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ПО Е ЗИ ЈА ИВА НЕ ВЕ ЛИ МИ РАЦ:  
ХЕ РА КЛИ ТОВ СКА ПРЕД СКА ЗА ЊА

И зна ју ћи ње ну тај ну, све сно сам јој при пи сао ре чи
ко је су би ле ис ка за не по во дом про ро чи шта:

[ὀ ἂναξ οὖ τὸ μαντεῖνὀν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς]
οὒτε λέγειν οὒτε κρὑπτει άλλά σημαίνει.

Кјер ке гор, „Тра го ви сен ки“ у Или - Или

[Аполон чи је је про ро чи ште у Делфима],
ни ти от кри ва, ни ти са кри ва, већ зна ке да је.

Хе ра клит, фраг мент ДК 92

У пр ву збир ку пе са ма Ива не Ве ли ми рац, Древ ни де чак (КОВ, Вр шац, 2003) си ла зи 
се као у бо га ти руд ник је зи ка и ми шље ња. Крат ки увод, од но сно под на слов дру ге 
књи ге, Из ла зак зве ри са из ла же њи ма из жи во ти ња (Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2020), 
пред ла же го вор о успо ме на ма и об ри си ма, „као и сва ко ја ким пој мо ви ма“. По ну ка ни 
смо овим ро ма неск ним на сло вом1 ко ји под се ћа на ре зи ме про зних по гла вља да се 
пи та мо да ли је реч и о пој мо ви ма са мог пе снич ког го во ра?... У ау то по е тич ком ко мен-
та ру на сло вље ном у есе ји стич ком ма ни ру, „О древ ном де ча ку“,2 Ива на Ве ли ми рац 
ка же да би древ ни де чак био „дру ги у се би са мом“. Би ће аде кват но те о риј ском би ћу, 
то јест „би ће пре ла за“ од тек ста до ин тер тек ста, би ће под ма ском „при по вед ног лу кав-
ства“ ко јим уме да се слу жи пе сни ки ња-есе ји ста.

Па нур ги јев ске не до у ми це

Пе сни ки ња Ива на Ве ли ми рац та ко ђе је есе ји ста, пре во ди лац са ен гле ског и фран-
цу ског, до бит ни ца На гра де „Бран ко Је лић” за пре вод са вре ме ног фран цу ског ро ма на 
Над ле штво за ба ште и риб ња ке Д. Де ко а на (2018). У ме ђу вре ме ну об ја вљи ва ња две 

1 Ива на Ве ли ми рац, Из ла зак зве ри са из ла же њи ма из жи во ти ња. По е ма пре ла за и пре ско ка у ко јој 
се го во ри о ра зно ра зним из ла же њи ма из нај ра зли чи ти јих об ли ка жи во та, из ства ри и из њи хо вих 
обри са, као и из сва ко ја ких пој мо ва, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2020. Пр ва вер зи ја, у ча со пи су 
Агон, број 26, ја ну ар –фе бру ар –март 2014, но си ла је на слов Из ла зак зве ри са из ла же њи ма из жи во-
ти ња. По е ма пре ла за и пре ско ка у ко јој се го во ри о ра зно ра зним из ла же њи ма из ра зно ли ких об ли ка 
жи во та. До ступ но на: http://agon ca so pis.com/ar hi va/sta ri_sajt/broj_26/po e zi ja/1_iva na_ve li mi rac.
html (7. XII 2020).
2 Дис кур зив на те ла по е зи је, збор ник чи јим се ди зај ном пе сни ки ња ба ви ла и би ла јед на од уред-
ни ца, АЖИН, Бе о град, 2004, стр. 54. Ау то по е ти ци прет хо ди че тр на ест пе са ма из Древ ног де ча ка, у 
два ступ ца, стр. 47–53.

ЗЛАТНА ГРЕДА

Бран ко Алек сић
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пе снич ке књи ге, Ива на Ве ли ми рац се ба ви ла Мон те ње вим Есе ји ма и Днев ни ком пу то-
ва ња: по ме ни мо до ступ не при ка зе пи са не на при руб ни ца ма Мон те ња3 и од ло мак 
пре во да Днев ни ка у ча со пи су Пи смо, Бе о град, бр. 86–87/2006. Из ла га ње за до вољ ства 
у кри тич ком чи та њу, пре ко ма ње-ви ше око ли шног „ко мен та ра“, за вр ша ва ау то кри ти-
ком, као код Ро ла на Бар та: „Ко мен тар та да у мо јим очи ма по ста је текст, фик ци ја, је дан 
на пу кли омо тач“.4 Ни је ли то раз лог због ко јег Барт твр ди да се не мо же го во ри ти „о“ 
тек сту, не го „у ње му, на ње гов на чин...“?5 Уо ста лом, Вал тер Бен ја мин је хтео, у кри ти ци 
Адор но вог де ла по во дом Кјер ке го ро ве есте ти ке, да „го во ри у Кјер ке го ру“.6

При бли жа ва ју ћи две кул ту ре пу тем кул тур ног мо ста из ме ђу два је зи ка, Ива на Ве-
ли ми рац је об ја ви ла оглед на фран цу ском с ду хо ви тим на сло вом: „О Ста ни сла ву Вина-
ве ру, пре во ди о цу Ра блеа, или ка ко су Гар ган туа и Пан та гру ел про го во ри ли на срп ском“.7 
Бу ду ћи да је фран цу ски пи сац вла дао крај њим мо гућ но сти ма у игра њу са је зи ком, 
Ви на вер је 1953. го ди не, по во дом 400. го ди шњи це Ра бле о ве смр ти, ре као:

Ра бле је не пре во дљив, про сто за то што тра жи од пре во ди о ца исту ту игру са је зи-
ком, – а та је игра ма ло ко ме да та.8

Али без те по след ње ре зер ве, са знав ши да Ау гу стин Ује вић, „у ча су по след њег опро-
шта ја“, при пре ма пре вод Мар се ла Пру ста, и уве рен да „ће то би ти... вир ски пе ан“, у 
пи сму дав на шњем при ја те љу Ви на вер по ру чу је, ства ра ју ћи је зич ку ко ва ни цу (гла гол 
„по ти ни ти“, од на дим ка Тин):

На прег ни се, Ти не, и спа си нам сво га Пру ста, – по ти ни га и пре ти ни, али пре све га, не 
за бо ра ви: да су нам тво ји ро ђе ни пе снич ки ус хи ти пре те жни ји од би ло ка квог пре во да.9

