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ЖИ ВОТ МНО ГО ЛИ КИ, ИЛИ ЉУ БАВ ЗА ОБ ЛИК
У знак се ћа ња на Вла ди ми ра Бу ри ча (1932–1994)

Вре ме чи та ња сти хо ва!
то је вре ме њи хо вог пи са ња

до дир
сто кри лог ан ђе ла
књи ге

(пре вео Ми ха и ло Иг ња то вић)

Мо жда је ме ра мо дер но сти јед ног пе сни ка чи ње ни ца да нам се вра ћа из свог ства-
ра лач ког вре ме на и спе ци фич не кре а тив не фор ме и обра ћа чи та о цу не по сред ним 
са оп шта ва њем, го то во ли цем у ли це, ски да ју ћи при том ма ске ко је нас с вре ме ном 
за о де ва ју, чи не ћи та ко тај ди ја лог раз го во ром су штинâ.

Вла ди мир Бу рич (1932–1994) јед на је од нај про во ка тив ни јих по ја ва мо дер не ру ске 
по е зи је. У нас је де це ни ја ма при су тан пре ве де ним из бо ри ма сти хо ва, ка ко у зна чај ним 
ан то ло ги ја ма (Ан то ло ги ја ру ске по е зи је XVI I–XX век, књи га дру га, при ре дио Алек сан дар 
Пе тров, Про све та, Бе о град, 1977; Мо дер но свет ско пе сни штво II, при ре дио Ра ша Лива-
да, Про све та, Бе о град, 1983), та ко и књи га ма по е зи је – Кад бу дем стар као зе мља (из бор 
и пре вод Ми ха и ло Иг ња то вић, Гра ди на, Ниш, 1988); Сло бод ни сти хо ви (при ре дио и 
пре вео Адам Пу сло јић, Ок то их, Ти то град, 1990); Иза бра ни сти хо ви (по во дом На гра де 
„Злат ни кључ Сме де ре ва“, Сме де ре во, 1992), али и из бо ри ма сти хо ва у пе ри о ди ци.

Том ни зу при дру жу је се и но ви из бор об ја вљен по во дом два де сет пет го ди на од 
смр ти пе сни ка, ко ји је са чи нио пе сник и пре во ди лац Ни ко ла Вуј чић. Књи гу Цр но и 
бе ло об ја ви ло је Удру же ње за про у ча ва ње ба шти не „Ди јак“, из При бо ја Ма је вач ког, 
2019. Уз спе ци фич не ли ни је свог из бо ра, ко ји, по себ но у за вр шном де лу књи ге, во ди 
но вим от кри ћи ма стил ских од ли ка овог у све му иза зов ног пе сни ка, Вуј чић већ у пр вим 
ре че ни ца ма сво је про прат не бе ле шке „О пе сни ку“, ис пра вља по да так из пе сни ко ве 
би о гра фи је, ко ји се уста лио у ано та ци ја ма ве за ним за Бу ри ча. Он на по ми ње да је пе-
сник ро ђен у Алек сан дровск-Гру шев ску у Лу ган ској обла сти (да нас Укра ји на), а не у 
Хар ко ву, ка ко се че сто ис ти че, прем да је ту, уз ро ди те ље, ин же ње ре хе ми је, про вео 
пр вих два де сет го ди на жи во та. 

Хар ков је пе сник сма трао сво јим за ви ча јем, али је ње го ва ра на по е зи ја, са бра на у 
Хар ков ској све сци, у та да шњем Со вјет ском Са ве зу оста ла нео бја вље на. Иа ко је, пре ма 
ту ма че њу књи жев ни ка и пре во ди о ца Ми ха и ла Иг ња то ви ћа (1937–2002), ова збир ка 
сти хо ва још увек „тра ди ци о нал на по фор ми“, „ри мо ва на, и са ја сним ме трич ким на-
зна ка ма“, она је већ би ла и пр ви знак аван гард ног ду ха ко ји ће од ре ди ти Бу ри чев 
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ства ра лач ки пут – пре све га не при па да ње вла да ју ћој по ет ској кли ми, уни со но сти 
свој стве ној ду ху и нор ма ма дру штве не и кул тур не ствар но сти со ци ја ли стич ке зе мље.

Бу рич је, као не при кри ве ни и ва тре ни за ступ ник ства ра лач ке сло бо де па та ко и 
пи са ња сло бод ним сти хом, ду го че као тре нут ке пу не и пра ве об ја ве сво јих сти хо ва и 
уве ре ња. Ди пло ми рао је жур на ли зам 1955. и ра дио као уред ник у из да вач кој ку ћи у 
Мо скви („Мо ло дая гвар дия“), по вре ме но об ја вљи вао сти хо ве 1961, да би се ње го ва 
пр ва књи га Пе сме по ја ви ла у Па ри зу, на фран цу ском је зи ку, 1976. Пе тар Ву ји чић, пре-
во ди лац ње го вих сти хо ва у Ан то ло ги ји Ра ше Ли ва де, до да је да се ова књи га две годи-
не ка сни је по ја ви ла и у Кра ко ву, у пре во ду на пољ ски Јо а не Са ла мон.

Бу рич се опре де лио за рет кост – за хра брост – у књи жев но сти свог вре ме на, ко ја 
ге не рал но ни је при хва та ла сло бо дан стих. И као пе сник и као те о ре ти чар – у по ле ми-
ка ма по зна тог ча со пи са Пи та ња књи жев но сти, ко је су се во ди ле 1972 – за ла гао се за 
сло бо дан стих, с истим уве ре њем ко је је уно сио и у вла сти то кре а тив но и жи вот но опре-
де ље ње: за стих са „мак си мал ним ау тор ством у свим еле мен ти ма де ла ко је ства ра“. 

Ње гов став од у да рао је од оно га што је за сту па ла ве ћи на уче сни ка, и ни је сто га 
чуд но што је од пр ве об ја вље не књи ге до при зна ња ко ја су сти гла осам де се тих и де-
ве де се тих, за сту пље но шћу у пр вим ру ским ко лек ци ја ма сло бод ног сти ха (Белый ква-
драт, Время икс) 1989, про те кло уи сти ну мно го вре ме на, иа ко се, ка ко ис ти че Алек сан-
дар Пе тров, у пр вом бро ју ча со пи са Син так сис, ко ји је као са ми здат иза шао де цем бра 
1959, а у ко јем су би ле при ку пље не пе сме мла дих и го то во нео бја вљи ва них мо сков ских 
пе сни ка, мо гло сре сти и име пе сни ка Вла ди ми ра Бу ри ча, а по том се и у ве о ма по зна-
том го ди шња ку за по е зи ју, мо сков ском Да ну по е зи је, 1966. го ди не та ко ђе ја вља име 
овог пе сни ка. 

Бу рич је, да кле, пре шао дуг пут до при зна ња и, што је од пре вас ход ног зна ча ја, до 
при хва та ња осо бе них по е тич ких, је зич ких и стил ских при сту па пе сми, за ко је се за-
ла гао.

Про стор мак си мал не ства ра лач ке сло бо де, на нај ма њем про сто ру, крат ка пе сма 
али и ње на моћ про пу то ва ња кроз раз ли чи те исти не на ших по сто ја ња – то је мо жда, 
у нај кра ћем, кон цепт, али и од ли ка ње го вих опре де ље ња. Ни је то има ло бли же ве зе 
с „оцем сло бод ног сти ха”, Вол том Вит ма ном, ни ти с пре не бре га ва њем тра ди ци је сло-
бод ног сти ха у ру ској по е зи ји, ко јој је Бу рич шта ви ше, на кон ви ше го ди шњег ра да 
по све тио по себ ну па жњу сво јом ан то ло ги јом Ру ски сло бод ни стих од пр ве по ло ви не 
XVI II до пр ве по ло ви не XX ве ка, ко ју спо ми ње у по ле мич ком и те о риј ском тек сту „Од 
че га је сло бо дан сло бо дан стих“, 1972, по зна том за хва љу ју ћи бло ку по све ће ном Вла-
ди ми ру Бу ри чу у ча со пи су По ља (бр. 326, 1986), ко ји је при ре дио и пре вео Алек сан дар 
Бад ња ре вић. Ду га ли ста Бу ри че вих прет ход ни ка у овој Ан то ло ги ји по чи ње Пу шки ном, 
Љер мон то вим, Бло ком, Ку зми ном, Хлеб њи ко вим, не ми мо и ла зе ћи Ма ја ков ског, ни 
Цве та је ву, Тар ков ског, Ње кра со ва, Со лу хи на, Ви но ку ро ва, из ме ђу мно гих дру гих. 

Бу ри че ва по е ти ка пак не за ла же се за крај ње ра ди ка лан екс пе ри мент ко ли ко за 
по вра так јед но став но сти, бли ској го вор ном ис ка зу и „здра вом сми слу“, све јед но што 
је че сто у пе сни ка ове ли ни је, уз са чу ва ни или из ра же ни ли ри зам, на гла ше на и по себ на, 
жи вот но оку ша на и по твр ђе на ло ги ка ап сур да, ко ја на ру ша ва уо би ча је не, стан дар ди-
зо ва не и ти ме за ма гље не, оту пље не пред ста ве о ре ал но сти, во де ћи на тај на чин сво је-
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вр сном рас тре жње њу. То је дис курс ге ну и них ли ри ча ра, што пе ва ју не по сред ност 
до ди ра и са зна ња, ка ко је по во дом по е ти ке Хар мса го во рио Шклов ски, оног сми сла 
ко ји „не тре ба по твр ђи ва ти, већ от кри ва ти“, за пра во, уо чи ти и при хва ти ти, као зр но 
пра ши не и пе ска што мо ра нај пре по му ти ти за ста кље ност не про ме њи вих сли ка, а 
по том их до ве сти до но ве, пу не ја сно сти, пре ло мље не у све тло сти ег зи стен ци јал них 
и пе смо твор них от кри ћа. 

