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ДУПЛО ДНО

Сло бо дан Зу ба но вић

ДВЕ ПЕ СМЕ O ЈЕД НОЈ ТРЕ ШЊИ
Дав но сам обе ћао се би да не што за пи шем о две пе сме и јед ној тре шњи, још за жи-

во та пе сни ка Бо ри сла ва Ра до ви ћа. 
На то су ме, че сто, под се ћа ли јед на пра зна ко зна кад ис пи је на, че твр та ста и там-

но бра он, бо ца за ко њак Co in tre au, за ту ре на у мра ку се о ске оста ве и – др во ста ре 
тре шње у дор ћол ском дво ри шту, ис под про зо ра ста на у До бра чи ној. Ни је би ло да на 
а да још не раз бу ђен, у ра ним са ти ма ју тра, не ко ли ко тре ну та ка про ве дем гле да ју ћи 
ста ро тре шње во ста бло де ли мич но су вих гра на ко зна кад оре за них, мо жда је дан 
је ди ни пут у про шлом ве ку; гра на чи ји су сва ко днев ни го сти би ле, по го то во у ма глови-
тим је се њим да ни ма, са мо вра не. Ено и сад јед не, на вр ху моћ не чач ка ли це, љу ља се 
та мо-ам о као брод ко ји се ди же и спу шта на те шким та ла си ма, слич но успо ме на ма што 
се с вре ме на на вре ме та ко ва ља ју, слу чај но осве тље не не ким при зо ром.

За то, не ка чи та лац не по ми сли да је она бо ца, на по чет ку тек ста, знак про бу ђе не 
же ље за ју тар њом ча ши цом же сти не, „са мо уз ка фу“. Про сто, она је јед на од оних 
успо ме на за ту ре них и по ма ло не при мет них, ко је из не над ном по ја вом иза зо ву на ва лу 
сли ка из на гло отво ре не фи јо ке пам ће ња: бле сак од ло же них сит ни ца. У крај њој, ка ко 
би пе сник ре као, тре зни лач кој уло зи у умет но сти. То ме сва ка ко тре ба до да ти да ни шта 
ни је лак ше не го на пи са ти текст ду бо ко за гле дан у сит ни це.

* * *

Бо ри сла ва Ра до ви ћа упо знао сам де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Не се ћам се 
ко јим по во дом је до шао у ре дак ци ју Књи жев них но ви на; си гу ран сам да ни је у пи та њу 
би ла пре да ја ру ко пи са, оста вља ње ка кве по ру ке, тек ста, за глав ног уред ни ка или не-
ког од чла но ва уред ни штва. По ми шљам да је, мо жда, раз лог био дру ге при ро де.

Ви дим га, и сад, ка ко се по ја вљу је на вра ти ма ре дак ци је, у при зе мљу Фран цу ске 7, 
јед ног април ског пре по дне ва, на трен снис хо дљи во за став ши, слич но пе сни ку ко ји 
пр ви пут до но си сво ју по ну ду, као да про ве ра ва да ли у со би још не ког има и пре ми-
шља ју ћи да ли да кро чи. Био је то наш пр ви су срет ко ји се, до по ја ве но вог по се ти о ца, 
пре тво рио у при јат но ћа ска ње – као да смо би ли ста ри по зна ни ци у нај ма њу ру ку 
вр шња ци. 

Мно го го ди на доц ни је, на ро чи то на кон ње го вог, у нео бич ним окол но сти ма и го-
то во филм ског од ла ска са жи вот не и књи жев не сце не, че сто ми се вра ћа ла сли ка 
из не над ног упа да у ре дак ци ју тог пе сни ка и пре во ди о ца ви со ког ран га; упо ре ђи вао 
сам је са сли ка ма ка сни јих, мно го број них, дру же ња од књи жев них до оних при ват них, 
tête à tête, ка ко је во лео да ка же. По ста ло ми је ја сно да је та, из не над на, по ја ва би ла 
чин, ви ше по тре ба, по ку шај да се вра ти та мо ода кле ни је ни од ла зио – тра жио је по вра-
так у књи жев ни про стор. На и ме, у да ни ма ко ји су до ла зи ли, док је све ви ше бле де ло 
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јед но пар тиј ско оде ло јед не др жа ве, сен ка ви со ког пар тиј ског функ ци о не ра на ње го-
вом ре ве ру ни је га ми мо и шла. Био је ви ше го ди шњи из вр шни се кре тар за кул ту ру 
Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је и оба вљао ту, опе ра тив ну, ме ђу кул-
тур ним по сле ни ци ма не баш оми ље ну функ ци ју. Све до ци, уче сни ци око јед не ње го ве 
„ин тер вен ци је“ пам те слу чај ча со пи са Књи жев на реч ка да је, због две пе сме Ми ло ва на 
Да ној ли ћа у ко јој су у ко ми те ту пре по зна ли алу зи је на дру га Ти та, ре дак ци ја ли ста 
би ла на та пе ту, а глав ни уред ник по зи ван на од го вор ност.

