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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ђор ђе М. Ђур ђе вић

ПО ВО ДОМ ПО Е ЗИ ЈЕ КО ЈА РА ЂА ЗА ЈЕД НИ ЦЕ
(Вла ди мир Б. Пе рић: Ети де оп. 4, Ко ра ци, Кра гу је вац, 2021)

Уко ли ко би се тра га ло за нул том тач ком пе ва ња Вла ди ми ра Б. Пе ри ћа, у пре ђа шњој 
зби р ци Елип се (Кра гу је вац, 2015), те у ње го вој но вој пе снич кој књи зи Ети де оп. 4, обја-
вље ној пот крај 2021. го ди не у кра гу је вач ким „Ко ра ци ма“, она би се мо жда мо гла про-
на ћи у јед ном од кључ них ме ста Пе ри ће ве по е ти ке: у же љи за за јед ни цом. За јед ни ца, 
ко ја се у овом пе ва њу раз ли ста ва ка по ро ди ци и ка при ја тељ ству, ни је за Пе ри ћа тек 
пе снич ки мо тив, те ма, иде ја, је зич ки кон структ, већ апо ка лип тич ни за лог по сто ја ња 
су бјек та као та квог, пре суд но ме сто ге не ри са ња, на ста ја ња са мог жи во та. Стих из Ети де 
бр. 25: „Из гу би ли смо јед ни ну да би смо по но во за до би ли дво ји ну“ ис ка зу је гра нич но 
ис ку ство Пе ри ће вог пе ва ња: су бјект се не пре ста но гу би у ап со лут ној са мо ћи и не пре-
ста но же ли ап со лут ну за јед ни цу љу ба ви, у ко јој би про на шао и оси гу рао соп стве ни 
иден ти тет.

Ети де оп. 4 – пе снич ка збир ка од укуп но 44 про за и де и за вр шног „Y кљу ча“, сво је-
вр сног ка та ло га му зич ких ну ме ра и му зич ког кљу ча ко јим се за по чи ње чи та ње – ујед-
но су и срж да тих за јед ни ца и њи хо ва оп на, је дро и мем бра на – ме сто ра ђа ња, као и 
ме сто њи хо вих кра је ва. Ни је хи пер бо ла ре ћи да су Ети де оп. 4 ап со лут на књи га о 
за јед ни штву, или, још пре ци зни је, књи га о ап со лут ном за јед ни штву. Ова књи га же ли 
та кав свет, Пе рић же ли та кав свет, уну тра шњи гла со ви Пе ри ће вог пе ва ња же ле та кав 
свет: „И по но во смо сви за јед но иа ко са мо ја знам да овај тре ну так вре ди без број жи вот-
них мо ме на та. А не мо гу ни шта ре ћи, од се бе са кри ти бол. Мо гу ви ка ти, мо гу пла ка ти, 
мо гу је ча ти, она ко ка ко се до зи ва мај ка, она ко ја осе ћа, она ко ја зна. И до во љан је са мо 
до дир, ме кан, то пао, уте шан – да знам да све из но ва кре ће. Дру ги круг“ („Ети да 1“). 

Те књи жев не за јед ни це, књи жев не по ро ди це, књи жев на при ја тељ ства ра ђа ју се у 
ли те ра ту ри, на ста ју у љу ди ма оку пље ним око ли те ра ту ре, те је за Пе ри ћа гра ни ца 
из ме ђу по сто ја ња у књи зи и по сто ја ња из ван књи ге пот пу но не по сто је ћа. 