„Сви пе сни ци, ства ра о ци бу ду ћих зна ко ва“, да се за тре ну так се ти мо и нео бич не 
Је ле не Гу ро (1877–1913), нек хо да ју бо си. „Под бо сим но га ма чвр сти сла ни пе сак, као 
ма ло смр знут, и са мо се ме ђу пр сти ма по кре ћу час хлад не, час то пле стру је. С го лим 
но га ма раз го ва ра зе мља. Под бо сом но гом да ска пе ва о то пло ти. Тек ту до зна јеш о 
дра гој бли ско сти са њом.“ Де це ни ја ма ка сни је ову сли ку бли ско сти Бу рич је пре тво рио 
у те мељ свог опре де ље ња. У пе сми „Кон так ти“ (По ља) он ка же: „(...) Ка ко је по ни жа ва-
ју ће не раз у ме ти дру гог / Се ди мо / сме ши мо се / Го во ри мо кроз ва ку ум / ра сто ја ње / 
ста кло / епо ху / По чи њеш / не ве ро ва ти да је ча ши ца-ча ши ца / лам па-лам па (...) На кон-
цер ту сам стра ног го во ра / те шко ми је / Гла ва ми је на би је на кан це ла риј ским / спа ја-
ли ца ма ла тин ских / сло ва.“

Јер сло бо дан стих, ка ко пи ше у по ле мич ком тек сту Бу рич, „во ли“ про сте ре че ни це, 
не гу је те жњу ка „мак си мал ној при род но сти го вор не ин то на ци је“. Из бе га ва ју ћи ри му, 
из бе га ва и „ри мо ва но оче ки ва ње“, и на сто је ћи да га „пре ва ри“, из бе га ва ба нал ност 
оче ки ва ног, као пре пре ку на пу ту до сми са о них исти на и де вал ва ци је лич них и ства-
ра лач ких от кри ћа ко ја чи не сло бо ду сло бод ног сти ха, ње гов по вод и по кри ће. Бу рич 
га без окле ва ња на зи ва ау тор ским сти хом, уз екс пли ка ци ју: „од ла тин ског auc tor – тво-
рац, ви нов ник, ау тор де ла и au toc to ra re – по све до чи ти, по твр ђи ва ти, јам чи ти.“ 

Бу ри че во де ло „за јам че на је“ исти на, пот пу но ула га ње ње го вог ства ра лач ког би ћа. 
Ре ска збир ка не ри мо ва них исти на о по сто ја њу у вре ме ну, про сто ру, и ра зно стра них 
пер спек ти ва вре ме на и про сто ра, по све до че них не по сред но шћу са зна ња, њим са мим. 

Ра фи ни ра ни, ми са о ни, сло же ни пе сник Бу рич на свој на чин је до жи вља вао до ди ре 
с раз ли чи тим уни вер зу ми ма у ко ји ма је исто вре ме но уси дре на и по љу ља на је дин ка, 
људ ско би ће, пе сник уса мље ник, или при пад ник мно штва, соп стве не вр сте. Сам – на 
чи стом по љу зна ко ва ко ји ма пул си ра ва се ље на, ко ји ма ди ше тра ва, ко ји ма иси ја ва 
град ски ас фалт, ко је еми ту ју та ла си ума и чу ла. Увек у су да ру ве ли ких екра на ко је 
отва ра ње го ва пе сма и по себ но уо че ног де та ља, од по чет ка спе ци фич ног од но са 
пре ма уни вер за ли ја ма, све јед но да ли се оне ти чу бе смрт но сти, тра ди ци је, на ци о нал-
них и по ро дич них и лич них исто ри ја, све до по ме ре них, од но сно про ме ње них ви зу ра 
ко је ве ри фи ку је ње го во ис ку ство с пре по зна тљи вим пот пи сом ау тор ства – по пут 
по ру ке ко ја сти же из ње го ве „Ја сне по ља не“:

Уди шем бе смрт ност
из ди шем угљен ди ок сид и вла гу
Ис прег ну та ко чи ја у ста ји
сим бол по ра за
То по твр ђу је
па си јанс по ро дич них фо то гра фи ја
на зи до ви ма
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Пла стич ни се ља ци
у ла ви рин ти ма со ба
тра же
из гу бље ни би сер
сми сла 
  (пре вео Пе тар Ву ји чић)

Увек је у пе сми Вла ди ми ра Бу ри ча реч о но вом од но су зна ко ва, то ли ко дру га чи је 
по ста вље них у ко ре ла ци ју жи вот них сфе ра да се и са ми ука зу ју као но ви, ни ка да и 
ниг де пре не ви ђе ни. Њи хо ва зна че ња то ли ко су иза зов на да са ма на ме ћу за бра ну 
по на вља ња, отва ра ју се квен це но вих за па жа ња и сти хо ва, ми ни ја тур них пе са ма – као 
но вих фор ми и но вих от кри ћа. У сво јој рит мич кој осо бе но сти оне се опи ру обра сцу, 
ства ра ју му зич ке сла по ве, ко ји ипак ни су му зи ка. То је ари ја за ста ла по пут сви ле, под 
тр ном опо рог са зна ња, ко ја у тре ну ме ња кон вен ци о нал ну ви зу ру и ус по ста вља но ве 
рит мич ке и ви зу ел не ко до ве. А опет је то осо бе ни вид уком по но ва но сти, је зич ко-сми-
са о ног сле да по ет ске игре ко ја тра је и ко ја, по ред при вид не ла ко ће из ра за, из не на-
ђу је те мељ но шћу сво јих уви да, фун да мен тал но шћу сво јих исти на.

То ипак ни је, у ства ра лач ком сми слу, зна чи ло пот пу ну пе сни ко ву уса мље ност и 
од су ство са рад ње са дру ги ма. На то упу ћу је и по да так да је упра во у го ди ни ка да је 
об ја вио пр ве пе сме у ча со пи су Син так сис, 1959, Бу рич оства рио нео бич ну са рад њу 
са ком по зи то ром Ан дре јем Вол кон ским (Ан дрей Ми хайло вич Вол кон ский, 1933–2008). 
Та да је на и ме ре а ли зо ва но де ло Вол кон ског, Сви та огле да ла (Сюита зер кал), за со пран 
и пет ин стру ме на та – фла у ту, ви о ли ну, ги та ру и уда раљ ке – ком по но ва на на сти хо ве 
Фе де ри ка Гар си је Лор ке (Su i te de los espe jos, 1921). Лор ки не сти хо ве пре вео је са шпан-
ског упра во Вла ди мир Бу рич – што се у би о би бли о граф ским по да ци ма овог пе сни ка 
мо же до да ти уз оне ко ји на во де да је пре во дио са пољ ског, че шког и срп ског је зи ка. 

Нео бич ност ове са рад ње ве за на је већ и за са ме умет ни ке, ак те ре овог кре а тив ног 
тро у гла, њи хо ве умет нич ке суд би не и на сто ја ња, ко ја су уно си ла знат не но ви не на 
ства ра лач ком по љу, сва ко га од њих по на о соб, али и у вре ме ну и умет нич кој кли ми у 
ко јој су ова де ла на ста ла.

Вол кон ски ва жи за по кре та ча му зич ке об но ве на та да ста тич ној и јед но ли кој му-
зич кој сце ни, ко јој је од го во рио хра бро шћу и от по ром пре ма сва кој вр сти сте га. Ње гов 
дух аван гард не кре а тив но сти, уво ђе ња екс пе ри мен та у му зи ку, као и тран скул ту рал ни 
ка рак тер ње го вих ства ра лач ких ин те ре со ва ња и ан га жма на има ли су и сво је по ре кло 
у ње го вој ства ра лач кој при ро ди и суд би ни по ро ди це, али су има ли и сво је по сле ди це 
у ње го вој лич ној и рад ној би о гра фи ји.

По то мак ари сто крат ске по ро ди це ко ја је на пу сти ла зе мљу, Вол кон ски је ро ђен у 
ег зи лу, где је сте као од лич но му зич ко обра зо ва ње, а ка да се по ро ди ца вра ти ла у Мо-
скву 1947, ту је на ста вио му зич ко уса вр ша ва ње, али исто вре ме но је, сво јим стал ним 
на сто ја њем за бо га ће њем му зич ког је зи ка, по бу ном про тив вла да ју ће док три не со ци-
ја ли стич ког ре а ли зма и хра бро шћу, сна жно ути цао на ко ле ге и оста вио им пре сив но 
де ло ко је се и да нас из у ча ва. То ком два де сет пе то го ди шњег бо рав ка у Ру си ји оства рио 
је и са чу вао сво ју умет нич ку ин ди ви ду ал ност, али је због мно гих пре пре ка на ко је 
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је на и ла зио нај по сле ипак за тра жио ви зу за на пу шта ње зе мље, због че га је истог 
мо мен та ис кљу чен из Са ве за ком по зи то ра, а све ком па ни је ко је су сни ма ле ње го ва 
де ла об у ста ви ле су са рад њу с њим. Остав ши без за по сле ња, без мо гућ но сти да до би је 
ви зу, али и да одр жи го лу ег зи стен ци ју, био је при ну ђен да про да је соп стве не књи ге 
и но те ка ко би пре жи вео. Еми гри рао је у Же не ву 1973, по том на југ Фран цу ске (Aix-en-
-Pro ven ce), где је умро. Пла тио је су ро ву це ну за при па да ње умет но сти и соп стве ном 
кре а тив ном иден ти те ту, јер, пре ма вла сти тим ре чи ма, „био је пр ља ва тач ки ца на ве-
ли ком мра мор ном зда њу со вјет ске кул ту ре“.

