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ЧЕ КА ЈУ ЋИ ЛА ЂУ
(Властa Мла де но вић: Пра вац, Пре синг, Мла де но вац, 2019) 

Ја по шту јем по е зи ју баш као што вер ни ци по шту ју сво ју ве ру.
Фо руг Фа рох зад, иран ска пе сни ки ња

Нај но ви је пе снич ко оства ре ње Вла сте Мла де но ви ћа, јед ног од нај пло до но сни јих 
са вре ме них срп ских по ет ских ства ра ла ца под на сло вом Пра вац пред ста вља из бор 
ње го вих пе са ма об ја вље них у штам па ним и елек трон ским ча со пи си ма. Зби р ка пра ти 
ду хов ну нит прет ход них оства ре ња овог на гра ђи ва ног не го тин ског пе сни ка. 

Ипак, тре ну так у ко ме су ис пи са ни ови Мла де но ви ће ви сти хо ви по све је је дин ствен, 
што овој збир ци да је по се бан зна чај. На и ме, на ста ли су у освит јед ног но вог вре ме на, 
у пре лом ном тре нут ку за људ ски род. У при ро ди сва ког истин ског пе сни ка је сте моћ 
пред о се ћа ња, дар да се на слу ти оно што сле ди, оно што дру ги не мо гу да ви де, а што 
се пе сни ку са мо ука зу је, као ша пат тај не не ке уз ви ше не си ле. Са мо пе сник мо же да 
при ме ти и рас ту ма чи те „зна ко ве по ред пу та“, да ар ти ку ли ше тај уну тра шњи глас који 
као да му ша пу ће сâм уни вер зум.

На свом нај но ви јем пе снич ком пу те ше стви ју, и пре не го што оно от поч не, пе сник 
сто ји на са мо о сми шље ној оба ли, че ка ју ћи ла ђу, Ар го на у те и Ор фе ја, у пот пу но сти 
спре ман за пут. Од ре дио је свој пра вац, сво је ко фе ре је ис пу нио стра хо ви ма и стреп-
њом, успо ме на ма и на дом, али и ве ром у по е зи ју и бо жан ску про ми сао, пра те ћи усуд 
ан тич ких ју на ка у чи је до ба је ду хов ност би ла је ди ни ис прав ни пра вац. 

Зби р ку по е зи је Пра вац отва ра пе сма под на сло вом „Дан по е зи је и уса мље но сти“, 
упе ча тљи во и сим бо лич но опи су ју ћи да не са мо ће ко ја је да нас за хва ти ла цео свет, 
по пут џи нов ског та ла са ко ји пре ти да га по то пи. У овом тра гич ном тре нут ку, ка да го-
то во не по зна та бо лест ха ра свим ме сти ма на зе маљ ској ку гли, ка да је цео људ ски род 
за стра шен и су о чен са за јед нич ким, а не ви дљи вим не при ја те љем, ка да су љу ди при-
сил но оту ђе ни јед ни од дру гих, пе сник пе ва: 

Дан је по е зи је.
Свет ко ви не на Ау ли ди,

У ам фи те а три ма,
По зо ри шти ма смр ти,

У цир ку си ма стра ха,
Кул тур ноумет нич ким цен три ма,

Пра зним би бли о те ка ма,
Ис пра жње ним се ли ма,
Пе ри о ни ца ма мо зго ва,

Уми ве ним бан ка ма...
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Пе сник-про рок као да пред ви ђа опу сте ла ме ста, јер он пре свих ја сно ви ди шта ће 
за де си ти чи та ву пла не ту. Уз све то, он и да ље ве ру је у по е зи ју. Ду бо ко ре ли ги о зан, за 
ње га је по е зи ја уто чи ште, мо на шка ке ли ја у ко јој се мо ли, и уса мљен ти ху је. И док свет 
ли шен љу ди ћу ти у ти ши ни соп стве не про па сти, наш пе сник се окре ће по е зи ји и сво-
јим пе снич ким пре ци ма и ду хов ним узо ри ма – Ди су, Дра ин цу и Миљ ко ви ћу:

А ја сам чи там ти ши ну,
Ски да ју ћи пра ши ну

Са ко ри ца ско ре них књи га
Ди са, Дра ин ца, Бран ка, Бран ка...

На ред ни сти хо ви ове збир ке су омаж стра ху, јед ном од нај и скон ски јих људ ских 
осе ћа ња. И по но во наш пе сник-про рок пред о се ћа да ће упра во то осе ћа ње стра ха 
за вла да ти са да шњим тре нут ком ка да се свет су о ча ва са сво јом про па сти, ка да смрт 
ха ра и кри је се иза сва ког по гле да и не смо тре ног до ди ра, ка да вре ба из сва ког угла, 
као утва ра. Ипак, Мла де но ви ћев пе снич ки ју нак је хра бар, он не осе ћа страх јер хо ди 
ка веч но сти и за то пе ва:

Не пла шим се ви ше да омрк нем
То је до вољ но за по че так, пр ви ко рак,

Да са вла дам мрак,
Утва ре, сен ке, оп се не.