О тој ње го вој де лат но сти ни кад ни смо раз го ва ра ли, мо ја зна ти жељ ност ишла је у 
дру гом прав цу; био сам у на шим раз го во ри ма ви ше за о ку пљен ра зним пе снич ким 
те ма ма, по ја ва ма и раз ма тра њи ма за на та, у че му је Ра до вић био ве ли ко ду шан са го-
вор ник и го то во ми с ра до шћу ис пу ња вао ра до зна лост ре ша ва ју ћи че сто, ус пут, мо је 
по ет ске не до у ми це и ну де ћи ре ше ња за ко ја је прет по ста вљао да мо гу би ти од по мо-
ћи. Да нас по ми шљам да сам му, ако та ко мо гу ре ћи, по мо гао да се лак ше вра ти свом 
пе снич ком ја ту и пи са њу у ко јем је ужи вао с ве ли ким жа ром – осе ћао сам да се, у том 
сми слу ње го ва за хвал ност, пре ма не ко ли ко за јед нич ких при ја те ља и ме ни, осе ћа ла 
и у при сним, ин тим ним ге сто ви ма, све до ње го вих по след њих ча со ва. И ве ру јем да се 
не што од тог, људ ског, ис ку ства при ме ћу је и у пе сни ко вом сти хо ви ма пи са ним де ве-
де се тих го ди на...

* * *

Јед на од пр вих по ми сли ко је су ми се ја ви ле на кон не ко ли ко чи та ња пе сме „Тре шња“ 
би ла је, не знам из ког раз ло га, да она го во ри о сум њи.

Сум ња је, ре као бих, опа сна реч, ла ко упо тре бљи ва, са да ле ко се жним по сле ди ца-
ма, на ро чи то у си ту а ци ја ма ка да се, на при мер, упо тре бља ва као ис каз осум њи че ног. 
У сва ком слу ча ју, та ква ка те го ри ја осе ћа ња угра ђе на је љу ди ма, па и пе сни ци ма, коли-
ко и дру ге. Сла жем се с тим, при дру жу ју ћи из ре ку ко ја ка же да се не мо же сум ња ти у 
све. До број ве ћи ни пе сни ка сум ња је че сто по ла зно ме сто пе сме, до ду ше не вид но 
из ра же на: кад не маш куд сум ња ти ср це при зи ва. Али, ма ни мо се сум њи ча во сти.

Се ћам се, вр ло до бро, окол но сти ка да сам, у јед ном тре нут ку, пред гру пом при ја-
те ља, ис по љио сво је ус хи ће ње том пе смом без на ме ре да га би ло ком од при сут них 
пред ста вим као не ку вр сту оду ше вље ња. Се де ли смо, не ким по во дом, гру па љу ди 
углав ном по све ће них књи жев но сти, у ста ну пе сни ка Ми лу ти на Пе тро ви ћа, у Ули ци 
Ми ла на Ра ки ћа. Ве се ло дру штво ча вр ља ло је о све му и сва че му, пре ска чу ћи с те ме на 
те му. Се део сам у ћо шку, по ма ло уто нуо у ка ко фо ни ју на здра вља ња и ће ре та ња, ли ста-
ју ћи, игром слу ча ја, књи гу пе са ма Бо ри сла ва Ра до ви ћа Пе сме 1971–1982, тек штам па ну 
у „Но ли ту“, у 1500 при ме ра ка, што је и у вре ме ка да је об ја ва пе снич ких књи га би ла 
нор ма лан по сао, пред ста вља ло ви сок ти раж. Не мо ра те ве ро ва ти, али на стра ни ци 
ко ја ми се на су ми це отво ри ла ста ја ла је пе сма под на сло вом „Тре шња“, с пе сни ко вом, 
дис крет ном, на зна ком ко ме је на ме ње на. 