У знат ном бро ју сво јих де ла Вол кон ски се ин спи ри сао књи жев ним тек сто ви ма. Пре 
Сви те огле да ла, јед ну кан та ту ком по но вао је пре ма тек сту Ни ко ла ја Го го ља (1952), 
по том исте го ди не ком по ну је на текст По ла Ели ја ра; две ја пан ске пе сме об ра ђе не су 
у ком по зи ци ји за хор, елек трич ни звук и уда раљ ке (1957), ком по но вао је и на сти хо ве 
Ома ра Ха ја ма (1048–1131), пер сиј ског по ли хи сто ра, ма те ма ти ча ра, астро но ма, астро-
ло га, фи ло зо фа и пе сни ка, 1967. 

Лор ки га је без сум ње при ву кла са ма иде ја по ет ске сви те, ни за лир ских ком по зи-
ци ја, или сли ка, ко је чу ва ју ри там и то но ве сле да, али од ко јих је сва ка мо тив ски раз-
ли чи та. Оне су већ, по тек сту ал ној ком по зи ци ји Лор ки них пе са ма, пред ста вља ле 
под ло гу за му зич ки екс пе ри мент, но ви ну, с ма лим бро јем це ли на, али бо гат ством 
зна чењ ских пре ли ва, јер су и из вор но узор лир ске, па та ко и је зич ко-стил ске ми ни ја-
ту ре. На ма лом про сто ру се лек ци је ко ја не бро ји ви ше од де вет ин ди ви ду ал них ком-
по зи ци ја, што у укуп ној Лор ки ној по све ће но сти сви та ма чи ни тек део (сма тра се да 
их је би ло ви ше од две сто ти не, на пи са них из ме ђу 1920. и 1923, ко је су оста ле нео бја-
вље не, и пу бли ко ва не пост хум но 1983), сам Лор ка је од го во рио ства ра лач ком иза зо-
ву ко ји га је све ви ше одва јао од по стр о ман ти чар ске тра ди ци је и во дио да ље од пр ве 
књи ге пе са ма (Pri me ras can ci o nes, 1921, об ја вље не тек 1936), за ко ју је ве ро вао да га не 
пред ста вља у ме ри у ко јој је же лео. Већ под ути ца јем аван гард не умет но сти и ства ра-
ла ца с ко ји ма се сре тао у Ма дри ду, те жио је но вим фор ма ма. Ње го ве ми кро на ра ци је, 
упра во иде ја пре ки ну тог на ра ти ва ко ји ак цен ту је фраг мен тар не сли ке, ко је се ме ђу-
соб но под огле да лом не ба и са ме раз ли чи то од бле ску ју, а на тај на чин при кри ва ју 
ње го во ис по вед но ја, по ми шље њу кри ти ча ра, по ка зу ју осло ба ђа ње од нар ци со ид не 
ту ге и нео д ре ђе них кло ну ћа Пр вих пе са ма, ста вља ју ћи људ ске суд би не у пр ви план, 
што је ви дљи во већ при пр вом чи та њу Сви те огле да ла. О сво јим ства ра лач ким те жња ма, 
уо ста лом, и сам је ре као: „Ни ка да не за ла зим у обла сти ко је ни су чо ве ко ве, јер уз ми-
чем и ско ро увек уни шта вам оно што на пу ту сте кох. Кад пи шем чи сто ап стракт ну ствар, 
ве ру јем да она има увек спа со но сну про пу сни цу сме ха и до вољ но људ ске рав но те же“, 
ка ко сто ји у јед ном ње го вом пи сму из 1923. На по љу тих драм ски по ста вље них ми ни-
ја ту ра, ко је у Лор ке по тен ци ра ју „об лик и чул ност“, ви дљив је про фил про ме њи вог и 
но вог, мно го ви ше не го по ет ски обра зац и стил ска фор му ла. 

Ко ли ко је ове ми ни ја ту ре Бу рич мо гао осе ти ти бли ским, го во ри и она цр та ко ју 
ис ти че Лор кин пре во ди лац и при ре ђи вач Са бра них де ла (1960) у нас, Вла де та Ко шу-
тић, ко ја ука зу је на Лор кин дар да „ми лу је чу ла и отва ра ра не“, „от кри ва ју ћи сва ком 
део се бе, и део нас са мих“, али и чи ње ни ца да је Лор кин стил про ис ти цао из го вор не 
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тра ди ци је, ла ко ће ис ка за и рит ма ко ји по ста је део ње го вог је зич ког „не и мар ства“, 
ко ли ко је то би ла и тех ни ка ње го вих му ње ви тих оба сја ња, ко ја ре ша ва ју пи та ње фор ме. 
Али и та ко оба сја не, из ве сном „фос фор ном све тло шћу“, ка ко је сам го во рио о крат кој 
фор ми, те ма ле це ли не су и од раз Лор ки не по е зи је, ко ја је, пре ма ре чи ма гра над ског 
про фе со ра А. С. Ол ме де, „искре на и сло же на у исти мах, то је по е зи ја ко ја об у хва та 
мит ске ре зо нан це и не по сред ну сен зу ал ност, ве се лост и тра ге ди ју, про тест и ви та ли зам“.

Ову ком плек сност из ра же ну на нај са же ти ји мо гу ћи на чин, фос фор ним иси ја њем, 
нај е фект ни је је са жео по во дом Лор ки не по е зи је Сал ва дор Да ли: „То је по ет ски фе но-
мен ужи во“ („el fenómeno poéti co en car ne vi va“). 

Ка да је у мо сков ском ал ма на ху Дан по е зи је, 1966, Бу рич имао пр во „зва нич но“ обја-
вљи ва ње, чу ве ни тур ски пе сник и ре во лу ци о нар На зим Хик мет та да му је пру жио 
сна жну по др шку, ис ти чу ћи, из ме ђу оста лог, да у ње го вим сти хо ви ма „ра зум пре о вла-
да ва над осе ћа њи ма“. У Да ли је вим ре чи ма, по во дом Лор ке, на ла зи мо чак и пре и ви ше, 
пре чи цу ко ја во ди и ка од ре ђе њу Бу ри че вог по ступ ка – го то во да је то рез ужи во.

Им пре си о ни ра брит кост Бу ри че вих сти хов них по те за. Као су дар две ле де ни це у 
зимском зра ку. Или траг зве зде ко ја па да, с тра гом у оку и ду ши по сма тра ча. Или као 
што он сам ка же, по ми њу ћи „ми сли зе ни ту“, кад „Све ис па да чит ко и јед но знач но / као 
у опе ра ци о ној са ли / са осве тље њем без сен ки“. Бу ри чев стих је сна жан, упе ча тљив, 
про чи шћен од на ме та укра са и на ра тив них де та ља, али уто ли ко ви ше усред сре ђен 
на фун да мен тал но, бит но, при том је не хер ме ти чан, ра зу мљив и, због при ро де сво јих 
об зна на, по тре сан.

Лор ки не ми ни ја ту ре из Сви те, као и из Пр вих пе са ма, ра фи но ва но су му зич ко и 
сли ков но пре о бра ћа ње би блиј ске и мит ске, „ка но ни зо ва не“ фор му ле у но ву ком по-
зи ци ју, у зна ку екс пре си о ни стич ких па и над ре а ли стич ких про ме на. Го то во је то са-
зна ње, али и сен зи бил ност у но вом рит му – упра во ка ко је код нас оче ки вао Цр њан ски, 
ко ји у сло бод ном сти ху ви ди ри там „у ми сли и у осе ћа ју“, где сва ка реч „има свој дах, 
сво ју бо ју, сво је тра ја ње“ („За сло бод ни стих“, 1922). У но вој ери аван гар де и сло бод ног 
сти ха, ко ју је у ру ској по е зи ји озна чио Бу рич, ри там и реч, ди на ми ка и син так сич ка 
све де ност али и сло бо да сти ха при мар ни су знак пре о кре та пе снич ке сли ке. 

А већ пр ва пе сма у Лор ки ној Сви ти огле да ла, ко ја пред ста вља Хри ста, умно же ног 
ли ка, ко ји др жи огле да ло у сва кој ру ци, док се од ра зи огле да ју и у ње го вим „там ним 
зе ни ца ма“, не по сред но во ди ка то ме да се сим бол, ка ко гла си на зив пе сме, раз би ја у 
хи ља ду ре флек си ја, у цр не по гле де ко је од ра жа ва ју ње го во ср це. 

Cri sto
tenía un espe jo
en ca da ma no.
Mul ti pli ca ba
su pro pio espec tro.
Proyec ta ba su corazón
en las mi ra das
ne gras.
¡Creo



147

*

Хри стос
дер жит зер ка ло
в ка ждой ру ке.
Они умно жают
его явленье,
Про ек ти руя серд це
на черные
взгляды.
Верю! 
  (пре вод Вла ди ми ра Бу ри ча)

Бу ри чев пак стих, ко ји алу ди ра на Хри ста, од ла зи мно го да ље – то је при зив „иде-
је због ко је би ме ра за пе ли“. То је, на и ме, већ пот пу ни Бу ри чев ис ко рак из јед ног ове-
ко ве че ног кôда ми шље ња и ве ро ва ња у но ву сфе ру, ко ји у зна ку де ми сти фи ко ва ња 
ста рог, не тра жи ви ше сим бол ни на ра тив ни след, већ те мељ кре а ци је, и пре сва ког 
вер бал ног цр те жа ми сли, оно што чак и прет хо ди ре чи, и не тра жи Реч, већ Иде ју.

