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ЧО ВЕК И ПРИ РО ДА
(ра спо ни кла сич не ки не ске по е зи је)

Вр сте по е зи је

У бо га тој ки не ској по ет ској остав шти ни мо гу се уо чи ти три под руч ја. Пр во је пред-
ста вља ње при зо ра, зби ва ња, или ства ри, у по ет ској ви зи ји – дру го, ис ка зи ва ње осе-
ћа ња – а тре ће, ис ка зи ва ње ми сли, хте ња и ду хов ног усме ре ња. У свим овим ви до ви ма 
на ла зи мо при ме ре уз ви ше ног.

У тек сту смо (у за гра да ма) на во ди ли нај пре кла сич не ка рак те ре и њи хов из го вор 
по ста ри јој тран скрип ци ји (Wa de-Gi les), а за тим но ве по јед но ста вље не ка рак те ре и 
њи хо ву но ви ју тран скрип ци ју (пин-jин). У не ким слу ча је ви ма ка рак тер ни је по јед но-
ста вљи ван (па су исти).

У Ки ни је по е зи ја, ши (詩 – 诗) би ла ви со ко це њен књи жев ни род, а има ла је сле де ће 
жан ро ве:

1) Лир ска по е зи ја, ц’ (詞 – 词) –че сто је би ла пе ва на уз ме ло ди ју, а има ла је ри там и 
ри му. Не ке од ових пе са ма су има ле не ку вр сту ко мен та ра, ко ји је до дат но су ге ри сао 
са др жај. Ове пе сме из ра жа ва ју осе ћа ња или же ље (као код пе сни ки ње Ли Ћинг џао, 
1084–1155), али не ки од по зна тих ау то ра овог жан ра (као Су Ших – 11 в.) ко ри сти ли су 
је и за дру ге са др жа је.

2) Жа нр ћу (曲) је та ко ђе пи сан за ка зи ва ње и пе ва ње, али је био сло бод ни ји, јер је 
укљу чи вао и до дат не ре чи, ко је су мо гле да упот пу не зна че ње. 

3) То ком ди на сти је Хан (206. п. н. е. – 220) ја вља се по е зи ја ко ја ком би ну је сти хо ве 
и про зне па са же – „опи сна пе сма“, фу (赋 – 賦).

4) У то вре ме ја вља се и жа нр ју е фу (樂府 – 乐府) ко ји ко ри сти сти хо ве са пет или 
се дам ка рак те ра, за раз ли ку од ра ни јих пе сма ко је су има ле по пра ви лу че ти ри ка-
рак те ра у сти ху. 

5) У вре ме ди на сти је Танг (618–907) до шло је до огром ног раз во ја по е зи је, ка да се 
уоб ли чу ју сле де ћи жан ро ви: 

а) Ста ри стил – гу ши (古詩) – по е зи ја ко ја је би ла сло бод на, а њен глав ни пред став ник 
је био Ли Баи (или Ли По, Ли Бо 李白 – 701–762 – не кад и Ли Таи-по).

б) Но ви стил – ђин-ти ши (近體詩) – а њен глав ни пред став ник је био Ту Фу (杜甫, 
712–770).

в) У окви ру но вог сти ла ја вља се пе сма са че ти ри сти ха, од ко јих сва ки има пет или 
се дам ка рак те ра (тј. пе сма има укуп но два де сет, или два де сет осам ка рак те ра), па се 
на зи ва „са жет из раз“, или „са жет стих“ – ђуе-ђу (絕句 – 绝句). 
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Књи га пе са ма

Ан то ло ги ја по е зи је Књи га пе са ма – Ши ђинг (詩經), са ста вље на је око 600. го ди не п. 
н. е.

Књи га пе са ма са др жи ши рок ре пер то ар по ет ских вр ста, с укуп но 305 пе сма ма (ау-
то ри и ау тор ке су ве ћи ном ано ним ни). Ан то ло ги ја Ши ђинг је до ступ на на ин тер не ту 
(на ви ше ме ста): https://cti.lib.vir gi nia.edu /shi jing/AnoS hih.-html

http://wen gu.tar ta rie.com /wg/wen gu.php ?no=0&l=Shi jing 
А ско ри је је об ја вље но и срп ско из да ње: Књи га пе са ма – Кон фу ци јан ски по ет ски 

ка нон (Ал ба трос плус, Бе о град, 2019, пре вео Игор Ра дев).
1) У пе сми 192. се го во ри о уз ви ше ном ис ку ству ве за ном за ло ша вре ме на – реч је 

о 8. ве ку п. н. е., тј. из ме ђу 781–771. п. н. е. кад је вла дао краљ Јоу, из ди на сти је Џоу 
(795–771 п. н. е.) – тј. о не чем што мо же би ти пре по зна тљи во у раз ли чи тим вре ме ни ма, 
а ов де ће мо ци ти ра ти пре ма ен гле ском пре во ду, с ин тер не та:

Ви ро ди те љи ко ји ме ро ди сте!
Је ли то би ло да бих под но сио овај бол?
(За што ово вре ме) не бе ше пре ме не?
Или (за што ни је) би ло по сле ме не? 

(http://wen gu.tar ta rie.com /wg/wen gu.php ?no=192&l=Shi jing)

Ма Лин: Ослу шки ва ње ве тра у кро шњи бо ра (1246)



39

2) Не ке од љу бав них пе са ма из ове ан то ло ги је спа да ју у нај о ри ги нал ни је љу бав не 
пе сме икад на пи са не у свет ској књи жев но сти.