На ив но би смо твр ди ли да Пе рић има сво ју по ро ди цу, сво је при ја те ље, сво ју за јед-
ни цу из ван ове књи ге – он их има са мо за то што ова пе снич ка књи га по сто ји, са мо за то 
што их је у њој ство рио или их кроз њу от крио. Ка ко је у Елип са ма Пе рић пе снич ки улан-
ча вао го ди не и кључ не мо мен те свог жи во та, услед че га се за ту књи гу мо же ре ћи да 
је по сре ди сво је вр сна bil dungs-пе сма, та ко Ети де оп. 4, у од ре ђе ном сми слу за др жа-
ва ју ћи пре фикс bil dungs-, све до че од ре ђе ну дис тор зи ју вре ме на, про сто ра и за јед ницâ 
Пе ри ће вог жи во та. Вре ме, за јед но с про сто ром, по ста је ал тер мо дер ни стич ки ви ја то-
ри зо ва но – вре мен ске и про стор не рав ни све до че њи хо ву пот пу ну из ме ште ност и 
пре кла па ње. Та ко се сли ке из нај ра ни јег пе сни ко вог де тињ ства ме ша ју са сли ка ма из 
де тињ ства ње го ве де це, фи гу ре пе сни ко вих ро ди те ља ме ша ју се с фи гу ром пе сни ка 
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као ро ди те ља, тре ну ци пе сни ко вог од ра ста ња ви ја то ри зу ју се кроз сли ке од ра ста ња 
ње го ве де це, итд. Ме ђу тим, Пе ри ће ва збир ка да ле ко је од би ло ког об ли ка ис по вед не 
по е зи је – иа ко у њој има и ис по вед ног, лич ног, ин тим ног – да ле ко је од би ло ког обли ка 
по е ти зо ва не ау то би о гра фи је. Иа ко је ути сак та кав да ова пе снич ка књи га се бе гра ди 
над по но ри ма пе сни ко вог жи во та, она ипак по ста је оквир са гле да ва ња са мог жи во та. 
Пе рић у свом пе сни штву ис тра жу је нај ин тим ни је про сто ре до ди ри ва ња пе ва ња и жи-
во та, те је ду бин ски за гле дан у оне жи вот не тре нут ке ко ји се из ви ја ју у пе сму. Сва ки 
жи вот ни мо ме нат ко ји ни је пе снич ки ем бри он, ко ји у се би не ма по тен ци јал да се роди 
као пе сма, за Пе ри ћа је стра шан, ру жан, стра хо тан – „али је је же ње пра во као и бес и 
плач у мра ку рап со ди ју у зе ле ном и жи вим и ми слим овај див ни ап сурд тре ба упе сми ти 
не упро зи ти не за дра ми ти“ („Ети да 27“). Жи вот је сте жи вот је ди но за хва љу ју ћи мо гућ-
но сти да се мо же „упе сми ти“, пре о бра зи ти у по е зи ју, те је у том сми слу по е зи ја за 
Пе ри ћа упра во чу ва ње и одр жа ва ње жи во та као та квог, од но сно, пе ва ње по ста је 
ства ра ње жи во та. Да ти став по ни шта ва сва ки об лик Пе ри ће вог ау то би о граф ског 
пе ва ња: по е зи ја ра ђа са мог пе сни ка, по е зи ја ра ђа жи вот – по е зи ја ра ђа за јед ни це. 

Је дан од ре фре на Пе ри ће вих ети да је сте и страх од са мо ће: „где је љу бав?... где су 
сви?... за што мрак?... што сам сâм?“ („Ети да 6“), од но сно, „дан је и школ ски ме теж а ја сам 
сâм“ („Ети да 7“). Пе ва ју ћи глас Пе ри ће ве зби р ке не же ли да на пу сти жи вот, већ да се 
ви не „би ци клом у ви си не“ и спа се „од гру бо сти, сва ки да шње на ра ста ју ће вр шњач ке 
дис хар мо ни је“ („Ети да 9“), да се спа се „со ли стич ког ко ви тла ца ега“ („Ети да 11“).

Же ља за кре та њем у ви си ну че сто се у Пе ри ће вом пе ва њу пре ме ће у бе со муч ну, 
те шку, муч ну крет њу про сто ром. Пе ва ју ћи глас Пе ри ће ве зби р ке, чи ме се одр жа ва 
по ет ска па ра ле ла са прет ход ном збир ком Елип се, об ли ку је се као ал тер мо дер ни стич ки 
ho mo vi a tor, при че му је но ма ди зам овог пе ва ју ћег гла са дво струк.

С јед не стра не, мо же мо го во ри ти о спо ља шњем по кре ту: од књи жев но сти до му зи-
ке и на траг, од чо ве ка као би ћа за јед ни це до чо ве ка као не ви дљи ве број ке ка пи та ли-
стич ког си сте ма..., по му зе ји ма, хо ло ви ма, фа кул те ти ма..., по гра до ви ма Ита ци, Да бли ну, 
Шап цу („Ети да 8“), Кра гу јев цу, Но вом де Са ду („Ети да 20“), Лон до ну, Бри сто лу, Њу јор ку, 
Лос Ан ђе ле су („Ети да 18“), ули ца ма Вој во де Ми ши ћа 40, Вој во де Бра не 9, Срем ској 7, 
Ав де Ка ра бе го ви ћа 12 („Ети да 5“), Та ков ској („Ети да 16“). Да та раз ви је на то по ни ми ја Пе-
ри ће вог пе ва ња оцр та ва не мо гућ ност усред сре ђе но сти жи во та на јед ну тач ку, те алтер-
мо дер ни стич ку острв ску кон цеп ци ју по сто ја ња. Ка ко за ви чај по ста је не мо гу ће ис ку ство 
и „пу то вао сам та ко у за ви чај, про жи вља ва ју ћи ту жну спо зна ју да су по вра ци не ми нов ни 
и веч ни“ („Ети да 43“), та ко Пе ри ћев пе ва ју ћи глас ме ња при ро ду соп стве ног но ма ди зма: 
он отва ра уну тра шње про сто ре свог би ћа: „Ми смо ими гран ти, ду бо ко у уну тра шњем 
ег зи лу и ни је нас бри га хо ће ли би ти су тра, ни да ли је ноћ за ме ни ла дан“ („Ети да 14“). У 
ду би ни да тог би ћа, та мо где се до ди ру ју ноћ и дан, где се до ти че цр на ли ни ја пре цр та-
ва ња жи во та, цр на ли ни ја не по сто ја ња с по чет ном тач ком но вог кру га – у тој тан ген ти 
Пе рић уво ди дру ги цен трал ни мо ме нат сво је збир ке, му зи ку. Спо ља шња уса мље ност 
си ла зи, да кле, у ду би ну Пе ри ће вог пе снич ког би ћа, ода кле про го во ра глас са ме му зи ке, 
те док су бјект по ста је све уса мље ни ји и „по ро ди ца је све да ље и да ље – по ро ди ца је 
та ко да ле ко! Ду ша се се ли – но ма ди зам зо ве!“ („Ети да 13“), ја вља се му зи ка, ко ја „те во ди 
и кад знаш да си сâм, пот пу но сâм, по себ но тад!“ („Ети да 13“).
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У том сми слу, смрт се у Пе ри ће вом пе снич ком све ту из јед на ча ва са сти хом „му зи-
ка је утих ну ла“, ка да се по ја вљу ју „са бла сти збу ње но сти, за ко че но сти, не си гур но сти“ 
(„Ети да 15“). Му зи ка у Пе ри ће вом пе снич ком гра ду по ста је основ ни еле мент град ње, 
основ ни еле мент око ког се ства ра за јед ни ца, она по ста је ди ви ни зо ва ни да ро да ва лац 
жи во та: „Пр сти су ми ми ло ва ли де бе лу жи цу у ви со ким по зи ци ја ма док си за кла ви ром 
се де ла ти. Раз ме њи ва ли смо по гле де пре ко ра ме на и са ња ли за јед но Бру хов кон церт 
у g-moll-у за ви о ли ну и ор ке стар. Ре кла си: пу то ва ће мо, му зи ци ра ће мо, за јед но ће мо 
се по кло ни ти сви ма! Ти си ме ни би ла по клон ка кав са мо му зи ка мо же да ти: не жан а јак, 
ду бо ки зрак, мој пр ви doppelgänger, за јед нич ки ис ко рак у на шим пар ти ту ра ма жи во-
та – ду ет!!“ („Ети да 11“). 