У осмој, прет по след њој ми кор це ли ни Сви те огле да ла, Лор ка још јед ном го во ри о 
по чет ку, на ста ја њу све та:

Adán y Eva.
La ser pi en te.
partió el espe jo
en mil pe da zos,
y la man za na
fue la pi e dra 
  („Ini tio“)

*

Адам и Ева.
Змей-ис ку си тель
раз бил на сот ни
мел ких оскол ков зер ка ло.
Кам нем
ябло ко было 
  („На ча ло”, у пре во ду Вла ди ми ра Бу ри ча)

Ја бу ка раз до ра (још је дан ове ко ве че ни сим бол не са мо ве ро ва ња, већ и сва ко днев-
не и по ет ске иди о ма ти ке), до би ја у Лор ке зна ча јан по ет ски и зна чењ ски функ ци о на лан 
пре о бра жај. Њу зми ја раз би ја у „хи ља ду си ћу шних огле да“, иа ко је за пра во – од ка ме на.

„Раз би ја ње огле да ла“ Бу рич је у сво јој по е зи ји му ње ви то уна пре дио у умно жа ва ње 
при ви да, у но во вре ме ни свет ко јем се огле да ло ука зу је тек кад суд бин ска и ег зи стен-
ци јал на да тост, про шлост и са да шњост отво ре ра не зби ље и на сле ђа, под „ле те ћим 
шрап не ли ма“, „екс пло ди ра ним бом ба ма да на“. „Ду бо ко је / мо је / та ло же ње“, ре ћи ће 
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ње го ви сти хо ви. Ста ре ње ка ме ња је у Бу ри ча „обра зац ста ре ња“, је дан већ су штин ски 
из ме ње ни, пр ви врт све та, ре флек то ван у но вим ко ри до ри ма огле да ла, с пра по чет ним 
и за на век упи са ним пи та њем о чо ве ко вом усуд ном и на сле ђе ном пу ту, ла ви рин ту 
суд би на, и ја сним од го во ри ма ко је ва ља да ти и оста ви ти да љем вре ме ну: „Где је мо је 
те ло / из ра ња вље но тр њем го ди на? // Где је мо ја крв / оста вље на на хи ља да ма ру ку? 
// Где су мо је очи / ко је су ме по гле да ле с дру ге пла не те? // Где сам ја?“ (пе сма без на-
сло ва, у пре во ду Ми ха и ла Иг ња то ви ћа). 

Од го во ри на то пи та ње са др жа ни су у оно ме што се Бу ри чу ука зу је као жи вот сам. 
Сце не на лик кро ки ју, у бр зом ка дру. Иза Бу ри че вог сти ха не ви ди се „ства ра лач ка ра-
ди о ни ца“, већ пре за та је на лич ност оно га ко ства ра и еми ту је оно што ви ди, оно што 
му се ука зу је као сва кад но ви сег мент ис ку ства и са зна ња. Да би на пи сао сво ју ми ни-
ја ту ру увек сло же ног ин хе рент ног сми сла, на бо ја са же тог у му ње ви тост опа жа ја, 
ми сли и по те за, овај пе сник је мо рао рас тва ра ти све по тен ци ја ле пе сме при бли же не 
жи во ту, људ ској суд би ни, по сто ја њу, и чи нио је то свим мо гућ но сти ма ко је је у се би 
но сио – ин те лек ту ал ним ан га жма ном, зна њем, ин ту и ци јом и емо ци јом, спрем но шћу 
це лог свог би ћа да на ве ли кој жи вот ној сце ни не бу де ис кљу чи во ре ди тељ свог по ет-
ског тре на, већ уче сник, у име свих нас. Ми ха и ло Иг ња то вић (у по го во ру књи ге Кад 
бу дем стар као зе мља) на во ди ре чи Бу ри че ве су пру ге, пе сни ки ње и дра ма тур га Му зе 
Па вло ве (1916–2006): „За раз ли ку од ве ћи не пе сни ка Бу рич пи ше ма ло, он је ан ти гра-
фо ман. Он не во ли да пи ше, ду го раз ми шља и мо гло би се ре ћи да ства ра усме ну 
по е зи ју. А ка да до ђе тре ну так он за пи су је пе сму као по не ком дик та ту. Ка сни је ни шта 
не од ба цу је и ни шта не до пи су је. Ње го ве пе сме не ма ју ва ри јан те, то су јед но став но, 
по ет ски ка но ни Вла ди ми ра Бу ри ча.“ 

Бу ри че ва пе сма је у пот пу но сти про же та зна че њем. Ње га као ау то ра, и ње га лич-
но, сто га у њој уи сти ну ви дљи во и не мо ра би ти: она је ан тро по ло шки есеј, из не дрен 
над пи та њи ма ко ја су у са мом сре ди шту пе сме. А про же та зна че њем, то је пе сма у исти 
мах про же та сфе ра ма – ко смич ким, вре мен ским, про стор ним; он то ло шким пред зна-
ци ма, ко је и без на шег уде ла и са зна ња, чи не би ће, и пре но се се у да ља вре ме на, као 
што и ово зе маљ ска ди мен зи ја вре ме на људ ско би ће чи ни из дан ком сво је вр сте, ко јем 
је до су ђе но крат ко ве ко при су ство у вре ме ну. Из ком плек сно сти ових ви зу ра сти жу 
Бу ри че ва са гле да ња, па и од го вор на пи та ње „Где сам ја“:

По гле дах но ћас кроз про зор у свој дом 

Ви дех 
да ме та мо не ма

И схва тих
да мо же и да ме не бу де

Иза сва ког сти ха, ма ка ко он не ра зу ђен био, сто ји из ве сна пред и сто ри ја тек ста, 
ко ју ства ра онај ко ји пи ше. У Бу ри че вој пе сми по сто ји скри ве ни ре сурс осе тљи вог 
про ма тра ча, са ку пља ча ис ку стве них фраг ме на та, не ви дљи во и спон та но упи са них у 
сва ки ре дак, као ње го ва ла тент на гра ђа, ко ја го во ри о сен зи бил но сти и емо ци ји ко је 
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суп тил но бо је стих и, ми мо и ла зе ћи стрикт на пра ви ла ри ме, оди шу при ро дом и су-
шти ном лир ског го во ра. „Ра ци о нал ност“, ко ју по ми ње Хик мет, пре је ис ход Бу ри че вих 
сво ђе ња оп сер ва ци ја или скри ве не ноћ не ме ди та ци је, стра ха и стреп ње, убри зга них 
у ње гов стих, у ја сан вер бал ни цр теж. Уо ста лом, у про зним за пи си ма књи ге Цр но и 
бе ло, сам пе сник ка же: „Не ма тек ста без под тек ста.“

„Ре чи у сти ху мо ра ју би ти ви ше знач не, као ге о граф ски на зи ви“, бе ле жи Бу рич. По 
сво јој нео бич ној мо ћи мо гу би ти усме ре не у ви ше пра ва ца, у про шлост и бу дућ ност, 
жи вот и смрт, мо гу би ти но си лац кон цеп ту ал них за мр ше но сти и њи хо вог су пар ни штва 
или од раз ти пич но Бу ри че вог бо гат ства пе сме: „То ком го ди на сво га жи во та / при ку пио 
сам ве ли ку ко лек ци ју по гле да“, прем да ће ре ћи, у ду ху афо ри за ма, да „По е зи ја ни је 
оно што је ра зу мљи во, већ оно што тре ба раз у ме ти.“ 

Вр хов но на че ло ње го вог ства ра ња је ну жност са знањâ ко ја про жи ма ју огром на 
зна ков на и зна чењ ска по ља, ко ји ма ва ља на ћи ра зу мљи ву, чо ве ку бли ску ме ру. Бу рич 
ће сто га ре ћи: „Сти хо ве тре ба пи са ти не гле да ју ћи ни у шта и по сма тра ју ћи све“, али 
уз свест о то ме да ну жност оп ста ја ња и не ми нов ност не ста ја ња („Жи вот – / по сте пе но 
ски да ње ма ски // до по след ње // од гип са“) са др же до вољ но еле мен тар не со ли да јој 
се и од го во ри ти мо ра са же то, сме ло, чак ху мор но и гро теск но: „а кад је пе сак / упао 
у сат го спо да бо га / он га је по рав нао / и на пра вио / цир ку ску аре ну“; по не кад с по ет-
ском гор чи ном: „Хтео сам да се на сме шим / ли це је пр сну ло као ило ва ча // хтео сам 
да се за пла чем / из очи ју је си пао пе пео“; или пак у ду ху и сти лу Бу ри че вог сти ха на лик 
го вор ном ис ка зу, ко ји че сто алу ди ра на игру по ме ша них ка ра та, се ћа ња и за бо ра ва, 
из ме ње них при о ри те та ну жно сти, као у ан то ло гиј ској пе сми „Де а дап та ци ја“, ко ја, уз 
ли сту све га што се мо же за не ма ри ти, сво ди би ланс нео п ход но сти, јед ног тре нут ка 
јед не чо ве ко ве до би: „Тру дим се да за пам тим тво је ли це / це ну хле ба / и број сво га 
ста на“ (на ве де не сти хо ве пре вео Ни ко ла Вуј чић). Уо ста лом, све је све де но у на из глед 
ап стракт ном од но су пла но ва пе сме „Цр но и бе ло“: „Цр но / тра жи бе ло / да би уби ло 
у ње му све тло / и пре тво ри ло га у си во / или пру га сто“ (пре вео Ни ко ла Ву ји чић). У 
јед ном тре нут ку то је од нос бо ја, сво да и тла, осве тље ног и там ног, у дру гој ва ри јан ти 
ко ја је са др жа на у прет ход ној, то је за ро бље ност у пру га ма, у ре шет ка ма, у ла ви рин ту 
ко ји не ма из ла за, бу ду ћи да је сáмо по сто ја ње.