Је дан стих по е ме Из ла зак зве ри са из ла же њи ма из жи во ти ња (стр. 26), до ла зи нам 
из тог иза зов ног пре во ди лач ког ис ку ства,

из Па нур ги је вих не до у ми ца

то јест, уко ли ко по ве за ност по е зи је и ми шље ња ни је до вољ на пе сни ци ма с ра бле ов ским 
апе ти том, не тре ба ли да кле до да ти и ус хи те пред по ве за но шћу њи хо ве лич не по е зи-
је и њи хо вих умет нич ких пре во да са стра них је зи ка?! У Из ла ску зве ри са из ла же њи ма 

3 До ступ но на: http://cor nu co pia16.com /blog/tag/mon ta ig ne-1912-mon ta ig ne-2012/ (7. XII 2020).
4 Ро лан Барт, За до вољ ство у тек сту, пре вео Јо ви ца Аћин, Ниш, Гра ди на, 1975, стр. 22.
5 Исто, стр. 29.
6 Вал тер Бен ја мин, пи смо Адор ну, Бер лин, 1. XII 1932. Ви ди: The o dor W. Ador no / Wal ter Be nja min, 
Bri ef wec hsel 1928–1940, при ре дио Hen ri Lo nitz, Su hr kamp Ver lag, Frank furt/M, 1994.
7 Ива на Ве ли ми рац, „Sur Sta ni slav Vi na ver, tra duc te ur de Ra be la is ou com ment Gar gan tua et Pan ta-
gruel se mi rent à par ler ser be“, Re vue se ziè mi ste Le Ver ger – bo u qu et 1, до ступ но на: http://cor nu co pia16.
com /wp-con tent/uplo ads/2014/07/Ver ger1_VE LI MI RAC.pd f (7. XII 2020).
8 Ста ни сав Ви на вер, Бе о град ско огле да ло (на слов по стал ној ру бри ци ко ју је Ви на вер во дио у ли сту 
Ре пу бли ка, 1952–1955), тек сто ве при ре дио Гој ко Те шић, Бе о град, Сло во љуб ве, 1977, стр. 96–97.
9 Ста ни слав Ви на вер, „Пи смо Ти ну Ује ви ћу“, 29. сеп тем бра 1954, исто, стр. 202.
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из жи во ти ња, пе сни ки ња пра ви јед ну дру гу алу зи ју на то ис ку ство – овог пу та на соп-
стве ни пре вод Кок то о вог ис по вед ног де ла Опи јум.10 Ако се у по е ми наг не мо над осо-
бе ност мо ти ва и шу мо ва (стр. 25):

из шкољ ке пре во ди о ца
не са ве сног хо до ча сни ка,

ра за зна је се да је, пи са на на срп ском, на ста ја ла на фран цу ском тлу. Ме ђу нај лич ни јим 
озна чи те љи ма су они са фи гу ром ана ко лу та: „из пи сма оцу / а и мај ци / (не по сла тих)“ 
(стр. 20), те не ко ли ко то по ни ма, Вер са ја (стр. 26) и „бле дих ри би зли Ма ри је Ан то а не те“ 
(стр. 11), као и упо тре ба по је ди нач них име на – по го то во стра них пе сни ка, од Рил кеа 
до Це ла на, за тим ево ци ра ње лич но сти из књи жев ног на сле ђа, усло жња ва по е тич ку 
ви ше знач ност. По Ба ум гар те но вој есте ти ци, име на су по е тич на у сми слу у ко јем су 
„пред ста ве по је ди нач ног осо би то по е тич не“.11 Осе ћа ње при јат но сти ко је, ка ко ка же 
Ба ум гар тен, про из ла зи из ни за по е тич них асо ци ја ци ја, про те же се до угод но сти чи-
та ња. Кул ту ро ло шке ре фе рен це, фрој дов ским је зи ком ре че но: сим па ти ја са тра гич ним 
суд би на ма прог на ни ка или не срет них љу бав ни ка, до сти жу вр ху нац у епи зо ди са Бо-
ка чо вом ју на ки њом ко ја се пре да је успо ме на ма ко је, као зве ри, из ла зе „из ћу па из 
ко јег ни че бо си љак / у ко јем је сло мље на ло ба ња љу бав ни ка“.12 Те пе сни ки њи не ре фе-
рен це-сим па ти је ула зе у оштар су коб са звер ским све том не кул ту ре, не-ци ви ли за ци је: 
то би би ло мо рал но ста ње раз ли ке, из ра же но пре ко фи гу ра ана ко лу та.

Кад је Стен дал си шао у на пу ште на ок на руд ни ка со ли бли зу Салц бур га, ди вио се 
гра ни ого ле лој по сле зи ме, ко ја је, „под ути ца јем во да пу них че сти ца со ли, ко је је на-
та па ју, а за тим је [рудари] оста вља ју на су ву по вла че ћи се, да би је на шли са свим по кри-
ве ну бли ста вим кри ста ли ма“.13 Ду би не је зи ка оста ју non fi ni to на кра ју ру до ко па. Сва ки 
по је ди нач ни, па и наш соп стве ни по ку шај да при ђе мо том све ту, уна пред је пре вла дан 
пре и на че њи ма је зич ких по но ра, као гра на из руд ни ка со ли, на чи јем при крај ку

пе сак иси ја ва не до вр ше ним при ча ма и не са вла да ним го во ром
(Древ ни де чак, стр. 35).