Про чи тао сам је у се би два пут и, чи ни ми се, у дру гом чи та њу, ви ше ни сам чуо окол-
не гла со ве. Осе тио сам да је мо рам, не умем да об ја сним за што, пред сви ма про чи та-
ти на глас. Уста ју ћи, то сам и учи нио, на кон че га је на ста ла крат ка ти ши на, а он да је 



101

жа гор ис ка зао же љу при сут них да сва ко, по на о соб, ка же не што о пе сми. У том, та коре-
ћи утр ки ва њу, не ко је раз ре шио по све ту са др жа ну ис под на сло ва пе сме – За Х. То је 
би ло пр во сло во име на ње го ве ћер ке. Хри сти на.

Јед ну, ако се та ко мо же ре ћи, за нат ску исти ну, кри је ова пе сма. „Тре шња“ је јед на 
од оних пе са ма ко је ука зу ју на рез у Ра до ви ће вом пе ва њу. Реч је о јед ном, не баш до-
вољ но уо че ном, пе снич ком по ступ ку; ра ди се фо то граф ском уо ча ва њу, гле да њу, од-
ре ђе ног де та ља око ко јег се ви је чи та ва пе сма. За тим о пре та па њу или за ме ни сли ка, 
од оп штих до ау то би о граф ских, од де та ља до ве ћих се квен ци ра се ја них у сти хо ви ма. 
На ше очи, углав ном, од нас кри ју до ста не ви ђе ног та ко да при зо ри ко ји по ти чу из 
та ко зва не обич но сти, по ста ју дра го це ни кад се до дир ну с умет нич ком плат фор мом: 
„Све што зна би ва ба че но у за се нак пред оним што ви ди; а ви ди за пра во оно што већ зна 
и на шта че сто по ми шља, али ствар не раз ме ре тог зна ња рас по зна је тек гле да ју ћи“, 
за пи су је Ра до вић. 

Та кав при ступ се нај ви ше при ме ћу је у оним ње го вим пе сма ма где је при хва та ње 
ослон ца на „фо то граф ске“ де та ље ви дљи во и ве о ма бит но; исто вре ме но, он ука зу је 
на из ве стан от клон од ра ни јих, уре ђе них, до те ра них и „на ки ће них“, укра са у са мој 
пе сми. На во дим не ке од на сло ва пе са ма ко је на нај бо љи на чин мо гу би ти акт та квог, 
не пре те ра но ра ди кал ног, али ва жног и ве о ма ин те ре сант ног ко ра ка у по е зи ји Бо ри-
сла ва Ра до ви ћа: „Три ру же“, „Мла да же на с књи гом“, „Зим ска бај ка“, „Мр тва при ро да 
са за ла ском сун ца“ или, јед на од нај леп ших, „Жи вот ви на“. Пре ње га, на сли чан по тез 
осме ли ли су се, сва ко пре ма соп стве ној по е ти ци и на свој на чин, Ми лу тин Пе тро вић, 
у књи зи Про ме на (1978) и Вас ко По па, у књи зи ка рак те ри стич ног на сло ва – Рез (1980). 
У април ском бро ју Књи жев них но ви на из 1993. го ди не, пе сник Ми лош Ко ма ди на у крат-
ком за пи су уо ча ва да Ра до вић пра ви за о крет, за па жа ју ћи да је „као пе сник на чи нио 
пун круг и за шао у дру ги“, до да ју ћи ка ко „чо век кад пе ва за по чи ње не пре тен ци о зно, 
па ка ко вре ме од ми че све опа сни је укра ша ва, а он да (са мо код не ких) на сту па по јед-
но ста вље ње из ра за, ства ра лач ка зре лост. Ви ше у пе ва њу не ма ни ка квог укра ша ва ња“. 
Ве ру јем да је због та квих, и слич них, за па жа ња Ра до вић во лео опу ште не раз го во ре с 
мла ђим књи жев ним ко ле га ма за ду гач ким ре дак циј ским сто лом, ко ји су се нај че шће 
за вр ша ва ли, пре ко пу та, за шан ком у До му вој ске...