Свој из бор из Бу ри че ве по е зи је ни шки про фе сор и пре во ди лац Ми ха и ло Иг ња то-
вић по све тио је упра во кру го ви ма ко ји од ре ђу ју ње гов те мат ски ток – спо ља шњи 
омо тач: по е зи ја –жи вот –сва ко дне ви ца –те ме; и уну тра шњи круг ко ји чи не мо ти ви чу да, 
ра та, ге о ме триј ске фор ме, же не. Кру го ви се про жи ма ју, и то је зна ков на и зна чењ ска 
ис пу ње ност Бу ри че вог све та.

У књи зи ко ју је при ре дио Ни ко ла Вуј чић, сфе рич ност ко ја окру жу је чо ве ка пре ве-
де на је у го то во ли не ар ни, али отво ре ни низ спек тро ва, што је та ко ђе ва лид на мо гућ-
ност чи та ња Бу ри че ве по е зи је. Ако се из у зме увод на пе сма „Мо то“, ко јом од је ку је 
чо ве ков при мал ни крик, а раз ме ре те ла у ини ци јал ној сли ци још увек чи не склад не 
„раз ме ре ва си о не“, пе сме ко је сле де ме ња ју пер цеп ци ју, бли же су тлу, чи не ћи сва ки 
стих ве ро до стој ним пра ти о цем ег зи стен ци јал них не у мит но сти. Ту ви ше не ма „Ви тру-
ви је вог чо ве ка“, моћ них до то ка енер ги је у про сто ру, ни ти је ју нак Бу ри че ве пе сме 
Атлант ко ји при др жа ва свод. Ако је чо век „ме сто љу бав ног су сре та / ва зду ха и зе мље“, 
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ка ко ка же Бу рич, он да вер ти ка ла из ме ђу њих, то ком ње го вог би о ло шког ве ка, по ста-
је ло па та: „гро мо бран мо га оча ја ња // Са мо зе мља зна / ње гов на пон и сна гу“, ка ко 
ка жу сти хо ви го то во шек спи ров ске ду би не и дра ма ти ке, да би на дру гом ме сту већ 
Бу ри че ва сјај на ху мор ност до не ла дру га чи је ви зу ре, не ма ње жи вот не убе дљи во сти: 
„Ста рост је / ду ги штап / на сло њен на ње га / мо жеш / мир но по сма тра ти мла да ли ца“. 
И вр ло увер љи во, по пут ге нет ског абе це да ри ју ма, Бу рич ће сво ју пе снич ку на ра ци ју 
по но во све сти на чист при мер увер љи во сти: „До вев ши пса у свој дом / од мах сам свео 
сво ју по ли мер ну ег зи стен ци ју / на че ти ри ин стинк тив не рад ње“. 

По ли мер на ег зи стен ци ја, за пра во, оста је да љи пу то каз у чи та њу оно га што је у 
сре ди шту Бу ри че ве па жње – шта уи сти ну зна чи по сто ја ти, би ти чо век. По не кад би ва 
да је „баш угод но / жи ве ти у свом те лу“, ви де ти фраг мент ствар но сти на лик пра по чет-
ној, еден ској ле по ти: „Па да снег / као да је не ко за тре сао / про цве та лу ја бу ку у не бе-
ском вр ту“. Или, при зна ти чак да по сто ји са вр шен ство – онај леп тир, на при мер – „уго-
вор о ле по ти / обо стра но ва же ћи / за оба кри ла шца“. По ли мер на ег зи стен ци ја, ме ђу-
тим, у Бу ри ча оста је на сна зи, као та ква, све јед но да ли ће свој увер љи ви до каз, из 
струк ту ре би о ло шког би ћа, по ме ра ти ка све не моћ ни јим до се зи ма чу ла и све сти 
(„Та ко чи тав жи вот про ла зи у из ра ди / про те за / мо јих осе та“), или ка ти тра вом при-
ка зу жи вот ног ди ја гра ма: „Из гле дам / као ста ра ива / са под ре за ним гран чи ца ма же ља“.

Жи ви мо пост до ба, увек да ље од иде ал ног по чет ка. 
Бу ри че во ви ђе ње ра та, ње го ве ми ни ја тур не и дир љи ве ски це из пе сме „Хар ков, 

про ле ће, 1941“ – где „вла жни ве тар / до но си / ми рис ба ру та и све же пе че ног хле ба“, 
пре ра ста у есеј о ра ту, не из ме њи во сти људ ске при ро де, и суд би не: „Свет чи не / по-
сле рат ни љу ди / по сле рат не ства ри. (...) Пред рат но до ба / по то ну ла Атлан ти да // И ми 
/ чу дом спа се ни.“ Бу ри че ва умно же на ви зи ја по ли мер не ег зи стен ци је про ши ре на је 
на про стор на ших по сто ја ња и дра ма тич но уве ћа на ви зи јом ра та, кад на кон по ша сти 
„сра ста ју по су де ра се че ног те ла Отаџ би не“ (пе сник алу ди ра, да ка ко, на ра то ве уну тар 
вла сти те зе мље), а чо ве чан ство, тај „не по то пљив брод“, оли ча ва „Пет ми ли јар ди / за-
себ них де ло ва / на де“. Лор ки на раз би је на ја бу ка од ка ме на по ста је ожи вље ни, до ку-
мен тар ни траг увек при вид но не де љи ве, а све сла би је, раз је ди ње ни је „по стег зи стен-
ци је“ као на сле ђа и не из ве сног пу та у бу дућ ност. 

О те ми сво јих сти хо ва сам Бу рич је за пи сао: „Пи сао сам пе си ми стич ке сти хо ве и 
под ути ца јем јав но сти по ста вио сам се би пи та ње: за што пи шем о смр ти, ста ро сти, 
стра ху, оча ја њу? У тра га њу за од го во ром на то пи та ње за дао сам се би дру го пи та ње: 
у че му је сми сао жи во та? И од го во рио сам на ње га ка ко и тре ба од го во ри ти: у жи во ту 
не ма сми сла... Али не ма ју ћи сми сла, људ ски жи вот има свр ху...“

И као што је све у Бу ри ча по ет ски од го вор, та ко овом „бе сми слу“ ста ро сти, сме ха 
и оча ја ња тре ба до да ти Бу ри че ву пе сму истих мо ти ва, али крун ског, за вр шног ак цен-
та, ко ји се од но си на сам сми сао ства ра ња:

Кад оста рим
хо да ћу гу ше ћи се
од аст ме
рас коп чан
без об зи ра на вре ме
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с тај ном на дом
да ће не ко за па зи ти
мо ју ме да љу
за за шти ту 
чо ве ко вог 
до сто јан ства 
  (пре вео Ми ха и ло Иг ња то вић)

Бу ри чев став пре ма сти ху по себ но је де мон стри ран књи гом Тек сто ви, ко ја об у-
хва та пе сме на ста ле од 1951. до 1987, а ко ја је об ја вље на на ру ском је зи ку ка да је већ 
имао 57 го ди на. Њен пу ни на зив гла си Пе сме. Уде те ро ни, Про за и, ка ко пи ше Ни ко ла 
Вуј чић, она чи ни ви дљи вом упра во пе сни ко ву скло ност да пи ше нај кра ће мо гу ће 
сти хо ве, бу ду ћи да су „уде те ро ни, пре ма Бу ри че вом ту ма че њу, тек сто ви од јед ног 
ре да, мо но сти хо ви, ко ји ће ка сни је би ти до ста при сут ни у ру ској по е зи ји, а по сво јој 
згу сну то сти и мно го знач но сти под се ћа ју на афо ри зме“. 

Сло бод ни стих, ко ји пру жа ви ше спон та но сти и при род но сти у об ли ко ва њу лир ске 
си ту а ци је и ис ка за, мо же би ти раз ви јен, у син так сич ком и сми са о ном по гле ду, ако је 
отво рен, по пут ре че ни це. Чи та лац сти ха у про зи или ре че ни це ко ја са др жи по е зи ју го-
то во да не при ме ћу је раз ли ку. И јед на и дру га фор ма „сло бод ног сти ха“, по пут му зич-
ке ска ле, до но си раз ли чи те ин то на ци је, па та ко и чи сту ли ри ку, стих на лик све де но сти 
и му дро сти ис ку ства древ не пе сме, фи ло зоф ске есен ци је, чак и кад је тек по ста вље но 
пи та ње, на лик чи стом на слу ту оно стра ног: „Сан / слат ка кап не по сто ја ња // Ка ква ли 
си ти, смр ти?“ 

Бу ри чу је, ме ђу тим, јед на ко свој ствен и ху мор ни и афо ри стич ки тон, ко ји ра до 
при хва та по е зи ја но вих вре ме на, прем да је Бу ри чев у све му не по но вљив.