10 Жан Кок то, Опи јум, днев ник де ток си ка ци је из 1930. (са цр те жи ма пи сца), пре ве ла Ива на Ве ли-
ми рац, Гра дац, Ча чак, 2012. Кад се Ро лан Барт по зи ва на исто ри ју – „на шу исто ри ју“ (за пад њач ког 
све та?), он не про би ја отво ре на вра та твр де ћи да „текст на сла де из би ја у њој увек на на чин скан-
да ла (иш ча ше ња)...“, За до вољ ство у тек сту, стр. 27.
11 Алек сан дер Го тлиб Ба ум гар тен, Фи ло зоф ске ме ди та ци је о не ким аспек ти ма пе снич ког де ла, 
пре вео са ла тин ског Алек сан дар Ло ма, БИГЗ, Бе о град, 1985, стр. 68–69.
12 Из ла зак зве ри..., стр. 32. За из вор упо ре ди: Gi o van ni Boc cac cio, Де ка ме рон, т. I, пре вео Ми ха и ло 
До брић, Из да вач ки за вод Ју го сла ви ја, Бе о град, 1966, стр. 441–446. Че твр ти дан – При ча пе та: „Иса-
бе ти на бра ћа уби ју ње ног љу бав ни ка [...], она кри шом ис ко па ње го ву гла ву и мет не је у зе мља ни 
суд са бо сиљ ком“. За крај при че, Бо ка чо ци ти ра два пр ва сти ха јед не ду же си ци ли јан ске пе сме: 
Ко ми је тај бо си љак украо...
13 Ан ри Бејл Стен дал, О љу ба ви, „Салц бур шка гра на“, пре ве ла Ве ра Ба ко тић Ми ју шко вић, Ми нер ва, 
Су бо ти ца, 1976.
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Жа нр мар ги на ли ја, као по се бан огра нак око ли шних ко мен та ра (Ед гар Алан По, 
Mar gi na lia, са на сле ђем у Бо дле ро вим пре во ди ма и Ва ле ри је вим пе снич ким бе ле шка ма), 
ко ји код нас ожи вља ва 1929. го ди не Мар ка Ри сти ћа у ру бри ци у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске, до зво ља ва не по сред но кри тич ко ре а го ва ње – до да так, ми сао као из-ми шља ње 
на осно ву тек ста-ма три це.

Ва ђе ње ру де је зи ка био би наш по ку шај – „пра ви пре вод“ мон те њев ског жан ра 
es sai ко ји гла си оглед, огле да ње као п(р)оку ша ва ње – да се до пре до древ ног на че ла 
λόγος. Да се пре ко оно га што се го во ри (λέγει), отво ри сми сао при ро де као истин ске 
су шти не. Хе ра кли тов по јам се бе-скри ва ња, у Фраг мен ту 92, Хел шер ко мен та ри ше 
ова ко: Апо лон огла ша ва исто у сли ци и по ред би.14 „Го во ри ти о зна њу као о ме та фо ри 
жи во та, жи вље ња“: сре ди шњи по јам по но вљен је два пу та у ау то по е тич ком огле ду 
Ива не Ве ли ми рац (2004: стр. 54). Ми не рал ни свет, као и свет фло ре и фа у не, са чи ња-
ва ју на шу при род ну око ли ну ко ју де ли мо

са те ли ма за бо ра ва, ри ба ма дво ди ха ли ца ма,
чу ва не у тај ној пре гра ди,
као ора си што су из ну тра по је ли сво је је згро од уља и тва ри

(Исто, стр. 7).

Пре и на че ња

Ни је слу чај но да пред мет на лич ност, лир ски обје кат Древ ног де ча ка – али то је већ 
пред о се ћа ње по е ме Из ла зак зве ри... – „го во ри мно ге је зи ке“, што му омо гу ћа ва да 
„преброј[и] је зи ке до шља ка“ (стр. 29), од ле ван тин ских је зи ка до про ро ко ва ња „да ће 
му ца ви по зна ва ти ре тор ство / и де ви це му дре и лу де би ти опи сме ње не“ (стр. 15), да 
сто пу по сто пу у дав ну про шлост, об ли ку је и ор феј ски ожи ви чи тав је дан за ми шље ни 
свет (стр. 22–23):

пре тва ра се из ри бе у пти цу,

или

да ни као сен ке про ти ца ња вре ме на, плит ка ко ри та то ка,
где се оправ да ва ју тра ја ња кроз све ме та мор фо зе,

што је на ве ло Јо ви цу Аћи на да, у пре по ру ци за штам па ње књи ге Древ ни де чак, уста-
но ви пре вас ход но по ја вљи ва ње пред ме та и је зи ка као ду ха пре о бра же ња... На и ме, у 
Ива ни ној по е зи ји, Аћин је лу цид но на зрео „по ет ску фе но ме но ло ги ју тран сфор ма ци-
ја“. У по го во ру Из ла ска зве ри..., Је ле на Ми лин ко вић по ми ње Ови ди је ве Ме та мор фо зе 

14 U. Hölscher, „Aнaксимандар и по че так фи ло зо фи је“ (1953), ци ти рао Бо го љуб Ши ја ко бић, Mythos, 
Physis, Psyche (пoглавље „Physis и psyche: crux He rac li tea“), Ја сен, Бе о град, 2002, стр. 208.
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јер ово де ло „опи су је пре ла зе, пре ско ке, из ла же ња и тран сфор ма ци је“.15 С на ше стра-
не, у прав цу је зич ких ис тра жи ва ња ге ни ја је зи ка Раст ка Пе тро ви ћа, пре ма на сло ву 
јед не пе сме из От кро ве ња (1922), ра ди је би смо ми сли ли на уну тра шња пре и на че ња 
по ет ског је зи ка и лич но сти.

Раст ко Пе тро вић је кроз От кро ве ње ис ку сио ха лу ци нант ну моћ до слов ног хра ње-
ња те фи гу ре: „на хра ни ти звер ства“ (Ово о јед ном пе сни ку, пе сма по све ће на Ми ла ну 
Де дин цу), од ло ка ли за ци је фан та зма: „бо ли виј ско зве р је“ (Пут ник, пе сма по све ће на 
Ста ни сла ву Ви на ве ру), до за кључ не па ри ске пе сме по ни шта ва ња соп стве ног по сто-
ја ња, од ри ца ња од по сти за ња „ван ми шић не ек ста зе“ (Звер ства, да ти ра но: „Па риз, 
1922“). Је дан од по ве ре ни ка тај ни От кро ве ња, Мар ко Ри стић, ко јем је ина че по све ће-
на пе сма Пре и на че ња, ре ћи ће у пред го во ру свом из да њу Раст ко вих иза бра них де ла, 
да пе сни ко ва сво је вр сна де кла ра ци ја пра ва чо ве ка, ни је мо гла да из бег не

да бу де и де кла ра ци ја пра ва зве ри, [јер] оно што је пе сник очај нич ки и без успе ха те-
жио да по стиг не, то је пре ва зи ла же ње те ле сног, звер ског, пре ко ег зал та ци је те ле сног, с 
оне стра не ег за спе ра ци је звер ског.16

По јам пре и на че ња на ла зи се у збир ци јед не од пе сни ки ња ко ју по ми ње Из ла зак 
зве ри... (стр. 27), Не ли Закс (Nelly Sachs, 1881–1970): Flucht und Ver wan dung – Бек ство и 
пре и на че ње (1953), у ко јем се про ро ку је пре ко ле та пти ца.

