим на
тру ли кра ста вац
Чо век нај пре
оглу ви По сле
јед но став ни је
од ла зи у смрт
Не чу је око ли на
шта го во ри Хва ле
За ви де
Ита ко да ље
А то је вр ло ва жно
Гла ва на па њу
нéма је

Сти дљи ва И чу па ва

ВА ЗДУХ ЈЕ ДИ НО ОСТА ЈЕ,  
ДРА ГИ МОЈ
Крај про зо ра ман сар де
при ја тељ ми је ре као
По ди жу ћи де сну ру ку
Ва здух је ди но оста је
дра ги мој Кад сам до шао
да га по се тим у
ње го вом скро ви шту
Та мо је одво јен од љу ди
чи тао књи ге и ту ма чио
скри ве на зна че ња
Ду го је др жао ру ку
по над на ших гла ва
По на вља ју ћи исте ре чи
Ка ко мо гу да за бо ра вим
ви со ку тра ву Кроз
ко ју сам про ми цао Ни
очи ма не тра же ћи из ла за
Да ли сам хтео да му
ка жем Крај про зо ра
ње го ве ман сар де Шта
нас че ка



МИЛУТИН ПЕТРОВИЋ 
и десет предмета

(Снимио: С. Зубановић)