Тре шња се, у „Тре шњи“, по ја вљу је нај пре као сли ка ста бла. Про чи тав ши на слов 
од мах сам ис пред се бе ви део тре шње во др во, она ко ка ко се са гле да ва у нај леп шем 
из да њу, у ње ном цве та њу. И за трен пре пу стио се јед ном, оку при влач ном, при зо ру 
ле по те у чи стом ста њу – ла ти ца ма цве ћа и ома ми про ле ћа, да би на кра ју схва тио да 
сам упр скан цр ве ним ме сом ње ног пло да. 

Жен ска фи гу ра, глав ни лик у пе сми, про пи ње се кроз стих, да би убра ла тре шњу 
„јед ног ју тра“ и у вре ме „кад су тре шње ма хом про шле“ – јед ну „там ну, као вен ска крв“. 
Пе сник јој се обра ћа у ча су ка да му се чи ни да је у пло ду тре шње, „у слат ком цр ве ном 
мра ку“, ви део ка ко је дан црв „сав об у зет че жњом за кри ли ма“, „пре гри за по ме ри свог 
би ћа ход ник“, по ста вља ју ћи пи та ње: да ли је, уз „ме со“ тре шње и он мо рао би ти про-
гу тан? А, за тим, до да је: „Што се то га ти че, то би би ло све.“ То би, за мно ге, пред ста вља-
ло крај пе сме. По ме ри свог пе снич ког би ћа Ра до вић то не до зво ља ва по што jе на у мио 
да по ен том, мно ги са вре ме ни пе сни ци та кав за вр ше так не во ле, по ста ви пе сму у 
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фи ло зоф ску ра ван. Бу ду ћи да тре шња ни је при ру ци, он по сло вич но за кљу чу је да 
сва ка да ља при ча о на мет ну тој те ми пре ста је, јер – „Црв је црв“. Ви ше не ма раз го во ра, 
о то ме мо же мо са мо раз ми шља ти. Чи сто пре та па ње сли ке, за ме на јед не ми сли с дру гом 
а да се, при том, са др жај пе сме не из ме ни ни ма кац. Та ко мај сто ри у на о ко јед но став-
ном, ефект ном по те зу, ри му ју пе снич ко зна ње са, нео п ход ним, ис ку ством по е зи је.

Ста бло тре шње о ком је реч, на ла зи се на кра ју ома ле ног ви но гра да што се низ 
брег пру жа тик уз пе сни ко ву ку ћу, на Ум ци, спу шта ју ћи се за јед но с њом пре ма Са ви. 
Пр ви пут про вео ме је кроз ре до ве чо ко та ис пи ти вач ки по сма тра ју ћи ка ко др жим 
ма ка зе и од се цам гро здо ве сла жу ћи их у ве ли ку пле те ну кор пу; спре мао се за бер бу 
у оче ки ва њу но вог ви на. Ви но град је по ста вио ње гов отац у бли зи ни до ма ћин ски 
уре ђе ног по дру ма, ви ше про сто ри је с по гле дом пре ма ре ци, сме ште не ис под кућ не 
те ра се. То је, по ка за ло се, иде ал но ме сто за кућ ну ви на ри ју и ви ше не го до бро ме сто 
за во ђе ње ин те ре сант них раз го во ра. Ту сам, јед ном „по не дељ ном руч ку“, на у чио 
„за што ви но, слич но зве зди опи су је пу та њу“, ту ми је по ка зан дво но ги ко рен („две 
но ге ура сле у без гла ва ра ме на“) ру же с му ком из зе мље из ва ђе ног, пре тио је да про-
би је ци стер ну за во ду – сад се се ћам пр ве из пе сме „Три ру же“. И, чи ни ми се, знам 
за што је јед ној од пе са ма дао на слов „У ди вља вре ме на“. Био сам при су тан док је, 
не по ми чан, по сма трао ка ко сни ма тељ ТВ еми си је о ње го вој по е зи ји, из ци клу са „Пе-
снич ке ве дри не“, ле же ћи у тра ви ме ђу „го лим чо ко ти ма“, са вр ше но мир но и ду го др жи 
те шку ка ме ру, „пун стр пље ња“, да би усни мио „две цр ве не бу бе са цр ним тач ка ма“, 
„из ми ле ле на бу сен“, „у свад бе ном жа ру“. „Тра жио је“, ша пу ће ми пе сник, „из бли за пе-
снич ки сми сао.“ 