Ме сец при до ла зи у пу ном сја ју
Леп је као мо ја во ље на. 
О не жно сти, та ко ду бо ком че жњом за њом,
Мо је бол но ср це је об у зе то. 

Ме сец се ди же у пу ном сја ју
Леп као мо ја во ље на, 
О да се мо је зеб ње рас пр ше
Ка ко је уз не ми ре но мо је на му че но ср це.

Ме сец се ди же у пу ном сја ју
Леп као мо ја во ље на.
О да се око ви мог ду ха ола ба ве,
Ка ко је јад но мо је на му че но ср це (пе сма 143)

3) У из бор из ове ан то ло ги је укљу чи ли смо и две пе сме (а ина че их има ви ше) ко је 
су пи са ле же не, у на ме ри да скре не мо па жњу на то: 

(1) да су се же не ба ви ле књи жев но шћу мно го пре Вир џи ни је Вулф и 
(2) да су љу бав и љу бав на по е зи ја би ли по зна ти у свет ској кул ту ри мно го пре тру-

ба ду ра – тј. мно го пре 12. ве ка, за ко ји Де ни де Ру жмон ве зу је от кри ће љу ба ви у сво јој 
књи зи Љу бав и За пад (1974, стр. 333), сма тра ју ћи да се то до го ди ло у тру ба дур ској 
тра ди ци ји, у Фран цу ској. 

Ова пе сма је не по сре дан опис љу бав ног су сре та у отво ре ној при ро ди.

Усред ли ва де, на тра ви
Оте жа лој од ро се, 
Бе ја ше леп мла дић
Би стрих очи ју и ле пог че ла
Слу чај но се сре то смо 
И та ко ми се ис пу ни же ља.

Усред ли ва де, на тра ви
Оте жа лој од ро се, 
Бе ја ше леп мла дић
Би стрих очи ју и ле пог че ла
Слу чај но се сре то смо 
И бе ја смо обо је срећ ни (пе сма 94)

(http://wen gu.tar ta rie.com /wg/wen gu.php ?no=94&l=Shi jing)

Сле де ћа пе сма го во ри о зеб ња ма де вој ке, ко ја бри не ка ко да по ми ри ак ци је свог дра-
гог и ре а го ва ње сво је род би не, што ће не ког под се ти ти на си ту а ци је из на ше тра ди ције.
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Мо лим те, Чунг Цу,
Не пе њи се пре ко на шег зи да,
Не ло ми ду до ве ко је смо по са ди ли,
Ни је да ми је ста ло до ду до ва,
Али бо јим се бра ће. 
Чанг Цуа ве о ма во лим,
Али шта ће бра ћа ре ћи,
За и ста се то га бо јим. (пе сма 76)

(http://wen gu.tar ta rie.com /wg/wen gu.php ?no=76&l=Shi jing)

Шан шуи по е зи ја – по е зи ја при ро де

Из ме ђу 3–5. ве ка у Ки ни се ја вља је дан број пе сни ка ме ђу они ма ко ји су жи ве ли из ван 
уо би ча је них за јед ни ца и кон вен ци ја. На и ме, за раз ли ку од слу жбе них вред но сти (људи 
шко ло ва них за јав не слу жбе) и кон фу ци јан ског иде а ла це ло ви тог чо ве ка вр ли не (јун зи 
君子), та о и сти раз ви ја ју дру га чи ји, ал тер на тив ни, кон тра кул тур ни иде ал це ло ви тог чо-
ве ка – ко ји жи ви у по себ ној за јед ни ци, бли жој при ро ди (иде ал ко ји су ка сни је не го ва ли 
ро ман ти ча ри, аме рич ки тран сцен ден та ли сти, а још ка сни је хи пи ци). 

Та ко је у 3. ве ку за че та шан шуи по е зи ја (шан шуи – 山水 – до слов но зна чи: пла ни на 
и ре ка), по све ће на уз ви ше ним ис ку стви ма ве за ним за при ро ду, ко ја би се мо гла на зва-
ти и пеј за жном по е зи јом, као што по сто ји пеј за жно сли кар ство. Она је по ста ла и оста-
ла је дан од нај ва жни јих ро до ва у ки не ској по е зи ји, а у Евро пи ће се по себ но раз ви ти 
у вре ме ро ман ти зма. 

Ма Ју ан (1190–1230): По сма тра ње ме се ца ис под бо ра



41

Ова по е зи ја се де лом раз ви ја ла у спре зи са пеј за жним сли кар ством у Ки ни (та ко 
на ста ју по ет ски за пи си на по је ди ним сли ка ма пеј за жа), али је би ла и са мо ста лан по-
е зи ја, не за ви сно од сли кар ства, за сно ва на на до жи вља ји ма при ро де ко ја је из би ла у 
пр ви план, тј. ни је би ла сце но гра фи ја за не што дру го, не го је би ла цен трал на те ма, као 
и на сли ка ма пеј за жа.

1) Из ме ђу оста лих по сто ја ла је гру па та о и ста, ко ја се зва ла „се дам му дра ца из бам-
бу со вог га ја“, а ко ји су раз ви ја ли јед ну по себ ну ду хов ну кул ту ру, не го ва ли фи ло зо фију 
и ду хов не вред но сти, кроз тзв. „чи сте раз го во ре“ (тј. раз го во ре ко ји ни су по све ће ни 
уо би ча је ним те ма ма и ин те ре си ма).