Да кле, у пи та њу ни су са мо пе снич ки об ли ци ко ји ме ња ју ме ста и зна ко ве ин тер-
пунк ци је; то је цео сми сао по е зи је, да ле ко пре Ови ди ја, у дел фиј ском гла су про ро чи це 
Пи ти је, ко је је Хе ра клит јед ном за у век обра зло жио у од лом ку:

Апо лон ука зу је, не по ја шња ва.

Реч је о дру гој вер зи ји пре во да ко ју Ми ро слав Мар ко вић пред ла же у свом ту ма-
че њу Фи ло зо фи је Хе ра кли та мрач ног (Но лит, Бе о град, 1983, стр. 53). Мар ко вић на зи ва 
Фраг мент ДК 92 пи тиј ски афо ри зам: „скри ве ни али ело квент ни Ло гос по ре ди се ов де 
са под јед на ко скри ве ним и под јед на ко ре чи тим бо гом Апо ло ном“; слич но обо го тво-
ре ње Ло го са је у Фраг мен ту 23 (= ДК 112). Пре вод Ани це Са вић Ре бац гла си: „...Хе ра-
кли тов дел фиј ски бог, ни ти ка зу је ни ти скри ва већ на го ве шта ва“17 – то су по ка за те љи 
ко је тре ба ту ма чи ти, до да је Мар сел Конш.18 Са сво је стра не, Кирк и Реј вен сма тра ју да 
„φύσις ве ро ват но не зна чи При ро ду, не го пра ву кон сти ту ци ју ства ри“.19 Тра га ју ћи за 
је дин стве ним за ко ном укр шта ја у при ро ди, ве ро ват но на дах нут и овим од лом ком 

15 Је ле на Ми лин ко вић, „Те ло зве ри, је зик те ла“, по го вор Из ла ска зве ри..., стр. 42.
16 М. Ри стић, „Раст ко Пе тро вић“, пред го вор у: Р. Пе тро вић, Из бор 1919–1924, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 1958, стр. 24.
17 Ани ца Са вић Ре бац, Пред пла тон ска еро то ло ги ја (1932), по гла вље „Фа нес и свет“, но во из да ње 
при ре ди ла Да рин ка Зли чић, Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1984, стр. 118.
18 Mar cel Con che, Hérac li te: Frag ments, P. U. F, Pa ris, 1987, стр. 151. Жак Ла кан у се ан си од 8. ма ја 1973. 
Се ми на ра XX: Још (En co re, Se uil, Pa ris, 1975, стр. 145), пре во ди још нео бич ни је: „il n’a vo ue ni ne cac he, 
il sig ni fie“ – то јест: „он [Аполон] не при зна је ни не скри ва, не го озна ча ва“.
19 C. S. Kirk, J. E. Ra ven, The Pre soc ra tic Phi lo sop hers, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1963, стр. 194.
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ми сли о ца из Ефе са, Ла за Ко стић у де лу Основ но на че ло. Кри тич ки увод у оп шту фи-
ло со фи ју (1884), ви ди Хе ра кли та по ет ски, „у за но су про ро ка“.20

Са мо од ре ђе ње по ет ског го во ра, у огле ду „О древ ном де ча ку“ (2004: стр. 54) као 
„ми сли из су прот но сти, ми шље ње су прот но сти“, не би би ло до вољ но да упу ти на 
грч ког ми сли о ца укр шта ња су прот но сти, по себ но са „би ћем тек ста и тек сто ва“, ка ко 
сто ји у ау то по е тич ком тек сту. Да ли зре лост мо же би ти, ка ко се обич но ка же, „пре ра-
на“, а лич ност: ста ри-мла ди? Или све те су прот но сти спли ћу тај ну по себ ног пе снич ког 
та лен та о ко јем је Кјер ке гор го во рио као о тај ни, при пи су ју ћи Хе ра кли тов фраг мент 
не и ме но ва ној по зна ни ци у ма гла ма и ве тро ви ма на крај њем се ве ру, код Хи пер бо ре-
ја ца?... Или на осно ву пи та ња ко је Мар сел Конш по ку ша ва да ре ши, Хе ра кли тов ениг-
ма тич ни фраг мент пред ста вља „па ра диг му са мог хе ра кли тов ског је зи ка“ (нав. ме сто, 
1987)? Пре нео га је Јам блик у Еги пат ским ми сте ри ја ма (136, 4), да би Хе ра кли то вим 
фраг мен том илу стро вао де фи ни ци ју сим бо лич ног је зи ка, ко ји је по ње му вра ча ње. 
За ми сао тра је од Ор фе је вих вре ме на, кад је пе сник-про рок пе вао с Апо ло ном, ка ко 
Хо ра ци је ка же у Пи сму Пи зо ни ма, ка да су „пе сме но си ле про ро штва“ и „кроз пе сму 
збо ри ла про ро штва“,21 на ста вља се у Ба ум гар те но вој фи ло зо фи ји пе сни штва (1735) с 
ко ри сном раз ли ком из ме ђу пред ви ђа ња као пред ста ве о бу ду ћем вре ме ну и пред ви-
ђа ња из ра же ног ре чи ма, ко је Ба ум гар тен на зи ва пред ска за њем,22 све до Ду ха уто пи је 
у ко јој Блох де фи ни ше пе сни штво као „по ме ра но про ро чан ство“ (1918).

Зар ме та фо рич ни го вор жи во та (име ни ца) и жи вље ња (де лат ни чин), не од-го ва ра 
пред ска за ња по е зи је у ви ду па ра диг ме соп стве ног го во ра (λέγει) као на че лу про ро чан-
ства Пи ти је у древ ном дел фиј ском хра му? Хе ра кли тов ска φύσις очи та ва се зна ци ма!

Ива на Ве ли ми рац са жи ма то на че ло у стих, уоп шта ва ју ћи фор му ла ци ју да ле ко се-
жне пе снич ке де лат но сти о њој са мој:

ука зу је, а не озна ча ва
(Древ ни де чак, стр. 37)!

Фор му ла ци ја од го ва ра Кјер ке го ро вој за ми сли да је по сто ја ње са мо по се би не до-
ка зи ва по зи ци ја, или ка ко га ту ма чи Жан Вал, „не по ка зи ва – је ди но озна ча ва ју ћа“.23

До след но по е ти ци фор му ли са ној у том му ње ви том сти ху, по е зи ја Ива не Ве ли ми-
рац пре ма то ме „про ри че об лик не до вр ше ној ски ци“ за „књи гу скри ве них зна че ња“ 
(2003: стр. 34. и 32) и не ма по тре бу да на во ди ни јед но од „име на про ро ка“ (стр. 30), јер 
се „чу да [јављају] и ми мо про ро чан ста ва“ (стр. 24).