Му зи ка, да кле, омо гу ћа ва ду ет у жи во ту и дво ји ну у је зи ку. Му зи ка да ру је са пут-
ни ка, те „ка да је на гло на сту пио мрак – ти си ми би ла при ја тељ“ („Ети да 9“). Од Те та не-
Ве са не, ко јој је зби р ка по све ће на, бе ба, ко је су се огла ша ва ле сво јим пла чом и у Елип
са ма, по ро ди це, ро ди те ља, ко ле га, про фе со ра, до при ја те ља с ко ји ма ше та пла ни ном 
Гоч, му зи ка је на шем пе сни ку да ро ва ла мо гућ ност да за пи ше сле де ће сти хо ве: „Ми ле 
мо је же не, мо ји све то ви од би се ра, ми мо за, све тлих зво на ца и звеч ки, са да знам да 
уко ре ње ни у за јед нич ко нам ста бло, сло бод ни од се бе, од гра ни ца, пип ке мо же мо 
пу сти ти да ле ко и ду бо ко – без бед ни од отров них же ља, фа у стов ске гла ди и сно ва 
ко ји се са ња ју у јед ни ни“ („Ети да 36“). Ко по зна је Пе ри ћа – уко ли ко је ис ко рак у би о-
гра фи зам до зво љен – зна шта су „све то ви од би се ра“, ко је „ми мо за“; за оне ко ји га не 
по зна ју, по сре ди је пе снич ки ре цепт за пре ва зи ла же ње ту ге у жи во ту, јер „звеч ка 
по ска ку је од сре ће, спа ја по ки да не зву ке, и ти са да слу шај ка ко бу ка од ла зи у ехо!“ 
(„Ети да 31“). Пе ри ће во пе снич ко пе ро, ако се сме мо по слу жи ти овим оп штим тро пом, 
је сте упра во та „звеч ка ко ја по ска ку је од сре ће“. У том сми слу, Пе ри ће вом пе снич ком 
би ћу, ко је осе ћа и жи ви сре ћу јед не за јед ни це, по треб но је да са гра ди ку ћу, пе снич ку 
ку ћу, „бе лу де чи ју со бу“ („Ети да 44“), у ко јој ће са чу ва ти да те мо мен те сре ће, јер „ово 
се са да де ша ва за то што се ни кад не ће де си ти... Мо гу ћи све то ви се уру ша ва ју у је дан 
а ја сам сре ћан, пре сре ћан... и за то жи вим за не ми ре ње; за то ве ру јем у си стем ске гре-
шке, при чу са без број за вр ше та ка, у све тле пу ко ти не, у сло бо ду на кра ју...“ („Ети да 32“). 
За то је по треб на пе снич ка ку ћа – што је зби р ка Ети де оп. 4 – ко ја бе ле жи, чу ва, пам ти 
тре нут ке сре ће, док с дру ге стра не, на оп шти јем ни воу, она пред ста вља пе снич ки 
екс пе ри мент, ко јим се ис пи ту је ху ма ни од нос пе ва ња и жи вље ња. Пе ри ће во пе ва ње 
уни шта ва са мо ћу и ра ђа за јед ни цу.