Ме ђу њи ма се из два ја Жу ан Ђи (阮籍 210–263), ко ји је пи сао по е зи ју у јед ном лич ном 
то ну и рас по ло же њу, ка кво ће мо мно го ка сни је на ћи код ро ман ти ча ра на За па ду. 

Из ње го вог ци клу са од 82 пе сме, ко је но се за јед нич ки на слов Пе сме из гру ди, из два-
ја мо две (1 и 4).

Не мо гав ши да за спим, у по ноћ,
Уста јем да сви рам у ла у ту,
Ме сец се на зи ре кроз за ве се
А ла ки по ве та рац ми љу ља тра ке ха ље.
Уса мље на гу ска се чу је у ди вљи ни,
А ода зи ва јој се пти ца из гу сти ша.
Док кру жи, она зу ри
У ме не, са мог, ис пу ње ног ту гом. (1)

Дан и ноћ се сме њу ју,
Док мо је ли це до би ја бо ре,
А дух ми ве не,
Али ме при зор не прав де и да ље бо ли.
Јед не про ме не иза зи ва ју дру ге
С тим се не мо жеш но си ти так том ни лу кав ством.
Ци клус се ве чи то по на вља,
Бо јим се да ће у тре ну
Жи вот да се рас пр ши у ве тру.
Увек сам кро чио по тан ком ле ду.
А ни ко не зна (4) 

(Ant ho logy of Chi ne se Li te ra tu re, 1969, стр. 198–199).

2) Око сто ти ну го ди на по сле Жу ан Ђиа и ње го ве гру пе, жи вео је слич ним жи во том 
Тао Ћи ан (陶潜 365–427), бо ље по знат као Тао Ју ан минг (陶淵明). По след ње два де сет 
две го ди не жи во та про вео је по ву че но, о че му је оста вио број не по ет ске за пи се. У 
пе сми (ко ју ће мо ци ти ра ти у од лом ци ма) он го во ри о по врат ку при ро ди:

При пи то мље на пти ца 
че зне за сво јом ста ром шу мом – 
Ри ба у кућ ном ба зе ну
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ми сли о сво јим не гда шњим во да ма.
Ја ћу та ко ђе из ро ни ти 
на иви ци се вер них шу ма,
Чу ва ћу јед но став ност 
И вра ти ћу се мо јим по љи ма и вр ту. (...)
Пре ду го сам др жан 
У ка ве зу с ре шет ка ма.
Са да мо гу
по но во да се вра тим при ро ди 

(Ant ho logy, 1969, стр. 201–202). 

3) Ли Баи (Ли Баи, или Ли По – 李白 – 701–762) та ко ђе је оста вио низ пе са ма пи са них 
у ду ху пеј за жне по е зи је, а јед на тих пе са ма („Се де ћи сам пред вр хом Ђин тинг“ – у пи-
та њу је пла нин ски врх у про вин ци ји Ахуи), пи са на у фор ми са же тог из ра за гла си: 

Све пти це су од ле те ле, та ко ви со ко
Уса мље ни облак леб ди, та ко сло бо дан,
Ни смо умор ни, врх и ја,
Ни ти ја од ње га, ни ти он од ме не. 

(Se lec ted po ems of Li Bai, 2007, стр. 177)

А као од го вор на пи та ња дру гих за што во ди тај на чин жи во та, у пла ни ни, Ли Баи ка же:

Пре би вам ме ђу зе ле ним пла ни на ма а не ко ме пи та, за што?
Без бри жног ду ха, сме шим се и не од го ва рам.
Ла ти це бре скви ног цве та од ла зе низ вод но за у век,
Ова је зе маљ ски рај ис под не ба. 

(Se lec ted po ems of Li Bai, 2007, стр. 31)

Ку Хонг чонг (око 910–980): жур ка код ве ли ко до стој ни ка Хан Хи за иа (део свит ка, 335 x 28 cm)
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Са жет из раз – крат ка пе сма

По што исто ри ча ри књи жев но сти нај ра ни је при ме ре ки не ске по е зи је ве зу ју за 10. 
век п. н. е., мо же мо за кљу чи ти да је тра ди ци ја ки не ске по е зи је иза се бе има ла већ око 
2000 го ди на, кад су у „злат ном ве ку“ ки не ске по е зи је (8. век), по је ди ни пе сни ци раз ви ли 
и крат ку по ет ску фор му – че тво ро стих. С вре ме ном, та фор ма се ко ди фи ку је и норми-
ра као пе сма са че ти ри ри мо ва на сти ха, са 5 до 7 ка рак те ра у сва ком сти ху, а на зи ва 
се – „са жет из раз“, ђиеђи – 絕句. 

У то вре ме не ко ли ко пе сни ка – Ванг Веи (王維 – 699–759), Менг Ха о жен (孟浩然 – 
691–740), Ли Баи (Ли Баи, или Ли По – 李白 – 701–762 – епи тет: Тàи Бó – 太白 – по знат и 
као Ли Таи-по) – по ред ду жих пе са ма ти па лиши 律詩 – ко је су та ко ђе уоб ли чи ли, ови 
пе сни ци не гу ју и са жет из раз од че ти ри сти ха. 