Ци клус од не ко ли ко пе са ма, „До да так Древ ном де ча ку“, нео до љи во ис кр са ва на 
кра ју збир ке: че ти ри за вр шне пе сме у не за др жи вом, кру жном то ку из вор ног го во ра. 

20 Ла за Ко стић, Основ но на че ло, Кул ту ра, Бе о град, 1964, стр. 52.
21 Хо ра ци је, „Пе снич ка умет ност“ (сти хо ви 401–407), у из бо ру Пи сма, пре ве ла Рад ми ла Ша ла ба лић, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1972, стр. 86.
22 Фи ло зоф ске ме ди та ци је..., нав. де ло, LX, стр. 50–51. То ће би ти „бу ду ћа се ћа ња из бе ле жни це“ 
(Из ла зак зве ри..., стр. 32).
23 Jean Wahl, „Хај де гер и Кјер ке гор“ (1933), у збир ци огле да Кјер ке го ров ске сту ди је (Etu des ki er ke ga-
ar di en nes, 1938; Vrin, Pa ris, 1974).
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Оне цр пу те ме из грч ких ми то ва ко ји су ко лев ка европ ске ци ви ли за ци је, оста ју ћи у нај те-
шњем до ди ру са на стан ком је зи ка, као и са на шим лич ним нај ра ни јим успо ме на ма. Враџ-
бин ска бро ја ни ца име на: Хе спе ри де, По ли фем, Арах на, Ари јад на и Пе не ло па (стр. 43–49):

Ко нац на дру гом кра ју, већ се рас пли ће.

Де тињ ство оста је нај вер ни ја ме та фо ра игре са све том и ње го вим трај ним озна чи-
те љи ма. За пе сни ки њу, то су на при мер ле то ва ња на остр ву, ко је је по ле ген ди древ ни 
Фа рос – „грч ки мит као бај ка мог де тињ ства на про сто ру из гу бље ног, иш че злог остр-
ва“ („О древ ном де ча ку“, стр. 55; „из смо ле и вре ска са остр ва“, Из ла зак зве ри..., стр. 27). 
За ни ма ње за пра ста ре и пре дач ке об ли ке жи во та, при сут но у пр вој књи зи, фи ли гран-
ски је прот ка но у дру гој, пре ко „коп чи на сан да ла ма / рим ског за ве шта ња на ду нав ским 
оба ла ма“.24

У под тек сту ан тич ког на сле ђа, у под зем ном де ло ва њу Арах не и Ари јад не, „сви 
об ли ци из ник ну...“ пре ко сен че ња, или пре ко на цр та. То су „цр те жи уну тра шње по бу де“ 
(стр. 38), као у слу ча ју Еди по ве ле ген де – „ана то ми ја трп них ста ња / ски ца је ње го вог 
кре та ња“. Све док не до ђе до тра гич ног са зна ња о соп стве ној суд би ни, Едип је лик ко ји 
„са мог се бе дру гим зо ве“ (стр. 20). Оже нив ши се сво јом мај ком, Едип се огре шио о 
за кон нај све тли јих апо лон ских сна га.25 Тро гла сном драм ском хо ру: Арах на, Ари јад на, 
на пи та ње „ка ко се су о чи ти са вла сти тим ли ком“, Ива на Ве ли ми рац од го ва ра при до да-
ју ћи ле ген дар ни лик тка ље Пе не ло пе, да би од го во ри ла у ње но име: „Зна ти за обе, не 
би ти ни јед на“ (стр. 49). Мит ан дро ги на („пла во ко си де чак / са очи ма де вој чи це“, ви чан 
змиј ским ста ни шти ма, стр. 47), ве ро ват но је сре ди шње ру дар ско ок но тих ме на. Де чак 
би мо гао да бу де де вој чи ца. Да ли је та ко?

Спо ме ну ли смо да ле ген да ма (пе сни ки њи ног) де тињ ства по не тим с остр ва Хвар, 
при па да „По ли фе мо ва пе ћи на”, док је Кор чу ла тре ба ло да бу де оби та ва ли ште Кир ке 
(по уве ре њу Ари сти да Ву че ти ћа). Тре ба ли исто ри ју по е зи је као под свест, ду бо ко лич но 
под се ћа ње на пр ва ис ку ства де тињ ства, до ве сти пре су ши ва њем до све сти о соп стве-
ном би ћу и је зи ку? Не во ди ли то ме пе сни ки њи на „ве ра у про ро чан ске сно ве“ (стр. 19)?! 
Ре че но фрој дов ским је зи ком: да та мо где је би ло „оно“ – је зик исто ри је, храм под све-
сти – на ста не „ја“, је зик ко ји смо лич но за вре ди ли?26

24 Из ла зак зве ри..., стр. 16. Од ду нав ских оба ла, „ни ског во до ста ја у Лин цу“ (стр. 14), до дру ге оба ле 
Се не, по е ма се ства ра у дру гом је зич ком про сто ру, у су сед ству хер ба ри ју ма у Вер са ју. Да кле, то-
по ни мич на кон кре ти за ци ја ни је од сут на у по е ми, као што би се мо гло по ми сли ти (по го вор Јеленe 
Ми лин ко вић, стр. 43).
25 Јо хан Ј. Ба хо фен, Ма те рин ско пра во (1861), § 81 Со фо кле и Еги пат. О ма те рин ској фи гу ри Ари јад не, 
ко ја не ста је у под зем ном све ту; по што ју је Те зеј на пу стио, Ари јад на ће се стра стве но ода ти Ди о ни-
со вој чул ној и бо жан ској љу ба ви. Ба хо фен у до дат ку 154 пот кре пљу је ле ген ду на во ди ма из грч ких 
и рим ских на пи са. Ви де ти та ко ђе бе ле шку Ани це Са вић Ре бац о ути ца ју ма три јар хал них и па три јар-
хал них пред ста ва на грч ку ре ли ги ју и ми то ве: Пред пла тон ска еро то ло ги ја, стр. 124 (на по ме на 28а).
26 На ша прет по став ка про ти ву ре чи те зи Ду брав ке Ђу рић у по го во ру збор ни ка Дис кур зив на те ла 
по е зи је (АЖИН, Бе о град, 2004, стр. 148), о опо на ша њу дру гих го во ра, о „еклек тич ком је зи ку“ то 
јест о „ми ме зи су“ (!) по ет ског тек ста Ива не Ве ли ми рац, ко ји ни ви ше ни ма ње, „...са мо све сно на-
ста је као ми ме зис ми ме зи са“. Ду брав ка Ђу рић је по бр ка ла функ ци је ре чи на не ко ли ко раз ли чи тих 
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Ег зор ци стич ки ан ти бе сти ја риј

