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ЗЛАТНА ГРЕДА

Та ња Кра гу је вић 

ЈЕ ЗИЧ КИ ПЕЈ ЗА ЖИ, ПРО СТО РИ НА ДЕ
(То мас Вен цло ва: Зна ци је зи ка – иза бра не пе сме, иза бра ла и пре ве ла с пољ ског 

Би сер ка Рај чић, Тре ћи Трг – Сре бр но др во, Бе о град, 2022)

Ни шта из не на ђу ју ћи је од жи во та,  
ни шта вер ни је од смр ти

То мас Вен цло ва

То мас Вен цло ва (1937) је ли тван ски пе сник, ко ји је об ја вио ре ла тив но ма ли број 
пе снич ких збир ки, али је то ком ви ше го ди шњег ра да ства рао, и оства рио, по се бан 
пе снич ки про фил. Пра ти га из у зе тан углед. Ви ше пу та пред ла ган је за Но бе ло ву на-
гра ду, ра до је ви ђен гост нај зна чај ни јих пе снич ких фе сти ва ла, у це ли ни пре ве ден је 
на пољ ски, ру ски и ен гле ски је зик, та ко ђе и на ма ђар ски, не мач ки, шпан ски, ки не ски, 
ја пан ски, а и сам ва жи за вр сног по зна ва о ца сло вен ских књи жев но сти. Док то ри рао 
је и пре да вао ру ску, пољ ску и ли тван ску књи жев ност на Јеј лу, све до пен зи о ни са ња. 
Био је и по ча сни док тор ви ше европ ских уни вер зи те та и из у зе тан пре во ди лац. Пре-
во ђе ње је за по чео са де лом Ане Ах ма то ве, ко ју је ви со ко це нио, на ли тван ски је пре-
во дио и Па стер на ка, ко га је сма трао не са мо вр сним пе сни ком већ га је ис ти цао и као 
пред вод ни ка шко ле ко ја не гу је кре а ти ван при ступ пре во ди ла штву и на сто ји да са чу-
ва по се бан ства ра лач ки кључ ау тор ства, што је же лео да ис так не као узор дру га чи јем, 
а пре о вла ђу ју ћем у ли тван ској кул ту ри. Пре во дио је та ко ђе Цве та је ву, Ман дељ шта ма, 
Брод ског, Бо дле ра, Жа ри ја, Пре ве ра, Шек спи ра, Од на, Хер бер та, Че сла ва Ми ло ша и 
мно ге дру ге. Ње гов пре вод Пу сте зе мље Т. С. Ели о та сма тра се јед ним од ре мек-де ла 
пре во ди ла штва у мо дер ној ли тван ској књи жев но сти. Раз у ме ва њу пе снич ке умет но сти 
у ње ној су шти ни до при но си ло је ње го во се ми о тич ко из у ча ва ње лин гви сти ке – те је 
до тан чи на за ла зио у од ли ке ли тван ског је зи ка на ко ме је пи сао, по ве ра ва ју ћи вла сти ту 
ства ра лач ку енер ги ју упра во ду бин ским је зич ким из во ри ма и мо ћи ма. То ком це лог 
Вен цло ви ног жи во та од ви ја ло се ње го во ви ше стру ко ис тра жи вач ко и струч но уса вр-
ша ва ње, на дах њу ју ћи сва ки вид ње го вог ан га жо ва ња. Као да је епо ха у ко јој је жи вео, 
пре пу на исто риј ских пре ло ма, дра ма тич них и по губ них по сле ди ца на ко лек тив не и 
лич не суд би не, та ко до би ја ла сво је вр сни, по сто ја ни, кон стант ни од го вор лич но сти 
ко ја ми сли и ства ра, и ти ме уз ди же, из мно штва угло ва, и на ви ше на чи на, вред ност 
по сто ја ња. 

Ни шта ре чи ти је у по гле ду ту ма че ња овог ста ва, чи ни се, не мо же би ти од пе снико-
ве бе се де „Сти хо ви уто пље ни у лед“, по во дом до де ле по ча сног док то ра та Љу бљин ског 
уни вер зи те та, 24. X 1991, ко ји у це ли ни пре но си у свом (пр вом у нас) из бо ру и пре воду 
сти хо ва То ма са Вен цло ве Би сер ка Рај чић, у књи зи Зим ски раз го вор(и) (Вр шац, КОВ, 2006). 
У овом не ве ли ком го во ру, из ме ђу оста лог сто ји:
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Исто ри ја се мо же раз у ме ти на мно го на чи на. У из ве сном сми слу она је до мен па да и 
гре ха, су прот ност тран сцен ден тал ном цар ству вред но сти, ко шмар ни ла ви ринт, из 
ко га бе жи мо у ства ра ла штво, а та ко ђе и у смрт. То је аре на на ко јој се из јед на чу ју ра чу
ни и пла ћа за ствар не и из ми шље не не прав де. То је цар ство па ра ли зе, јер се че сто чи ни 
да се исто ри ја увек од ви ја од ре ђе ним ко ло те чи на ма и да смо осу ђе ни на по на вља ње 
истих мо де ла, истих ге сто ва, истих ре чи. Ме ђу тим исто ри ја не сум њи во има и осло ба
ђа ју ћу ди мен зи ју. У оној ме ри у ко јој по чи ње мо да је схва та мо и ин те гри ше мо, по ста је мо 
го спо да ри вла сти те суд би не (...) Ако нас не што по ве зу је, као што нас је по ве зи ва ло у про
шло сти – то су јед но став но пр ко сни гла со ви ко ји се не ми ре с по сто је ћим све том (...)