Ове пе сме из ра жа ва ле су ве о ма ра зно ли ке са др жа је, от кри ва ју ћи уз ви ше но у обич-
ним при зо ри ма или си ту а ци ја ма. Че сто је то кон тем пла ци ја при ро де, као код Ванг Веи-а: 

Из гле да да не ма ни ког у пра зној пла ни ни... 
А ипак ми се чи ни да чу јем глас,
Кад сун че ва све тлост, ушав ши у шу ма рак,
Иси ја ва к ме ни, са зе ле не ма хо ви не. 

(The Ja de Mo un tain, 1939, стр. 224).

Код ових пе сни ка уз ви ше но се ве зу је за ма ле ства ри и са мо ћу. У пе сми „Уто чи ште 
ме ђу бам бу си ма“, Ванг Веи ка же:

У са мо ћи, на сло нив ши се на бам бу се
Сви рам у сво ју ла у ту и пе вам пе сму
Су ви ше ти хо да би ико чуо –
Осим мог при ја те ља, сјај ног ме се ца 

(The Ja de Mo un tain, 1939, стр. 225).

Код Менг Ха о же на се укр шта ју ју тро и ноћ у про лећ ном ју тру:

Бу дим се ла ког ср ца у ово про лећ но ју тро,
Сву да око ме не пе ва ју пти це –
Али сад се се тих олу је то ком но ћи,
Ко ли ко ли је цве то ва би ло уни ште но. 

(The Ja de Mo un tain, 1939, стр. 232).

Ли По бе ле жи свој ноћ ни до жи вљај:

Та ко сја јан зрак ис пред кре ве та –
Да ли је то већ сти гао мраз?
Кад сам устао, ви дим да је то ме се чи на.
Вра тив ши се на зад, из не на да по ми слих на свој дом. 

(The Ja de Mo un tain, 1939, стр. 233).
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Слич но о но ћи го во ри и Менг Ха о жен:

Остр во у из ма гли ци, ча мац у ува ли,
Сун це за ла зи, ту га из ра ња
Не бо се спу сти ло над ди вљи ном
Ме сец леб ди над во дом. 

(The Ja de Mo un tain, 1939, стр. 231).

Не кад је то че жња, као код Веи Јин гвуа (737–791):

Је се ња ноћ – не до ста јеш ми
Хо дим кроз оштар ва здух,
Па да ју ши шар ке – пла ни на ти ху је,
Ти, да ле ко – си гур но си још буд на. 

(The Ja de Mo un tain, 1939, стр. 240).

Са жи ма њем из ра за и по ет ске сли ке, ова по е зи ја ути ца ла је и на ства ра ње спе ци фич-
них за пи са у ду ху чан бу ди зма, а ка сни је на ја пан ску по е зи ју у ду ху зе на и ха и ку по е зију.

Окол но сти на стан ка по е зи је

Ан то ло ги ју по е зи је из де ве тог ве ка је са ста вио Менг Ћи (孟綮 – жи вео око 841–886). 
Он је ту са брао по ет ске за пи се у пе ри о ду из ме ђу 6. и 9. ве ка, али је за бе ле жио и жи вот-
не и људ ске окол но сти под ко ји ма су те пе сме на ста ле. У тек сту под на сло вом Из вор
не окол но сти пе са ма (ау тор Levy, H. S.: “The Ori gi nal In ci dents of the Po ems”, ча со пис 
Si no lo gi ca, св. X, бр. 1, Ba sel, 1968, стр. 6–51), ви ди мо да Менг Ћи – из ме ђу оста лог – на-
во ди и вр сте мо ти ва, или окол но сти, ко ји љу де на во де на пи са ње по е зи је, а по том 
кљу чу је и гру пи сао пе сме, тј. по де лио сво ју ан то ло ги ју, на се дам по гла вља. Тих се дам 
окол но сти ко је љу де на во де на пи са ње по е зи је су: 1) љу бав на осе ћа ња, 2) те ку ће при-
ли ке, 3) ми сли у до ко ли ци, 4) осе ћа ња по вре ђе но сти, 5) су о ча ва ње с не у о би ча је ним 
и нат при род ним, 6) на слу ћи ва ње пред зна ка не сре ће, 7) же ља да се иза зи ва ју, или исме-
ва ју при ја те љи.

Ов де смо из дво ји ли не ко ли ко при ме ра из пр вог де ла, у ко ме су пе сме ве за не за 
љу бав на осе ћа ња.

Ср це у сва ком бо ду

За вре ме Гаи-ју ан пе ри о да (Гаи yиан 開元 – 713−41) цар је да ма ма из па ла те на ре дио 
да пра ве па муч ну оде ћу за тру пе на гра ни ци. Је дан вој ник је ка сни је от крио пе сму у 
ру ка ву сво је ха ље:

Ка ко мо жеш да спа ваш,
Чу ва ју ћи бој но по ље,
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То ком љу тих зим ских ле де них но ћи?
Ову уни фор му на пра ви ла сам сво јим ру ка ма,
Али не знам чи је ру ке ће је гр ли ти.
Мно го сам ни ти утро ши ла ши ју ћи је,
А ср це ми је у сва ком бо ду.
Авај, овај жи вот је већ про шао.
Али мо жда ће мо се сје ди ни ти у сле де ћем.