Дру га пе снич ка књи га Ива не Ве ли ми рац, Из ла зак зве ри..., по сил ном тем пе ра мен-
ту ко јим ва ља маг му ре чи и сим бо ла, гро здо ве асо ци ја ци ја у сти хо ви ма као без да ха, 
пред ста вља од скок, пре скок је зи ка ко јим је го во рио Апо ли нер, па и Древ ни де чак. Док 
је до бар део пе снич ког све та про го во рио у пр вој збир ци Ива не Ве ли ми рац, при род-
но окре нут је зи ку као свом пред ме ту, Из ла зак зве ри... не по сред но из ра жа ва, игра, сâм 
је зик као сред ство, чин „ег зор ци зи ра ња“. И то чи ни на на чин ко јим се слу жи Апо ло-
но ва на дах ну та про ро чи ца у бу ни лу, као ба ха нат ки ње у игра ма зве ри (као у Ан дри-
ће вој па ра бо ли умет но сти, Асја и вук); на на чин ко јим су над ре а ли сти пред ла га ли 
сво је де ло под на зи вом Ан ти-Зи д као „при лог за пра вил ни је схва та ње над ре а ли зма“ 
(Мар ко Ри стић и Ва не Бор, 1932). У мо дер ној по е зи ји, по сле на ве ште ња на си ља зве ри 
у Ло тре а мо но вим Мал до ро ро вим пе ва њи ма, Ги јом Апо ли нер под се ти ће на два ли ка 
пе сни ка-про ро ка: Ти ре си ју, Еди по вог дво пол ног не у мит ног гла со но шу и древ ног бар-
да Ор фе ја (ци клус Зве ри њак или Ор фе је ва по вор ка, са цр те жи ма Ра у ла Ди фи ја, 1911, и 
Ти ре си ји не дој ке, „над ре а ли стич ка дра ма“, 1917). Кок то ов цр теж, иза бран за на слов ну 
стра ну књи ге Древ ни де чак, пред ста вља пор трет Ор фе ја из 1956. го ди не, у до ба ка да 
Алан Бо ске, ко га у то ме пра ти Бран ко Миљ ко вић, об на вља Ор фе је во за ве шта ње. У 
ме ђу вре ме ну, Рил ке је унео „ми са о ну сли ко ви тост“ у ци клус Со не ти Ор фе ју (1923), а 
по Кр ле жи ној па ра фра зи од лом ка из Де вин ских еле ги ја (исте 1923):

по жи вин ским обра зи ма ра за зна је мо што је из ва на, [мада] ра ном Дје те ту ... скри ва-
мо оно жи вин ско и отво ре но и од смр ти сло бод но пред со бом.27

Кључ ко ји но во про на ђе ни је зик пред ла же за отва ра ње „пре ла за и пре ско ка“ зи-
до ва у Из ла ску зве ри..., је тај: чи ни се да, док је Древ ни де чак опи си вао го вор као свој 
основ ни пред мет, по е ма га са да ис ка зу је, по ка зу је као де ло, ἔργον. Пи та мо се, да ли је 
то сми сао „ег зор ци зма“ ко ји је пе сни ки ња по ме ну ла (у пи сму од 17. ја ну а ра 2020, ко је 
се би до зво ља вам да на ве дем), име ну ју ћи свој по ку шај упра во као „ег зор ци стич ки 
ан ти бе сти ја риј“. Да ли је то сми сао ње не „вер сај ске им про ви за ци је“ (стр. 26)? У по за ди-
ни по ет ских ис ка за, при зи ва ње по смрт них се ни, по и мен це Не ли Закс и Па у ла Це ла на, 
све до ка тра гич ног Дру гог свет ског ра та, под се ћа на исто ри ју на шег под не бља, на 
скр ха не уто пи је и на де, пред ко ји ма се по ста вља пи та ње о оп се да њу ду ша – „и ка ко 
смо про во ди ли ег зор ци зме“, ка ко Гр га Га му лин пи ше у не по сла том (још јед ном) пи сму 
Ми ро сла ву Кр ле жи (1980).28

ни воа, и за па ла у иде а ли зо ва ње је зич ког ме ди ју ма. По ње ном ми шље њу, „ау тор ка [књиге Древ ни 
дечак], по ка зу је да је све је зик, да ствар ност не по сто ји из ван је зи ка, да сва ко зна ње, сва ка исто-
ри ја, по сто је у пи са ном об ли ку“ (Нав. ме сто). Ре кло би се да исто ри ја ни је по сто ја ла пре от кри ћа 
пи сменâ, и да за љу де ко ји су ро ђе ни не ми и глу ви, „ствар ност не по сто ји...“! Про тив слич них за-
блу да, Ди дро је још у XVI II ве ку пи сао оглед о сле пи ма, а Де ри да у XX ве ку оглед о ло го цен три зму 
(ви ди О гра ма то ло ги ји, Са ра је во, 1974).
27 Ми ро слав Кр ле жа, „О Рил ке о вој по е зи ји“ (1930), Есе ји, Но лит, Бе о град, 1973, стр. 208.
28 Док је дан уза луд од Кр ле же као va te sa (рим ског пе сни ка-про ро ка), тра жи „не ки знак, ма кар и 
без зна че ња, тек то ли ко да до зна: по сто ји ли не што, бар фик ци ја не ка?“ (Г. Га му лин, „Пи смо с Пон та“, 
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Ис те ру ју се – или про те ру ју – људ ски стра хо ви и мо ре, људ ска те ле сна и ду хов на 
зло де ла, и на ше оп се не:

из бу ни ла ло го са 
рас ка ла шно сти лек си са
из ла зе
из ла зе 
из ла зе зве ри

(стр. 37).