Бо ри слав Ра до вић био је пе сник-фо то граф на ших по гле да на не ке ства ри на ко је 
у жи во ту не обра ћа мо па жњу и на ко је, на жа лост, за бо ра вља мо. Или је то на ше око 
за бо ра ви ло да нас упо зо ри да оне, по ред нас, не куд од ла зе но се ћи са со бом не ке 
исти не ко је тра жи мо чи та вог жи во та? 

Тра же ћи, од Јав ног сер ви са, спо ме ну ту ТВ еми си ју да би на ску пу у На род ној би бли-
о те ци ода ли по што ва ње и се ти ли се пре ми ну лог пе сни ка, до би ли смо од го вор да је 
у до ку мен та ци ји те ле ви зи је не ма, ве ле ве ро ват но је из бри са на – мо же би ти због хит не 
по тре бе, да би се тра ка што пре упо тре би ла за исто риј ски нео п ход но обе ле жа ва ње 
ло кал ног, пред из бор ног ску па по ли тич ке пар ти је, или за ар хи ви ра ње не за пам ће ног 
на сту па не ке тек ста са ле пе ва чи це...

* * *

Тре шње ва ља бра ти спон та но, кад до ђу под ру ку,
али по ла ко, да их не бо ли.

Б. Пе тро вић, или Б. Хам ваш

По ми шљам да је на слов дру ге пе сме о јед ној тре шњи са мо до да так на сло ву оне 
пр ве, „Тре шња“, ко јој је до да то вре мен ско од ре ђе ње „у ок то бру“ – „Тре шња у ок то бру“. 
Из у зи ма ју ћи пе сму „Ри бе“, у ко јој је ван ред но ис ко ри стио астро ло шки знак ме се ца 
у ко јем је ро ђен ка ко би ис ка зао јед но ми шље ње о на шој са вре ме ној по е зи ји, да ни 
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и го ди шња до ба у Ра до ви ће вим пе сма ма че сто се по кла па ју с ње го вим пе снич ким 
рас по ло же њем, на ро чи то у оним да ни ма кад: „Бо ље је ка кав пањ при ма ћи // бли же 
ва три, се сти и пру жи ти дла но ве, // и зу ри ти у до плам са је // не ми сле ћи би ло на шта, 
би ло на ко га.“ 

Не мо гу са си гур но шћу твр ди ти ка кав је био дан „не где сре ди ном већ ок то бра“, си-
гур но про хла дан, ка да сам му по мо гао да с чо ко та ски не мо за о ста ле гро здо ве и ограбу-
ља мо већ до бра но по па да ло уве ну ло ли шће у ви но гра ду – гре јао нас је жар ро шти ља 
на ком се, уз не пре кид но је ца ње, ди ми ла овећa ју не ћа ро збрат на укра ше на с два 
пар че та нај бе ље гро ник сла ни не. Знам са мо да сам у јед ном ча су, ве ро ват но док смо 
на здра вља ли је дан дру гом, угле дао нео бич ну ствар: тре шња уда ље на од нас де се так 
ме та ра би ла је пу на гро жђа. 