Вој ник је оба ве стио ко ман дан та о пе сми, а ко ман дант је про сле дио до ца ра, ко ји 
је на ре дио да се пе сма по ка же же на ма у шест па ла та, с на по ме ном: „Пе сни ки њо, не мој 
да се скри ваш, не ћу те ка зни ти.“ Јед на же на из па ла те је при зна ла да је она то на пи са ла, 
ре кав ши да је за слу жи ла ка зну. Цар је био дир нут и до зво лио јој је да се уда за вој ни-
ка ко ме је пе сма сти гла. Она је ре кла сво ме му жу: „Наш на ред ни жи вот оства рио се у 
овом!“

Вој ни ко ва по е зи ја

Вој ско во ђа Чу Тао (朱滔 746–785) ре гру то вао је тру пе без об зи ра на со ци јал но по-
ре кло. Јед ном при ли ком, док је вр шио смо тру тру па на по љу за лоп та ње, при ме тио 
је јед ног вој ни ка ко ји је од ска као од дру го ва по еле ган ци ји по ја ве и др жа њу. Чу Тао га 
упи та: „Шта је би ло тво је пр во бит но за ни ма ње?“ „Ба вио сам се по е зи јом“, од го во рио 
је. „Је си ли оже њен?“ „Да, је сам.“ Чу му је ре као да са ста ви пе сму сво јој же ни и он је 
узео чет ки цу и бр зо на пи сао:

Ла ко је др жа ти чет ки цу,
Али је та ко те шко но си ти оруж је!
На вик нут на то пле, 
По кри ва че код ку ће,
Ох, ка ко дрх тим на по ми сао
Да се мо рам су о чи ти са љу том зи мом на
Про ла зу Ди вљих Гу са ка.
Ха ље окру жу ју мо је смр ша ло те ло;
Ја стук је пун мо јих су за.
Мо лим те не мој бо ји ти обр ве,
Ја ћу ти их обо ји ти кад се вра тим.

Чу Тао је на ре дио пе сни ку да спе ва дру гу пе сму, на пи са ну као да је то од го вор ње-
го ве же не:

Мо ја нео че шља на и ис ки да на ко са
Ства ра не зе маљ ско об лич је ко је ма ло број ни пре по зна ју.
Још но сим вен ча ни цу сво ју, чак и да нас;
Сти гло је вре ме да се су сам са ди,
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Али онај што са ди ни је са мном.
Тре ба ло би да је до сад код ку ће:
За што, о за што се ни је вра тио?

Чу је дао рол ну сви ле пе сни ку и до зво лио му да се вра ти сво јој же ни.

Уса мље на двор ска да ма

Пе сник Гу Ку анг (顧況 – дру га по ло ви на 8. в.) јед ном је ше тао с три при ја те ља пе-
сни ка по пар ку, у гра ду Лу о јан гу. Док су се де ли крај ре чи це от кри ли су у во ди лист са 
др ве та на ко ме је би ла ис пи са на пе сма:

Кад сам јед ном ушла у ду би не па ла те,
Про ле ће жи во та за тво ри ло ми се за у век.
По ве ра вам сво ју пе сму ко ма ди ћу ли ста,
С на дом да ће до ћи до осе ћај ног чо ве ка.

Дан ка сни је, Гу Ку анг је на пи сао пе сму на ли сту. Спу стио га је у во де гор њег то ка 
та ко да је но шен во дом про шао крај па ла те:

Чак и ман го пти ца жа ли
Кад цве то ви пад ну у ду би не па ла те;
То је вре ме сла ма ња ср ца
За же не цар ског ха ре ма.
Ис точ ни ток ове ре ке је ствар
Ко ју чак ни ње го ва Ви сост не мо же да спре чи;
Ко је осе ћа јан чо век ко ме је ва ша пе сма упу ће на?

Ви ше од де сет да на ка сни је, не ко је ше тао по пар ку кад је при ме тио лист са сти хо-
ви ма. По ка зао га је Гу Ку ан гу:

Пе снич ки лист је на пу стио За бра ње ни за мак;
Ко је од го во рио са та ко ср дач ним осе ћа њем?
Жа лим што ни сам бар лист,
Ко ји на сум це ле лу ја у без бри жном про ле ћу.

У ста рој Ки ни по сто ја ле су кон ку би не (двор ске да ме), ко је су би ле збри ну те, али 
су че сто во ди ле жи вот огра ни чен и спу тан, осе ћа ју ћи се уса мље не и изо ло ва не – као 
ова кон ку би на ко ја је од лу чи ла да сво ју че жњу по ве ри јед ном ли сту, а лист је ба ци ла 
у ре чи цу ко ја је ту да про ла зи ла и те кла да ље, из ван зи до ва двор ског ком плек са. Лист 
је, игром слу ча ја, за и ста до шао у ру ке осе ћај ног чо ве ка и да ма је та ко ус пе ла да ма ло 
убла жи сво ју са мо ћу. Игром окол но сти, ехо ње не че жње до спео је и до нас – по сле 
хи ља ду го ди на.
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Оче ки ва ња и че жње

Че жња за про шлим

Оче ки ва ње и по ве ре ње у бу дућ ност, у сам ток жи во та, би ва не кад из не ве ре но. Док 
је двор ска да ма из вре ме на ди на сти је Танг сво ју по ру ку по ве ри ла не си гур ном то ку 
ре чи це, на исти на чин без број ни љу ди вла сти те жи во те и суд би не по ве ра ва ју то ку 
вре ме на, ко ји их че сто из не ве ра ва.