Зве ри су од лу чу ју ћа „ши фра ег зи стен ци је“, да се по слу жи мо из ра зом ко ји је Еу ген 
Финк, са ста но ви шта го вор но је зич ког раз у ме ва ња би ћа, упо тре био у ту ма че њу бек-
ства из муч не људ ске си ту а ци је у Па ве зе о вом ди ја ло гу Ди вља жи во ти ња.29 Ста ни слав 
Ви на вер је пи сао о сми слу тих але го ри ја у збир ци пе са ма Ма сто дон ти Алек сан дра 
Ву ча (1952): ма сто дон ти, „те шке и ма мур не пра зве ри [су] ум на па ро ди ја сва ког огорче ња 
и је зе“.30 Ако ту фи ло зоф ску, ум ну „ши фру“ пре ве де мо на је зик ту ма че ња књи жев ног 
умет нич ког де ла, до ла зи мо до основ не стил ске фи гу ре у Из ла ску зве ри...: си нег до хе. 
Она кул ми ни ра у хе те ро ко смич кој по ет ској фик ци ји.

Апо лон ни је са мо Mu sa get, пред вод ник Му за, не го и стре лац не у мит не сна ге. Го-
во ре ћи о бит ним ег зи стен ци јал ним ис ку стви ма до ко јих се мо же до ћи у на шем оп хо-
ђе њу са умет нич ким де ли ма, Финк не за не ма ру је си ле „ле по га-че га и у исти мах стра-
шно га-че га“. И Финк на во ди двој ну при ро ду Апо ло на алу ди ра ју ћи на Рил ке о ву пе сму 
Апо ло но во по пр сје: „Умет нич ко де ло по га ђа љу де – као Апо ло но ва стре ла Ни о би де. 
’Јер не по сто ји ме сто / Ко је те не ви ди. Мо раш жи вот свој про ме ни ти’, ка же се у Рил-
ке о вој пе сми“.31

Ду бо ко лич на по е зи ја Ива не Ве ли ми рац, гра да ци јом мно гих бо га тих књи жев них 
и исто риј ских асо ци ја ци ја, по ве зу је свет по зна тих чи ње ни ца са уз бур ка ном ма штом. 
Ње не по не кад над ре а ли стич ке сли ке, ка ден ца „гра нич них го во ра“,32 не ма ју и не мо гу 

ча со пис Гор до ган, бр. 12, За греб, 1982, стр. 77), дру гог ће Кр ле жа на дах ну ти на про на ла зак из ра за 
„ин те лек ту ал не зве ри“ (Ви ди: Бо ра Ћо сић, „По сло ви, сум ње, сно ви Ми ро сла ва Кр ле же“, исто, стр. 
23). До са да смо, у „кућ ним сим по си о ни ма“, зна ли са мо за из раз као у че ти ри зи да: окре та ти се као 
звер у ка ве зу.
29 Ви ди Еу ген Финк, Епи ло зи по е зи ји (1971), БИГЗ, Бе о град 1979, стр. 73. О Фин ко вом схва та њу од-
но са фи ло со фи је и пе сни штва: пред го вор Ми ла на Дам ња но ви ћа (стр. 5–11), и Дам ња но ви ћев оглед 
„Е. Финк и тран сцен ден тал на фе но ме но ло ги ја“, По ља, бр. 163 (сеп тем бар), Но ви Сад, 1972.
30 Ста ни слав Ви на вер, „Ма сто дон ти од Алек сан дра Ву ча“, Бе о град ско огле да ло, нав. де ло, стр. 37.
31 Исто, стр. 53. Ви де ти та ко ђе Фин ков ко мен тар Хе ра кли то вог Фраг мен та 53 о Ра ту, на стр. 61. 
При ме ти мо да се Рил ке ов им пе ра тив ти че те ме ља жи вот не прак се, а не фа та ли стич ког на ло га 
ду ха, као на при мер код Хел дер ли на: „...Es müss / Bei Ze i ten weg, durch wen der Ge ist ge re det“ („...Мо ра 
/ Оти ћи из жи во та онај кроз ко га дух про збо ри“). Код Ни чеа, то је већ ис пра зна вој нич ка за по вест: 
„чо век мо ра по ста ти умет ник“...
32 Из ла зак зве ри..., стр. 8. По след ња на по ме на о раз ло гу због ко јег те по е тич не пред ста ве мо гу да 
се при ка жу на о ко „збр ка не“. („Ка та ло зи у по е ми ни су ло гич не и сре ђе не струк ту ре, већ нај че шће 
де лу ју као на су мич но на бра ја ње“, пи ше Је ле на Ми лин ко вић у по го во ру, стр. 45). Рас про сти ра ње 
у про сто ру по е ме и раш чла њи ва ње ко јем би има нент ни чи та лац по е зи је при бе га вао, по ка зу ју да 
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има ти за вр шет ка, све док се пе снич ки су бјект не по вра ти из „бу ни ла Ло го са“. При вид-
ни за вр ше так по е ме про ла зи у не кој вр сти „је зич ког спо ти ца ња“ (стр. 11) ко је се ци ра 
ре френ „из ла зе“ и сво ди га на је дан не ар ти ку ли са ни слог, на са мо гла сник.

Уко ли ко из „пра шу ме ме то ни ми ја“ (стр. 34), ко ји ма се уз си нег до ху пе сни ки ња слу-
жи као нај за сту пље ни јом стил ском фи гу ром, иза бе ри мо са мо не ко ли ко сре ди шњих 
то по ни ма ко ји одр жа ва ју ве зу са Ло го сом из прет ход не књи ге, за у ста ви мо се – за у-
ста ви мо дах, али не мо гу ће је про чи та ти по е му осим без-да ха! – на „оку Еди па“ и на 
„ожиљ ку Оди се ја“ (стр. 29). Ова по след ња да ле ко се жна ре ми ни сцен ци ја на слу жав ку 
ко ја у Хо ме ро вој Или ја ди по те ле сном зна ку пре по зна је го спо да ра Оди се ја, про сти ре 
се на тек сту ал ни про ток обе књи ге. Са кључ ном фи гу ром Пе не ло пе, ко ја нас та ко ђе 
на во ди да сти хо ве у Древ ном де ча ку, при ми мо као зна ко ве – се ме, по ко ји ма пре по-
зна је мо го вор и се ман тич ки круг мо но ло га из Древ ног де ча ка, на ста вљен у Из ла ску 
зве ри..., али по ја чан бр зи ном пи сма у ин тен зи те ту ча ра ња. Дра ма ти зо ва но се ћа ње 
„на пу пе лог чун ка Пе не ло пе“ (стр. 33) још увек је у по кре ту тка ња тек ста, још увек у 
оче ки ва њу ег зор ци зма, ко ји не мо же до ћи од го во ра као Ло го са са мог по се би.