Кључ ни ак цент Бу ри че ве по е зи је као да по чи ва у ње го вој го то во про грам ској пе-
сми без на сло ва, ко ја у пре во ду Ми ха и ла Иг ња то ви ћа гла си:

Про јек ту јем се у све сти
де вет ком шиј ских де ча ка
се дам чла но ва ко ми си је за из град њу во до во да
че ти ри трак то ри ста
три мал те ра ша
пет пе ца ро ша
на став ни ка пле са
пред сед ни це се о ског са ве за
ми ли ци о не ра по зор ни ка

Жи вим сто ли ки

Чуд не су мо је суд би не 

Те жња да у пр ви план сво јих ин ти ма, ко је и не огла ша ва као су бјек тив не, ње му 
при па да ју ће, већ као не по сред ни увид у људ ску си ту а ци ју по тен ци јал ног лир ског 
ју на ка, ко ји мо же би ти би ло ко, не ко дру ги, сва ко, асо ци ра на по е тич ки став на шег 
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пе сни ка Алек сан дра Ри сто ви ћа. Пе сме од не ко ли ко сти хо ва, а нај че шће у тро сти ху, 
основ су Ри сто ви ће ве збир ке Да ни ноћ, об ја вље не пре ма пе снич ком днев ни ку из ру-
ко пи са, на ста лом у пе ри о ду 1989–1993. У овој збир ци је, по ред бе ле же ња тре нут них 
асо ци ја ци ја, за па жа ња и ми ни ја тур них сли ка у ни зу, до ми нант на ра зно вр сност, чи ји 
из вор ту ма чи, из ме ђу оста лих, и 257. пе сма: „За до вољ ство: / ви де ти се бе ко ји пут / као 
не ког дру гог. / У ре сто ра ну, би бли о те ци, на гро бљу.“ И сва кад је то дру га чи је чул но и 
нат чул но из во ри ште мо гу ћих ви ђе ња ово стра ног и оно стра ног у чо ве ко вој пер спек-
ти ви, слут њи и има ги на ци ји – и сва кад дру га чи ја екс пре си ја све де ног ис ку ства. 

У ис ку ства овог „сто ли ког“ пе сни ка спа да ју, ме ђу тим, и ди мен зи је чи сте ли ри ке, 
отво ре них ди мен зи ја у вре ме ну, и уну тар њој оп ти ци јед ног од ка зи ва ча ове при змич-
не при че, ко ји сво је оп сер ва ци је и сво ју му дрост, уз бла ги тон иро ни је, уно си у са ме 
фун да мен те пе ва ња и на нај ма њем про сто ру ис цр та ва, и у свој ком плек сно сти са жи-
ма чо ве ков пут, до за вр шног тре нут ка по сто ја ња. Кат кад је то „го ла исти на“, са гле да на 
и са оп ште на из не кон вен ци о нал ног, но вог ра кур са, по пут раз го во ра жи вих и од ла зе-
ћих у нео бич ној пе сми „Ди ја лог“, пи са ној у ма ни ру хлад ног ислед нич ког про пи ти ва ња 
(„Где сте на шли ва ша те ла? / – На шли смо их у во ди // – Шта ра ди те ов де? / – Ми ни ра мо 
биљ но се ме // – Шта кри је те у усти ма? / – У усти ма кри је мо ре чи // – Ка да на ме ра ва те 
да оде те? / – Нас оче ку је под зем на фло та“; пре вод Ми ха и ло Ђор ђе вић); по не кад, мо жда 
и че шће, то је ди ја лог с мо гу ћим ја, ко ји мо же би ти сва ко.

Или је то су че ље ност две опре ке, жи во та и смр ти, ко је се сли ва ју у нео че ки ва но 
оно стра но оба сја ње, мо гућ ност да се и оту да осве тли сми сле ност по сто ја ња и дир-
љи ва на да да га има, да тра је, да ће га сва кад би ти.

„Пе сма је не ка ко жи вот за се бе“, ка же стих Сло бо да на Зу ба но ви ћа (1947), на за вр-
шет ку пе сме ко ја ње гов и наш „сел фи“, на чи њен не слу чај но, на пи ја ци усред гра да, 
чи ни отво ре ним про сто ром у ко ме про шлост ни је за вр ше на те ма; отво ре на је, „као 
ра на“, али и но ва мо гућ ност жи во та. Не где, не кад, за не ког дру гог. У сти хо ви ма овог 
пе сни ка, као и у мно штву Бу ри че вих мо ти ва, по сто ји не рас ки ди ва вре мен ска ди мен-
зи ја, ко ја и у не по сред ној спо ља шњо сти ви ди „но ви жи вот ста рих ства ри“ у исто и ме ној 
пе сми (збир ка Ста рац и пе сме, НБ „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2015), у мо мен ту 
пре тво рен у ме та фо ру о град њи ко ја се, до спев ши до вр ха, уру ши у ти хи смех мал те ра, 
по за ко ну зе мље, ко ја „ни ко га не ште ди“, али ко ја се у дру гим пе сма ма отва ра у сјај не, 
увер љи ве сли ков не пре ла зе из ме ђу ствар ног и на слу ће ног, пред ви ђе ног, за ми шље-
ног, упи са ног у ме та фи зич ки ди ја лог жи во та и смр ти. Зу ба но ви ћев „Трак тат тре ћег 
до ба“ на бу ри чев ски на чин „ме ња пер спек ти ве“, без дра ма ти ке и пре на гла ше но сти, 
у скла ду с Бу ри че вом по е тич ком и ег зи стен ци јал ном про јек ци јом „Жи во та на за да ту 
те му“, ко ја чи ни лајт мо тив ње го ве по е зи је и за пи са о њој. „Цео чо ве ков жи вот, од ро-
ђе ња, чи не об ли ци уми ра ња“, ка же Бу рич, а Зу ба но ви ћев „сун чев ту чак“ бе ле жи исти 
пут, ко ји лир ска пе са ма, ка ко ка жу сти хо ви Ки ки Ди му ле (1937–2020), зна да сме сти у 
исти по крет, „као што је чи тав жи вот сме штен у тре ну ње го вог про ла ска“.

То пре и мућ ство ко је ра ну пре тва ра у по све ћен час са зна ња из пред ме та ко ји је, 
ка ко ка же Ди му ла „за у век не на у чен“ – ли ри ка зна учи ни ти бла гом про ме ном тач ке 
гле да ња, у Зу ба но ви ће вој „скра ће ној ба ла ди“ или со не ту – а по не кад су то тек ка трен 
или два – што склад ну фор му, с опо рим „ре ту шем“ ис ку ства, пре тва ра у исто вре ме ну 
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пу но ћу уче шћа у са да шњем ча су, ко ји је, по се би, као че сти ца ис ку ства и вре ме на, већ 
за по че ти мо ме нат од ла ска. То је Зу ба но ви ћев ча сак „фо то граф ски вре дан“, ко ји при-
зо ре пе сме чи ни бли ста вим тре ном, у исти мах уро ње ним у сфу ма то на до ла зе ћег „вре-
ме на опро шта ја“: „У зо ру кад ули це пе ру до сја ја, / Ко тр ља ју се би се ри на тро то а ру. / 
Ни чег леп шег од мла за ко ји спа ја / Бив ши сан, ре чи и сви та ње у па ру; // Ме ша ју ћи у 
све тло сти да на / Раз ли ке не ја сног и ја сног на би ни / Где ска ку ће про шлост сат ка на / 
Од не мог по кло ње ња исти ни“. Рас ко шан дан – ка ко уме Зу ба но вић ре ћи – у ко ме ви диш 
да „ту ви ше ни си“.

Сви зна ци хо ро ско па зна ци су кра ја, ка же је дан Зу ба но ви ћев стих, сме штен у са свим 
жи вот на, ово зе маљ ска „ку хињ ска пи та ња“ („...Где су на о ча ри, где сам то ја“ – та ко 
срод нич ки бли ска са Бу ри че вим: „По гле дах но ћас кроз про зор у свој дом // Ви дех / да 
ме та мо не ма (...)“. Као што Бу ри че ве илу ми на ци је на ста ју у тре ну ка да је ње гов ју нак, 
не сти гав да по је де „злат ну век ну да на“, по гле дао на сат: „по ла се дам де сет // тре ба ићи 
на спа ва ње /уга си ти све ло / у очи ма (...)“, али, са сјај ном но вом ин три гом за вр шних 
сти хо ва: „Ру ке се мо гу по ди ћи / у знак ка пи ту ла ци је // и у знак уз не се ња.“

Бу ри че ви из бо ри су ја сни. Уз не се ње је у ње га љу бав, љу бав пак „оче ки ва ње бу дућ-
но сти“. Мо жда још сна жни је у тре ну ка да сат ка же да је већ по ла се дам де сет.

У ениг ма ма жи во та и смр ти, и у Зу ба но ви ћа је по ет ски ди ја лог са бу дућ но шћу отво-
рен, у знак не по ни ште ног тра ја ња чо ве ко ве би ти, чак и ме ђу гроб ним пар це ла ма: 
„Сва ки чо век има обе леж је не ко, / От кри ве но, или ис под ка пу та, ето, / Све јед но, не ка 
про ђе век за ве ком, / Под ка ме ном би ће као ме ђу све том“ („Пар це ле“); и још суп тил-
ни је, у зна ку оче ки ва ња бу дућ но сти, ко ја јед ном већ до сег ну та, не мо же би ти дру го 
до тек ма ло про ме ње на ру та шет ње, не бе ским пу тем, из но ва у љу бав: „Још пар го ди-
на, мо жда, / За ру ку во ди ћу те ја. / Дла но ви на ши би ће / Чу ва ри сва чи јег сна. // Кад на 
тра су иза ђе мо / Там ну, кро чи ће мо без му ке. / На тој ста зи, чвр сто, / Др жа ће нас исте 
ру ке“ („Уме сто шет ње“).

Не знам да ли би се мо гло ре ћи да по сто ји Бу ри че ва „шко ла ми шље ња“. Али ње го-
ва бес ком про ми сна сло бо да да жи ви сво ју по е зи ју као спек тар нај ду бљих ре ал но сти 
чо ве ко ве ег зи стен ци је чи ни се да по кре ће, у вре ме ну и кроз вре ме, срод не све то ве 
да нас већ рет ких, до след них ли ри ча ра, ко ји за чуд ност сво јих от кри ћа и спо зна ја не 
оту ђу ју од ме та фи зич ких об зо ра ни ти од бо га те ска ле сен зи би ло сти. А то је Бу рич. Ту 
је и ме сто Зу ба но ви ће вог су сре та са Бу ри че вим под сти цај ним по ет ским све том.