Не што се у жи во ту оства ри, или се пре ва зи ђе уса мље ност у не ком плод ном су сре ту, 
али то се из ових или оних раз ло га по ре ме ти, или ра зо ри. Тад се че жња из о кре ће – а 
то је пр ва ве ли ка про ме на – кад че жња ви ше ни је окре ну та бу дућ но сти тј. иш че ки ва-
њу, не го про шло сти тј. се ћа њу. Исти на, у тој вр сти че жње по сто ји још је дан пре ла зни 
об лик – кад по сто ји из ве сна на да да би се про шла вред ност мо гла вра ти ти, или по но-
ви ти. Ли По (Ли Баи, 701–762) бе ле жи ту вр сту че жње у пе сми „Не ком да ле ко“:

Док бе ше ов де
ми ла дра га
ода ја је би ла ис пу ње на цве ћем.
Сад је оти шла
ми ла дра га
ле жај је оста ви ла.
На ле жа ју
пре кри вач ве зен, смо тан,
ни кад ту ви ше ни је усни ла.
До да нас, три го ди не су про шле
још увек ту је
њен ми рис.
Ми рис је за у век остао
ми ла дра га
ни кад ни је се вра ти ла.
Кад ми слим о њој
жу то ли шће па да
би стра ро са зе ле ну ма хо ви ну пре кри ва. 

(Ant ho logy, 1969, стр. 243). 

Не по врат но из гу бље но

1) Че жња за не по врат но из гу бље ним је за ро бље на про шло шћу, за у век ве за на за 
успо ме ну, из гу бив ши сва ку ве зу с на дом, он да кад чо век осе ћа да је нај бо ље вре ме 
ње го вог жи во та оста ло у про шло сти, или кад је реч о смр ти во ље не осо бе. 

То ком ду ге ки не ске исто ри је та си ту а ци ја се по нав ља ла мно го пу та – по сле ра то ва, 
сме не вла да ра или ди на сти ја, ве ћих дру штве них про ме на, или про сто та ко што би 
не ки ве ли ко до стој ни ци па ли у не ми лост и мо ра ли да на пу сте ак ти ван дру штве ни 
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жи вот и да се по ву ку у не ку вр сту до бро вољ но-из ну ђе ног из гнан ства. Зна ча јан део 
кул тур ног жи во та и ства ра ла штва до би јао је им пул се и до при но се од тих љу ди. Тра-
же ћи упо ри шта за свој ал тер на тив ни ду хов ни оп ста нак, они су за цр та ва ли обра сце и 
вред но сти ко ји су по ста ја ли оп шта до бра – нај пре у окви ри ма ки не ске тра ди ци је, а 
по том и ши ре. Они су под сти ца ли и не го ва ли је дан пре фи ње ни сен зи би ли тет, ко ји је 
до шао до из ра жа ја и у пе сми Ли Шан гји на (李商隱 – 812–858):

Обе ћа ње да ћеш до ћи бе ше лаж – оти шла си без тра га.
Док ме се чи на па да ко со по кро ву, већ из би ја пе ти час.
Сно ви о да ле ким ра стан ци ма, ја ди не пре број ни.
Док жу рим да за вр шим пи смо, ма сти ло ни ка ко да се осу ши.
Све ћа на по ла осве тља ва ри би це оде ну те у зла то.
Ми рис мо шу са је два до пи ре кроз за ве су из ве зе ну љи ља ни ма.
Мла ди Лиу се жа лио да је Пла ни на ви ла да ле ко.
Али иза ње, ла нац за лан цем, ни же се де сет хи ља да пла ни на. 

(Ant ho logy, 1969, стр. 335). 

2) Пе сник Ли Ју (李煜 – 937–978) јед но је вре ме (тј. од 961–975) био краљ у др жа ви 
Ју жни Танг (Нан Танг 南唐, 937–975), али ви ше је по знат као пи сац, не го као краљ. 

Ина че у вре ме док је био краљ, не ки ве ли ко до стој ни ци су по че ли да пра ве ноћ не 
жур ке. Је дан од њих (Хан) је из но ћи у ноћ до во дио у ку ћу пле са чи це и пе ва чи це и 
пра вио пи јан ке, што ће по ста ти по пу лар но и код фран цу ске вла сте ле, у 18 ве ку. Не ке 
од тих жур ки при ка зао је сли кар Ку Хунг-чунг (顾闳中) – ко је је на пра вио као део свог 
из ве шта ја за кра ља Ли ја – а сли ка (ри мејк вер зи ја из 12. ве ка) очу ва ла се до да нас, 
та ко да и ми има мо пред ста ву ка ко је то из гле да ло.

Ова ко гла си јед на од Ли Ју о вих пе са ма – ко је го во ре о че жњи за не по врат но из гу-
бље ним – чи ји је на слов Зу ре ћи ка ју гу:

Бес крај на бол!
Мо ја усну ла ду ша но ћас по но во је кра ље ва ла
Као не кад,
Лу тао сам кроз Па ла ту ужи ва ња,
А у мом сну
Низ трав на те ста зе вр та
Спу штах се ко чи јом, глат ко као лет њи по ток;
Бе ше ме се чи на,
Др ве ће у цва ту,
А по ве та рац про жи ма ше ноћ ни ва здух,
Јер, би ло је про ле ће. 

(Ant ho logy, 1969, стр. 357). 