Је сте мрач но
И је сте стра шно,

Ов де мо же сва шта да ти се де си,
Под ла је ми сао та шта.

Мој пут је дуг,
Осу ђен на веч ност...

Не го тин ски пе сник, за до јен ли ри змом, спа се ње по но во тра жи у по е зи ји, тој мир ној 
лу ци вла сти тог по сто ја ња. Иа ко је тре ну так апо ка лип ти чан, иа ко се на свет об ру ша-
ва ју ње го ве соп стве не зи ди не, он и да ље ве ру је у сло бо ду, у стих, у звук, у при ро ду, у 
све оно искон ско што је твар ду ха и бож је про ми сли. И док ћу ти, он про го ва ра пе смом, 
а ка да крик не, ње го ва пе сма сна жно од је ку је са бла сним ту не ли ма људ ске глу по сти, 
по хле пе и обез бо же но сти.

И обра ћа се наш пе сник сво јим са вре ме ни ци ма, али и пе снич ким пре ци ма, као што 
је то чи нио и у сво јим ра ни јим збир ка ма. И пу ту је, пре свих пре де ли ма сво је зе мље 
(Стра жи ло во, Ка ле мег дан, ма на стир Ма на си ја, Ду нав, Ле пен ски вир...) и сво јих пре да-
ка, али и пре де ли ма ан тич ких на ро да и њи хо вог на сле ђа. Док хо да Пла то но вим вр том, 
му дру је и ла мен ти ра над одав но из гу бље ним све том, пе ва трач ким по љи ма док у сво-
јој ма шти про ла зи Ор фе је вим пре де ли ма, са ња Ита ку, из ми шља соп стве ну, не би ли 
са гра дио се би уто чи ште. Гра ди ку ле древ не Ме со по та ми је, из но ва и из но ва, иа ко зна 
да ни су по сто ја не, да су то све илу зи је ду ше. Ипак зна да је по ку шао. Са сво јих не ја ких 
пе снич ких пле ћа ски нуо је те шки Си зи фов ка мен. Он све до чи кроз ли ри ку, кроз сва ки 
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да мар сво је по е зи је, узда се у бож ју прав ду и че ка, на ис тој оној оба ли где че ка сво ју 
ла ђу...

Че ка ју ћи ла ђу, Ар го на у те, Ор фе ја,
На Ду на ву, а ко ји бе ше Ис тар,

Деч јом на ив но шћу, ма да стар,
Још ве ру јем у по е зи ју злат ног тро фе ја.

Мо ра да је ла ђа бе ла ме та фо ра,
Пут Цр ног мо ра про шла ову да

И вра ти ће се истим пу тем,
Са сја јем сун ца на траг...

За ње га је по е зи ја хо до ча шће, пут ко ји во ди до све тло сти и про све тље ња и на коме 
се мо же ука за ти и сам Ап со лут (Бог). И док При ро да и сав жи ви свет го то во ври ште од 
бо ла због људ ског не ма ра и љу ди се по ку ње но за би ја ју у сво је бр ло ге, јер због сво је 
обес ти бо ље ни су ни за слу жи ли, наш пе сник да ље упо зо ра ва:

Гу ста је ма гла и смрад
Згад при ти со мо чвар ни град,

Шки љи по не ка лам па
Тек да се ви ди ма па.

Гу ше ме су зе у ва зду ху,
Си пе ка пи, из ма гли ца,

Сву да сит не ду ше
И по глед по га них ли ца.

Не ма ви ше мо јих ла ста,
Пра зна су гне зда из над тру лих вра та,

Не знам ку да, али идем за њи ма
Вра ти ћу се ако икад про ђе зи ма.

Ако ика да про ђе по шаст овог тре нут ка, свет за си гур но ви ше не ће би ти исти. Мла-
де но вић је то га све стан и о то ме је пе вао, са мо ни ког ни је би ло да по слу ша. Док се свет 
ко пр ца у жи вом бла ту, ње гов лир ски ју нак и да ље сто ји на сво јој оба ли, че ка ју ћи ла ђу. 
Пра вац је од ре дио, ве тар је по во љан, са мо се че ка дан (или ноћ) да се у ми ру оти сне 
на пу чи ну:

Ноћ је. Баш ле па ноћ.
Ми ри ше зе мља по сле ки ше,

Ти хо бе са ни ца ис па ра ва.
Бдим. Зу рим у да љи ну,

Мо жда још не ко не спа ва.