Мај стор ство дво стру ке про јек ци је Бу ри че ве по е ти ке и са ме по е зи је, спо соб ност 
да се ком плек сност ви ђе ња са жме у јед но став ност сти ха, по себ но ка да су у пи та њу 
про ме не, у јед ном би ћу, јед ном жи во ту – што их у та квом по ступ ку чи ни пре по зна-
тљи вим и у ис ку ству дру гих – од ра жа ва и по е зи ја Са ше Ра дој чи ћа, по себ но у књи зи 
То мо ра да сам та ко ђе ја (Ар хи пе лаг, Бе о град, 2020). Уо ста лом, чак и у сво јој „Бе ле шци“ 
на кра ју збир ке ау тор ће о се би за пи са ти, ис пред од ред ни це „пи сац“, реч „чи та лац“. 
Ми сле ћи пр вен стве но на сво је це ло жи вот но пра ће ње књи жев но сти и фи ло зо фи је, 
Ра дој чић је ти ме, ипак, ис ка зао дво сми сле ност, ко ја се ис ка зу је са мом ње го вом по е-
зи јом, а на ро чи то овом збир ком, где се у „чи та ње“ укљу чу ју и по ја ве ис ку ства, од но са 
са бли жњи ма, а по себ но скру ти но зно, про ма тра ње вла сти тог ја. Ана ли зи ра ју ћи при том 
и од нос пре ма соп стве ној по све ће но сти, мо тив ским од ред ни ца ма ко је се у ње го вој 
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по ет ској оп ти ци увек ти чу оно га што чи ни су шти ну жи во та, у ње го вој те шкој чи тљи-
во сти, лу та њи ма у пер цеп ци ји и схва та њи ма ње го вих при мар них вред но сти, ко је, у 
зна ку за вр шног па ра док са, упра во у фе но ме ну про ла зно сти на ла зе и крај ње, али и 
при мар но огле да ло те су шта стве но сти. 

Ја сно то ис ка зу је већ увод на „Сабoрна пе сма“ ове збир ке, о „две из гу бље не ду ше“, 
два стар ца што се де на по зном сун цу – „онај ко не пре ста но пи та / ве ру ју ћи да зна од-
го во ре“ и „онај дру ги што од го во ра / ми сле ћи да раз у ме пи та ња“, то за вр шно двој ство 
оног ко „мо ра да сам ја“, кру ни ше иде јом све те са бор но сти, и хра ма-ку ће, ко јој се 
упу те, по ду бо ком на ло гу на го на, на ви ке, и ве ре, сје ди ње на оба, са мо су, већ на по-
чет ку књи ге, оно што је вр хун ска тач ка удво је них то ко ва дру гих мо ти ва збир ке, ко ја 
се до ти че, из ме ђу оста лог, и по ет ско-фи ло зоф ских ди ле ма: онај ко ји се се ћа, и онај 
ко ји за бо ра вља – је су ли је дан, у истом би ћу, или је то но ви ко рак уз ди за ња по ет ске 
ре фе рен ци јал но сти у јед на ко суп тил но по ста вље ну ди ле му – шта чи ни пре суд не до-
жи вља је ко ји нас чи не – је су ли то жу стре рас пра ве, на пу то ва њу, с ко ле га ма, о пе-
снич ким фи гу ра ма и дру гим зам ка ма књи жев ног тек ста или је то оче вид ност жи вот ног 
у тек сту ко ји се од ви ја и ис пи су је не по сред но, упра во тим нео спор ним, јед но став ним 
жи вот ним по дат ком, ко ји ка зу је сво ју на су шност па ра лел ним се ћа њем на по ста ри јег 
са пут ни ка, „чи чу“, „ро ђе ног при по ве да ча“, ко ји је ста вио нео бич ну тач ку на ову пут ну 
аван ту ру, по ча стив ши мла де са пут ни ке оним што је по себ но чу вао: коц ком ше ће ра 
из па пир не ке се („Успо ме на“). И овај де таљ, ко ји као и иде ја ку ће, до ма, ко јој се упу-
ћу ју оба ја „Са бор не пе сме“, „мљац ка ју ћи свој сим бол ве ре“, по ста је сим бол жи вот ног 
озрач ја, ве ре у до бро, у не спор ну, је ди ну, жи вот ну сласт. 

Бу ри че ва љу бав за об лик, кроз ве ро до стој не, про бра не сти хо ве Са ше Ра дој чи ћа, 
упра во срод ним мо ти ви ма и њи хо вим мо ди фи ка ци ја ма ис ка зу је по сто ја ност – љу бав 
за жи вот, где оно ау тен тич но, оку ша но, раз ре ша ва ис ку ше ња, за мам ност за блу да, где 
и умет нич ке шко ле и есте тич ки им пе ра ти ви, као у ди ја ло гу пе сни ка и кри ти ча ра, са 
со бом са мим, спре ма ју од го вор си на, у ње го вој зре лој до би, књи жев но не у ком, спон-
та ном и исти но љу би вом, оцу про за и сти („Пи сао је при че / Си ро ве и сна жне“) из мла дих 
го ди на, кад „Пре зи рао је пи сце / Са из ве сним име ном / Њи хо ве ла жи / Улеп ша ва ње 
ства р но сти“ (пе сма „Зна лац ди ја лек ти ке“).

„Шта бих све ре као / Том мла дом пи сцу / Ди вљег та лен та / Да сам му отац / А он 
мој син (...) – сре ди шње је пи та ње, ко је по ста је и ди ја лек тич ка окрет ни ца сми сла ди на-
мич не лир ске струк ту ре, ње ног по кре та и пре о кре та. Јер ова јед но став но ис пи са на 
сло же на пе сма, за вр ша ва се оним што је у рет ких пе сни ка, пр во, и пре вас ход но – исти-
ном. При зна њем о оцу-си ну, ко ји ни је из не ве рио сво ју исти ну. И крај њом исти ном 
са мо са гле да ња. „До бре су / по на вљао сам / Уме сто то га / Че ка ју ћи да отац оде / Да 
оста нем сам са со бом / Зна лац ди ја лек ти ке / По стао сам оно / Што је пре зи рао / Пи сац 
са из ве сним име ном / Ко ји улеп ша ва ствар ност / И ла же.“

Ова пе сма, из дру гог вре ме на и дру гог лич ног ис ку ства, го во ри о јед ном од пре-
суд них пи та ња Бу ри че ве по е ти ке, про ис те клог из ње го вог кључ ног и ду бо ког жи вот-
ног и ства ра лач ког опре де ље ња. Она ак цен ту је ети ку из бо ра, ко ја ства ра о ца опре-
де љу је, у це ло куп ном жи во ту и умет но сти, не ма ре ћи за це ну, ко ја мо же би ти пот пу на 
мар ги на ли за ци ја и не при зна ва ње ње го вог зна ча ја – што је Бу рич не по сред но ис ку сио. 
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Ра дој чи ће ва пе сма на гла ша ва и дру ги, су штин ски вид це не, про ис те кле из дру га чи јег 
опре де ље ња – у дру штве ном при ла го ђе њу и ста ту сном ета бли ра њу. Јер, као што је и 
сам Бу рич пи сао у бе ле шка ма Из бе ле жни ца, с аро мом вла сти тог вре ме на и ис ку ства 
– „Што сам бли жи Са ве зу пи са ца, бли жи сам об ја вљи ва њу, али да љи сам од по е зи је“ 
– Ра дој чи ћев „Пи сац са из ве сним име ном“ по ста је да љи од се бе, да љи од исти не.

Бу ри че ви за пи си Из бе ле жни ца, ко ји ма Ни ко ла Вуј чић за вр ша ва свој из бор, ко ре-
спон ди ра ју с ми ни ма ли змом, опа ска ма че сто са же тим у јед ну је ди ну ре че ни цу, ко јом 
се огла ша ва Ге ор ги Го спо ди нов (1968), је дан од нај пре во ђе ни јих бу гар ских пе сни ка и 
про зних пи са ца, о чи јој је књи зи, и у нас пре ве де ној (Сва на ша те ла, Ге о по е ти ка, 2019), 
за бе ле же но: „Осе ћај, пред о се ћа ње, ин ту и ци ја, про ниц љи вост“ (Иван Те о фи лов), а 
чи ји сми сао за уо ча ва ње ап сур да ко ји се жи ви, и ко ји ме ња сво ја ли ца, а мо тив ска је 
осно ва ње го вих тек сто ва, што не пре кид но упо зо ра ва на „од бе гли сми сао“. Лир ске 
опа ске, бе ле шке са пу то ва ња овог пи сца, сли ко ви то и крај ње са же то, фраг мен тар но, 
не рет ко с ху мор ном и па ро диј ском ин век ти вом, чи не пут ни за пис све до ка (н)овог 
до ба, ко ји у про хо ду кроз раз ли чи те про сто ре да на шњег све та, при ку пља ју ћи и кул-
ту ро ло шке зна ко ве да на шњи це, нај че шће де мон стри ра и ње го ве за бу не и зам ке.

И мла да по е зи ја да нас, по себ но, ре кло би се, пољ ска, увек ду бо ко ани ми ра на ствар-
но шћу, из бе га ва ју ћи ау то би о гра фи зме, у са вре ме ној све де но сти из ра за, за пра во гра ди 
лич на, на ци о нал на и ци ви ли за циј ска огле да ла, ко ја ме ђу соб но од бле ску ју мно штво 
пер спек ти ва у вла да ју ћем ва ку у му, за бо ра ва ста рих и не до стат ку но вих ори јен ти ра, 
а ко је нај о се тљи ви је бе ле жи би ће пе сме, у сва ког пе сни ка с дру га чи јим под тек сту ал-
ним ре фе рен ца ма, и вла сти том сти лом – од ве ри зма, до ху мор но сти, од тра гич не 
ду би не до сти хов ног екс пе ри мен та и иро ни је.