Че жња за не чим што је не по врат но про шло и из гу бље но још увек мо же вла сти том 
сна гом да но си осе ћа ње и успо ме ну као ехо про шле ра до сти. У јед ној од пе са ма Ли Јуа, 
по све ће ној ле пој го спи Ји, ка же се:
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Ка да ће по след њи цвет па сти, ме сец из бле де ти?
То ли ке ту ге ле же за мном.
Про шле но ћи ис точ ни ве тар по но во ис пу ни мо ју со бу 
О, не ба цај по глед на из гу бље но кра љев ство под бли ста вим ме се цом.
Оба су те ње го вом све тло шћу мо је ода је још сја је по пут жа да
(Са мо на сјај ним обра зи ма ле по та уми ре).
Да би схва тио ко ли чи ну људ ске пат ње
По гле дај ову ре ку што се с про ле ћа ка ис то ку ва ља 

(Ant ho logy, 1969, стр. 357). 

Че жња и ње но на ди ла же ње

У вре ме ди на сти је Сонг (10–13. век) ја вља се је дан по се бан тип ли те ра те умет ни ка, 
ко ји су се ба ви ли по е зи јом, сли кар ством и пи са ли и те о риј ске тек сто ве о сли кар ству 
(слич не ка сни јим Ле о нар до вим). Је дан од њих је био Су Ших (苏轼 – 1037–1101 – по знат 
и као Су Донг по 蘇東坡).

Че жња за не чим што је не по врат но про шло и из гу бље но је не кад је дан стил живо-
та, круг љу ди, чи тав по ре дак ства ри, или отаџ би на, а не кад је оно за чим се нео до љи во 
че зне тек јед на осо ба. То је на ро чи то за о штре но кад је реч о смр ти во ље не осо бе. Та ко 
Су Ших, пи ше:

Већ де сет го ди на жи ви и мр тви су раз дво је ни,
Ма да не ми слим о те би
При род но је што не мо гу да те за бо ра вим.
Твој уса мље ни гроб да ле ко је хи ља да ма ми ља
И ниг де не мо гу да ис ка жем свој бол.
Кад би смо се сре ли, не би ме по зна ла,
Мо је ли це је за су то пра ши ном
Ко са на за ли сци ма је по су та ињем.

(Ant ho logy, 1969, стр. 359) 

Су Ших се про сла вио на ро чи то као пе сник ц-а (пе сме на ме ње не пе ва њу, уз ин стру-
мент). У не ки ма од тих пе са ма он као да успе ва да на ди ђе че жњу. Ова ко гла си од ло мак 
из јед не од тих пе са ма:

Кад је ме сец по чео да си ја?
Пи там не бо, по ди жу ћи ча шу.
Док лу там не бе ским па ла та ма и зам ко ви ма,
Ко је је то го ди шње до ба но ћас.
Же лео бих да се усп нем го ре с ве тром
Ал’ се бо јим да је у кри стал ним ода ја ма и са ла ма од жа да,
Го ре мно го хлад но.
Сто га играм са сво јом ја сном сен ком
Као да ни сам ви ше на зе мљи. 

(Ant ho logy, 1969, стр. 360).
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Из гле да да је у са мој че жњи са др жа на не са мо на чел на не мо гућ ност трај ног за до-
во ље ња, не го и па ра докс ко ји во ди иро нич ним обр ти ма, јер се че жња на из ме нич но 
окре ће су прот но сти ма – че зне се за сло бо дом, па за уто чи штем (или обр ну то), за 
да ле ким па он да за бли ским, за не на ђе ним, па он да за из гу бље ним.

Пла ни на Лу је би ла чу ве но ме сто оку пља ња по бор ни ка кон тем пла ци је при ро де. 
Ши Тао (石濤 – 1642–1718) на сли као је у 18. ве ку во до пад на пла ни ни Лу да би нам омо-
гу ћио да ви ди мо пред мет че жње не ких пе сни ка.

А Ли Баи је (701–62) не ких де вет сто го ди на пре то га на пи сао пе сму у фор ми „са же тог 
из ра за“ по све ће ну том во до па ду, ко ји је у сви ма њи ма иза зи вао ис ку ство уз ви ше ног:

Сун це оба сја ва Сјанглу и ства ра пур пур ну ма глу
У да љи ни во до пад, кô из ре ке да се про ла ма 
У ле ту пљу шти на до ле, три хи ља де сто па, 
Да л’ то с де ве тог не ба па да ку мо ва сла ма? 

(Ма тић, 2018, стр. 233).

Ра дост и ту га

Ка ко смо ви де ли, у Ки ни је са чу ван (у Књи зи пе са ма из ста ре ере) је дан број љу бав них 
и дру гих пе са ма из чет ки це (ни су се пи са ле пе ром, не го чет ки цом) же на пе сни ки ња 
(ано ним них, као што су и дру ги ау то ри у тој ан то ло ги ји). Али у 11. ве ку се ја вља и јед на 
пе сни ки ња чи је име и жи вот ну при чу зна мо, с ве о ма ши ро ким ра спо ном лич них рас-
по ло же ња и си ту а ци ја (ра дост, ужи ва ње у при ро ди, љу бав, ту га и бол због тра гич них 
си ту а ци ја у жи во ту), по че му под се ћа на по е зи ју ро ман ти зма на За па ду. 

Ли Ћинг џао (李清照 – 1084 – око 1155) ро ђе на је у по ро ди ци уче ња ка и још као де вој-
чи ца је во ле ла да ре ци ту је по е зи ју. У пу бер те ту је већ би ла ве шта у ка ли гра фи ји, сли-
ка њу и сви ра њу ла у те, а пи са ла је и по е зи ју, ко ју ће на ста ви ти да пи ше це лог жи во та. 
У осам на е стој го ди ни се уда ла за три го ди на ста ри јег Џао Минг чен га (赵明诚 – 1081–1129), 
ко ји је ра дио у ад ми ни стра ци ји. Ње гов хо би је био да ску пља ан ти кви те те и да се ба-
ви епи гра фи јом (ту ма че њем ста рих за пи са на сли ка ма, брон зи и ка ме ним де ли ма), а 
во лео је и он по е зи ју. 