Учи нио ми се не мо гу ћим тај при зор на кра ју ви но гра да. Пи тао сам се ка ко то ни сам 
при ме тио док сам јој био ис под ње ног ста бла; ка ко ни сам схва тио да то ви се гро здо-
ви са ло зе ко ја се пе ла увис, очи глед но ду же вре ме на нео ре за на, оба ви ја ју ћи гра не у 
кро шњи? По пео сам се на тре шњу и на брао пу ну ко фу гро жђа. Гле да ју ћи, од о зго, ка ко 
пе сник с не скри ве ном ра до шћу окре ће ме со, до вик нуо сам му ка ко ви ше не ва жи оно 
„кад на вр би ро ди гро жђе“, те да се има го во ри ти: кад на тре шњи гро жђе ро ди. На шта 
је Ра до вић, не ди жу ћи по глед с ро шти ља, мир но од го во рио: „Не, не го ће се ре ћи – кад 
на не кој вр би ипак гро жђе ро ди.“ Реч ипак, уба че на у уо би ча је ну фра зу ко ја се че сто 
упо тре бља ва у раз го во ру о не по мер љи вим ства ри ма, си тан је до каз о упо тре би је зи-
ка код пе сни ка ко ји је пи сао очи ма... Још смо, док се по ла ко смр ка ва ло, ду го и у сме ху 
раз го ва ра ли. Нај ви ше о ути ца ју по сло ви ца на по ве ћа ње ро да гро жђа. На од ла ску 
са суо ми је у бо цу ис пи је ног фран цу ског ко ња ка сво ју кај си је ва чу, за по не ти.

Да, би ло је то у ок то бру, ка да би, са свим си гур но, при зор тре шње на ко јој ви се гро-
здо ви за чу дио сва ког и с нај ма њим ис ку ством ре а ли ста, а из ма мио осмех осо бе са 
за ни ма њем за пе сни ке; у вре ме ну оп штег уве ну ћа мно ге ства ри се де ша ва ју ви ше од 
оно га што нам се при чи ња ва. Ра до вић је, про сто, пе ва ју ћи о јед ној не сва ки да шњој 
сли ци наш „ди ја лог“ пре тво рио у го вор о по е зи ји ис пи су ју ћи, из ме ђу ре до ва, по ру ку 
да се по е зи ја не сме од ми ца ти од сва ко днев ног жи во та. У сво јим нај бо љим пе сма ма 
увек се ма шао си ту а ци ја ко је су му би ле на осо бен на чин бли ске, што је као по сле ди-
цу има ло чи ње ни цу да су се, на кра ју, и бе зна чај не ства ри на шле у ње го вим пе сма ма; 
или то био са мо до каз ње го ве спо соб но сти ко ја је ути ца ла на из бор те ма.

Ка да је у мар ту 1997. пе сник свра тио у ре дак ци ју ча со пи са По е зи ја, ко ји је тек отпо-
чео да из ла зи – три бро ја би ла су од штам па на у прет ход ној го ди ни – оста вио ми је на 
сто лу ру ко пис под на сло вом „Че ти ри пе сме из бли ске око ли не“. Ме ђу пе сма ма „Круп ни 
со мо ви бо ље гри зу но ћу“, „Ју тар ње не до у ми це пре хла ђе ног слу ге“, „Мр тва при ро да 
са за ла ском сун ца“, на шла се и пе сма „Тре шња у ок то бру“, с ини ци ја ли ма мог име на и 
пре зи ме на у по све ти. При мио сам је, та да, као пе сни ков по клон за ро ђен дан; ро ђе ни 
смо истог ме се ца, „мар тов ци“, дан ро ђе ња ни је нам се по кла пао за че ти ри да на... 

Да нас не мо гу да по рек нем да ми та по све та ни је ла ска ла, нај пре у нај ху мор ни јем 
окви ру пе сме, као што се не мо гу оте ти тврд њи да је ту ма че ње, пи са ње о пе сми ко ју 
је би ло ко ји пе сник на па пир ста вио и по том не ко ме по све тио, си ла зак у руд ник три ста 
ме та ра под зе мљом.
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* * *

Ону за ту ре ну и пра зну, бра он ка сту бо цу с по чет ка тек ста на пу ни ћу, пр вом при ли ком, 
но вим са др жа јем. Не ка сто ји, у част пе сни ка Бо ри сла ва Ра до ви ћа, и упра во про чи та-
не пе сме јед ног ау то ра за ко ју сам, од мах, по ми слио ка ко би би ло ле по да сам је сам 
на пи сао... Да, и још не што, да не за бо ра вим. Тре шњу у дво ри шту, у До бра чи ној, исе кли 
су овог но вем бра... 