Вла ди мир Бу рич је, мо гло би се ре ћи, све му то ме био прет ход ник. У вре ме ну ка да 
се ра ђа ла ње го ва по е ти ка, а увек без пу ног јав ног при зна ња, на ста ја ло ње го во де ло 
– ње го ва на сто ја ња и ис трај ност мо гли би се сма тра ти под ви гом.

У свој од нос пре ма фор ми, ко ја је исто вре ме но и пун знак ства ра лач ке сло бо де и 
пле ди ра ње за њу – за „мак си мал но ау тор ство у свим еле мен ти ма де ла ко је се ства ра“ 
– упра во сво јим ау тор ством Бу рич је уло жио ини ци јал ну пе снич ку искру, ко ја са му 
иде ју ства ра ла штва (и еви дент ност, ино ва тив ност и пре лом ни кон цепт те иде је „због 
ко је би ме ра за пе ли“) пре но си из вре ме на у вре ме, из ста рог у но во до ба – као љу бав 
за об лик. За Бу ри ча, и у на че лу за умет ни ка, то је при род но, ства ра лач ко ста ње ег зи-
стен ци је, мо жда и под све сно, стал но су де ло ва ње у њој. „Сре ћа је пи са ти сти хо ве, / а 
при том не схва та ти да си ства ра лац“, пи ше Бу рич (Кад бу дем стар као зе мља). У јед ној 
од нај ва жни јих Бу ри че вих пе са ма „Mo dus vi ven di“, увод ни сти хо ви гла се: „Ста ну јем у 
коц ки со бе / у лоп ти ае ро ста та / у пи ра ми ди ра ке те // Ства рам и во лим ове об ли ке 
(...)“. Из бор Бу ри че ве по е зи је Ни ко ле Вуј чи ћа дра го цен је упра во по то ме што на ве-
шта ва, фраг мен ти ма „Из бе ле жни ца“, Бу ри че ве сти хо ве ко ји су у исто вре ме про ми-
шља ње сти ха, и сти хо ви-ре че ни це, за па жа ња и афо ри зми, по ет ски фраг мен ти ко ји се 
из сво јих об ли ка пре но се на да ље, у но ве фор ме. У осно ви, то је отво ре но де ло. Јер 
об лик, чак ни у нај кра ћој пе сми, ни је уна пред дат, ње га до но си љу бав но про ни ца ње, 
по сред ством фор ме: „У по е зи ји, за са вла да ва ње гра ђе по треб но је огром но осе ћа ње“. 
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Али упра во због то га, ства ра ње је по себ но ис ку ство. „Пи са ти же ле пе сни ци. Сви оста ли 
же ле да жи ве. И то је све.“

Об лик је у Бу ри ча си но ним за љу бав. Оно што се ра ђа, на ста је, и тра је. „Мр жња је 
де струк тив на / Љу бав зах те ва фор му. // Ка ко је те шко ства ра ти / на сто лу ра зо ре не 
пла не те“ (Кад бу дем стар као зе мља). Љу бав та ко, упра во об ли ком, би ва спој про шло-
сти и бу дућ но сти. Ако је у то ме ства ра лач ка свр ха, у ко јој по сто ји мо гућ ност за тран-
сфер љу ба ви у вре ме ну, он да по сто ји и мо гућ ност да се у не кој бар шу на стој склоп ци 
сти ха, не где, у сти ху не ког бу ду ћег тре нут ка, ухва ти „од бе гли би сер сми сла“.

А уко ли ко се се ти мо нај не жни јих и нај не по сред ни јих Бу ри че вих пе са ма о стра ху, 
и смр ти – о де ча ку са „ожиљ ком на обра зу“ на ста лом од на бо ра на ја сту ку, на при мер, 
и же љи да он ни ка да не спо зна не ки дру га чи ји, ни ти да усни „ур лик бом бе“; или пак 
сти хо ва о соп стве ној же љи „да ме све над жи ви“ – ука за ће нам се са свим отво ре но 
оно што је „под текст“ чи та вог Бу ри че вог пе снич ког „тек ста“ – же ља да се очу ва сам 
жи вот. А ако он и „не ма сми сао“ – он да је упра во тај им пе ра тив, ње го ва нај дра ма тич-
ни ја, и нај по ет ски ја, нај фун да мен тал ни ја свр ха. 

Ве ћи ну тек сто ва, на гла ша ва Ни ко ла Вуј чић, и у Бу ри че вој зре ли јој по е зи ји као и у 
пр вој књи зи, чи не лир ске и фи ло зоф ске ми ни ја ту ре у ко ји ма на свој на чин из но си оно 
„што знам са мо ја а о че му ме ни ко не пи та“.

По се би већ та про ме на фор ме пе снич ке ми сли и ре чи, све де ност на је дан стих, 
мо но стих, или ре че ни цу, где се ри ма не мо же ни на зре ти, вр ху нац је Бу ри че ве апо ло-
ги је „сло бод ног сти ха“. У јед ној од без број них де фи ни ци ја овог пој ма у чи та вом „лек-
си ко ну“ ту ма че ња, Ро берт Фрост ка же да је пи са ње сло бод них сти хо ва на лик „игра њу 
те ни са без мре же“. Чи ста не по сред ност, ко ја „Вре ме чи та ња сти хо ва“ чи ни нај бли жим 
мо гу ћим „вре ме ну њи хо вог пи са ња“. То пре ва зи ла же ње не ви дљи ве пре пре ке, у вре ме 
Бу ри че вог огла ша ва ња, уи сти ну је зна чи ло хра брост по се би. У са мој осно ви, на ли ку-
је иза зо ву и жуд њи сва ког пи сца да отво ри дру ги, јед на ко лич ни и ан га жо ва ни од го вор 
и став сва ко га од нас, са дру ге стра не не по сто је ће мре же. Да се ис пу ни не из бе жно 
пра ви ло ства ра ња – да ода ши љач по ру ке на ђе при ма о ца, оно га ко је раз у ме, и по бу-
ђен је да на јед на ко спон тан на чин да свој од го вор. А та ко и Бу ри че во „вре ме чи та ња 
сти хо ва“, у исти мах по ста је иде ал но вре ме „њи хо вог ства ра ња“.

* * *

Пле ме ни ти бун тов ник, Бу рич.
Са вр ше ни го спо дин, ког сам има ла при ли ке да упо знам, 25. ав гу ста 1994, на Фе сти-

ва лу по е зи је у Стру ги. Упо зна ли смо се на ве ли ком при је му до бро до шли це, и пре по зна-
ли, за хва љу ју ћи име ни ма на кар ти ца ма уче сни ка ко је су нам по де ли ли ор га ни за то ри при 
до ла ску. Не го во рим ру ски, раз го ва ра ли смо на ен гле ском, ко јим је из вр сно вла дао. 
Нео ба ве зно кру же ње из ме ђу го сти ју на ве ли кој те ра си пре тво ри ли смо у при ли ку за 
ди ја лог, ко ме је упра во Бу рич, не на ме тљи во ме пра те ћи, на свој го спод стве ни на чин, 
да вао по се бан стил и тон – ње го ве дис крет не, по не кад ду хо ви те при мед бе, за па жа ња 
и пи та ња де ло ва ли су као бла ги под сти цај на од го во ре, за нај фи ни ју раз ме ну ути са ка, 
крат ких лич них при чи ца, пре ки да них го во ри ма до ма ћи на и при ла же њем ко ле га ко ји 
су же ле ли да га по здра ве. 
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„На ста ви ће мо су тра, за до руч ком“, ре као ми је, уз бла ги на клон, пред крај при је ма, 
кад сам се по ву кла у хо тел, а Бу рич остао ду бо ко у ноћ у раз го во ру с при ја те љи ма. 

Не појм љи во не вре ме сру чи ло се те но ћи на ма ле ни град, уда ри му ња це па ли су 
за мра че но не бо, ве тар и ки ша за стра шу ју ће су уда ра ли о про зо ре. У зо ру се све сми-
ри ло. У са ли за до ру чак, ра но из ју тра, ни ко га још ни је би ло – ни сам ни по ми шља ла да 
су ор га ни за то ри и ко ле ге већ би ли уве ли ко за о ку пље ни оним што се те но ћи до го ди ло. 
То ком ра но ју тар ње шет ње стру шким со ка чи ћи ма, при шле су ми ко ле ге из Бе о гра да, 
крат ко ми са оп штив ши да је Бу рич те но ћи, 26. ав гу ста, пре ми нуо, у бол ни ци у ко ју је 
хит но пре ве зен.

Ис пра ћен је опе лом у ма лој цр кви, чи ја су зво на, кроз ва здух рас те ре ћен тут ња ве 
и спа ри не, са вр ше но чист и кри ста лан, још бол ни је огла ша ва ла опро штај, и ту гу свих 
нас. Био је при ја тељ Ср би је, по што ва лац ње не кул ту ре, и по што ван од свих ко ји су 
зна ли бар део ње го вих ства ра лач ких на сто ја ња и ње го ве по себ но сти. 

Ле по је и да ље мо ћи от кри ва ти пе сни ка Бу ри ча, зна ти да је ње гов сло бод ни стих 
лук ко јим јед на по ет ска ми си ја пре ла зи из вре ме на у вре ме – за пра во, на ди ла зи вре ме 
– пу ту је у тра ја ње.

Зе мун, 2019–2020.