Глав ни град се вер не ди на сти је Сонг, Ка и фенг, пао је 1127. у ру ке Мон го ла, па је брач-
ни пар с мно го дру гих из бе гао у град Нан ђинг, где су жи ве ли не ко вре ме. Го ди не 1129. 
Минг ченг је из не на да умро, што је за су пру гу био ве лик удар, о че му она на ред них 
го ди на го во ри у сво јим пе сма ма. Убр зо је Ли из бе гла у Ханг џоу, ко ји је по стао но ва 
пре сто ни ца ју жне др жа ве Сонг, кад се рат са Мон го ли ма за вр шио. Ту је жи ве ла до 
смр ти и на ста ви ла да пи ше по е зи ју. Од ње ног ве ли ког опу са са чу ва ло се око сто ти ну 
пе са ма, ко је су пре во ђе не на раз ли чи те је зи ке и об ја вљи ва не као збир ке – на срп ском 
је 1982. Љи ља на Ни ко лић об ја ви ла из бор и пре во де јед ног бро ја ње них пе са ма, а овде 
ће мо на ве сти и не ке ње не пре во де. Пе сме Ли Ћинг џао се обич но свр ста ва ју у лир ску 
по е зи ју, ко ја је че сто би ла пе ва на уз ме ло ди ју, а има ла је ри там и ри му.

Са чу ва не пе сме нам све до че о ши ро ком ра спо ну ње них те ма и емо ци о нал них иску-
ста ва кроз ко ја је про шла, од ра них де во јач ких да на, до по зних го ди на са мо ће и ту ге.
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Фра го нар: Љу ља шка, 1767.

Ево јед не ње не пе сме из мла дих да на, чи ји је на слов „Обо жа ва не цр ве не усне“, а 
го во ри о ра до сти у ма лим ства ри ма, као што је љу љач ка и зе ле на шљи ва. Ина че, љу-
љач ке, ко ри шће ње ру жа и ла ки ра ње нок ти ју цр ве ним ла ком, као и ви со ке пот пе ти це, 
до шли су на За пад из Ки не, ма ло ка сни је не го сви ла, ком пас и па пир. Ова пе сма као 
да је ин спи ри са ла Фра го на ра (Jean-Ho noré Fra go nard, 1732–1806), за ње го ву сли ку 
„Љу ља шка“, из 1767. 

Си шав ши са љу љач ке,
По гла ди сво је вит ке ру ке, 
Ње на тан ка ха љи на мо кра од зно ја,
Та на ни цвет тре пе ри осут ро сом.
Угле дав ши стран ца, бр зо се уда љи по сти ђе на:
Са спа лим ча ра па ма, и злат ном шна лом ко ја се из ме сти ла.
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А он да се за у ста ви и на сло ни на ка пи ју,
Тек да оми ри ше зе ле ну шљи ву.

(Ji a os heng Wang, 1989, стр. 3 – ова пе сма ни је укљу че на у из бор Љи ља не 
Ни ко лић).

А ово је пе сма ко ју је Ли на пи са ла од мах по уда ји:

Иза брах из ко ша ре пу по љак тек убра ног цве та. 
На по вр ши ни су зе, цр ве ни од сјај из ла ска сун ца и ју тар ње ро се.
Пла шим се, он ми сли
ли це мо је ни је по пут цве та тог. 
Ста вих пре кра сне укра се у ко су,
не би ли ме дра ги са цве том по ре дио

(ова и ду ге пе сме у пре во ду Љи ља не Ни ко лић – Ли Ћинг џао, 1982, стр. 19).

Ње не пе сме го во ре о ши ро ком спек тру осе ћа ња, а ово је пе сма ко ја на уз ви шен 
на чин го во ри о ту зи ра стан ка (реч је о ра стан ку са су пру гом ко ји је умро). 

Цр ве ни цве то ви ло то са уве ну ше,
ле жај од жа да је хла дан, је сен је сти гла.
По ла ко ски дам ду гу ха љи ну од сви ле;
је дан чо век се да у ла ки чун.
Ко ће ми до не ти љу бав не гла се?
Пти ца yан се већ вра ти ла, а ја се још увек на дам
на зи ди на ма оба сја ним ме се чи ном.

Цве ће и да ље ве не, во да и да ље те че; 
под јед на ко ми сли мо јед но на дру го, 
на оба ме ста бес крај на ту га. 
Не ма на чи на ода гна ти тај не мир, 
тек што не ста не са обр ва, на ђе се у ср цу. 

(Ли Ћинг џао, 1982, стр. 21)

Пти ца јан 雁 је ди вља гу ска, а сим бо лич но је пред ста вља ла пре но си о ца љу бав них 
по ру ка, због то га што је спа да ла у пти це се ли це.

А ово је пе сма ко ја уз ви ше но го во ри о ње ним осе ћа њи ма у по зним го ди на ма:

Ко то се ди уса мљен крај про зо ра? 
Мо ја сен ка и ја, нас две. 
Све ћа се уга си, вре ме по чин ка; 
И сен ка ме на пу сти и са кри се. 
Не мо же се ода гна ти не мир тај. 

(Ли Ћинг џао, 1982, стр. 37).
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