У збир ци Про лећ на би фо ра (Но ви Бе о град, 1969), опе вао сам ру жу са пе сни ко вог 
гро ба, ко ја је очи глед но ру жа из Рил ке о вог епи та фа, а Ива на Ве ли ми рац под се ћа на 
њен ми рис, во де ћи пе снич ки лу та ју ћи мо тив пре ко мр тве ру же до Рил ке о ве смр ти 
(стр. 12). Ни смо ли при том обо је оста ли, као то ли ки дру ги пе сни ци, на нај о че вид ни јем 
ви ду по е зи је – оном апо дик тич но па те тич ном – из бе га ва ју ћи бо дље? Ни је ли Рил ке 
мо жда фор му ли сао те зу јед ног дру гог по ет ског ви да, у об ли ку на ред бе: „Мо раш жи вот 
свој про ме ни ти“ – за вр шни стих пе сме Ar cha ischer Tor so Apol los, Апо ло но во древ но по-
пр сје, на пи са не то ком по се те Лу вру, у Па ри зу, 1923. го ди не: „Du musst dein Le ben ändern“. 
Сво је вр сна ре ин кар на ци ја лу та ју ћег, из не на ђу ју ћег ви да Рил ке о вог ге ни ја, ка квог 
на ла зи мо у ме мо а ри ма Клер Гол,33 све до Де вин ских еле ги ја (пе сни ки ња је на зва ла свог 
пса по њи ма, тј. по зам ку Ду и но),34 или у Рил ке о вој пе сми „Пу сто лов“, по во дом Ка за-
но ве (Б. Алек сић, Ка за но ви стич ка еро ти ка, Слу жбе ни Гла сник, Бе о град, 2009)? Бра-
ни мир Жи во ји но вић, ко ји је из га рао на пре во ди ма Рил ке о ве по е зи је (ви ди збор ник 
по во дом де ве де се то го ди шњи це ро ђе ња: Пре во ђе ње као ве шти на и као умет ност, 
Бе о град, Фо кус, 2020),35 љу ба зно је при стао да пра ти ди плом це са гру пе Оп ште књи-
жев но сти са те о ри јом књи жев но сти на сла вље нич ку ве че ру, јед ног ју на 1974. За јед но 
с Вла ди сла вом Риб ни кар, ко ја се ба ви ла ру ским фор ма ли змом, рас пра вља ли смо с 
њим, у ду гој шет њи под све тиљ ка ма ка ле мег дан ског пар ка, да ли дру го ли це им пе рати-
ва у за вр шном Рил ке о вом сти ху пред ста вља лир ски об лик пе сни ко вог са мо о бра ћа ња 

Ива на Ве ли ми рац ме то дич но по ве зу је пред ста ве у по ре дак ко ји би, по Ба ум гар те но вој есте ти ци, 
био по е тич ни по ре дак! (Фи ло зоф ске ме ди та ци је о не ким ви до ви ма пе снич ког де ла, LXIX, стр. 56–57). 
Уз то је за гра да ци ју Ло го са у Из ла ску зве ри..., по себ но за ни мљи во да Ба ум гар тен, осла ња ју ћи се 
на lu ci dus or do, „ја сни по ре дак“ Хо ра ци је ве Пе снич ке умет но сти (стих 41), уз ди же тај по јам у met ho-
dus lu ci dus: „А ту ме то ду, ко ја је по е тич на, на зи ва мо, са на шим пе сни ком ко ји пе сни ци ма при пи су је 
ја сан по ре дак, ја сном“. (Исто, LXX).
33 Cla i re Goll, Me mo i ren ei nes Spat zen des Ja hr hun derts, Scherz/München Lan gen Müller, Bern, 1976.
34 На уну тра шњим ко ри ца ма Из ла ска зве ри...: „Фо то гра фи ја са псом Ду и ном из лич не ар хи ве“.
35 До ступ но на: http://www.ko mu ni ka ci ja i kul tu ra.or g/E-bo oks/Zi vo ji no vic.pd f (7. XII 2020).
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– или је упу ће но чи та о цу/чи та тељ ки? Нео д лу че но!... Тек, Ми лан Дам ња но вић, пи та ју ћи 
се о бу ду ћем по сто ја њу не ког дру гог, до сад не чу ве ног је зи ка – „ко ји на до ла зи и на го-
ве шта ва пе сни штво и умет ност на шег вре ме на“ – во лео је да при зо ве је дан дру ги 
им пе ра тив. Сли чан Рил ке о вом за по вед ном сти ху, али овог пу та до ла зе ћи од Бру на 
Ли брук са, ми сли о ца ко ји је же лео да „до ве де чо ве ка до ста ња је зич но сти ње го ве све-
сти“, до ствар но сти као очи глед но по сто је ће из ван на ших ва ви лон ских је зи ка, тај им-
пе ра тив гла си: „Де лај је зич ки!“ (Han dle sprac hlich!).36 Сва ка ко, је зич ко де ло ва ње већ је 
по че так оног прак тич ног. Крик из ду ше, основ ни на чин го во ра ко ји про пра ћа Из ла зак 
зве ри..., је сте и нерв це ле по е ме (стр. 12–13):

из Ду и на
из пса ко ји ла је у мом ср цу
из го ди на вер но сти
и из да на бе сни ла.

Ми сли мо на чуд но зву ча ње, сти ца јем при ли ка та ко ре ћи пред ска за ње, ко је Из ла зак 
зве ри са из ла же њи ма из жи во ти ња има у да не ла ич ког ду ха вре ме на пан де ми је ко ро-
на-ви ру са. Рав но те жа у при ро ди је по ре ме ће на, хи ги је на жи во та на пла не ти уна за ђе на, 
људ ске за јед ни це при мо ра не на ка ран тин. Вра ћа мо се у сред њо ве ков не оби ча је, где 
у за тво ре ном кру гу, као у вре ме ку ге у Ита ли ји 1348, Бо ка чо во дру штво град ских из-
бе гли ца на се лу ис пре да Де ка ме рон. Ду бо ко лич ни по ет ски ис каз Ива не Ве ли ми рац, 
по ни ру ћи у ар хе о ло шке ду би не зеб ње људ ског би ћа, на пу ту је да срет не ши ри сми сао 
оп ште људ ских не во ља и пат њи.

36 Bru no Li e brucks, Von der Ko e xi stenz zum Fri e den, Her bert Lang, Frank furt, 1972. Од су по сто ја ња до 
ми ра, ви ди Ми лан Дам ња но вић, „In me mo ri am Бру но Ли брукс (1911–1985)“, Фи ло зоф ска ис тра жи-
ва ња, год. 6, све ска 2, За греб, 1986, стр. 567–568.