Пе сни ков град мла до сти и уче ња Вил но (да нас Вил њус) био је у про шло сти пре сто-
ни ца Пољ ско-ли тван ске уни је, јер су се на пре сто лу на ла зи ли ли тван ски Ја ге ло ви ћи 
(по што пољ ски Пја сто ви ћи ни су има ли му шког пред став ни ка за кра ља) све до 1795. 
го ди не ка да су Уни ју по де ли ли и за у зе ли Пру си, Ру си и Ау стри јан ци, на мет нув ши зва-
нич но сво је је зи ке. Та да су ве ли ки пи сци по пут Миц кје ви ча мо ра ли да еми гри ра ју. 
Бо ре ћи се и јед ни и дру ги за сло бо ду, Ли тван ци ни су за ме ра ли По ља ци ма што пи сци 
ли тван ског по ре кла пи шу на пољ ском, ко ји је од ре не сан се био је зик књи жев но сти, 
це ње не и пре во ђе не у Евро пи. То пи та ње по ста вља ју от кад су по сле Дру гог свет ског 
ра та до би ли ре пу бли ку. Нај че шћа те ма за мер ки је сте по ре кло Ада ма Миц кје ви ча, 
Ли тван ца, ко ји је пи сао ис кљу чи во на пољ ском. Отуд и ду е ли из ме ђу Вен цло ве и Че-
сла ва Ми ло ша, ко ји је ли тван ског по ре кла али је пи сао ис кљу чи во на пољ ском. Вен цло-
вин про блем ни је пољ ски, ко ји зна. Из вр сно по зна је пољ ску књи жев ност ко ју је пре-
да вао на Јеј лу. Са ра ђи вао је с нај е лит ни јим пољ ским ча со пи си ма. У јед ном тре нут ку 
ку пио је стан у Кра ко ву, у же љи да се при бли жи Ли тва ни ји, ко ја се на ла зи ла у Со вјет ском 
Са ве зу, из ко га је еми гри рао. Ка да је Ру си ја пре ста ла да се ме ша у ли тван ске ства ри, 
про дао је стан у Кра ко ву и пре се лио се у ро ди тељ ску ку ћу у Вил њу су. Као нај зна чајни-
јем ли тван ском пе сни ку не дав но му је по све ћен му зеј. 

Да кле, Ли тван ци и По ља ци су ве ко ви ма пре жи вља ва ли исте или слич не суд би не, 
дик та ту ре ко је су на ме та ли осва ја чи, усло вља ва ју ћи по кре те от по ра и стал ну не из ве-
сност ко ја је, уз суд би ну на ро да, су ро во од ре ђи ва ла жи вот по је дин ца. Сто га је Вен цло-
ва био си гу ран да ће га ау ди то ри јум у Љу бљи ну, при све ча ном чи ну уру че ња по ча сног 
док то ра та, до бро раз у ме ти. Ње го ва ма ло ре кост ишла је у том тре нут ку сва ка ко у 
при лог дру гом пла ну – ис ти ца њу сна ге и от по ра ин ди ви ду ал них гла со ва, ко ји по ве-
зу ју љу де и на ро де и оста ју „и ка да из не ве ра ва све дру го“.

У овом ис ка зу не по сто ји ни шта при год но, он, за пра во, из ра жа ва те мељ ни став 
жи вот них уве ре ња и по е ти ке То ма са Вен цло ве. 

Ње го ва по е зи ја не са др жи еле мен те лич не би о гра фи је, ко ја је од мла до сти би ла 
усло вље на исто ри јом. Ме ђу тим, о то ме пе сник не из бе га ва да све до чи дру где, по себ-
но у број ним ин тер вју и ма. О то ме уо ста лом го во ри ње го во не пре кид но ан га жо ва ње, 
чак су и ње го ве чи та лач ке пре фе рен ци је, ми мо про пи са них узо ра – учио је ру ски, 
пољ ски и дру ге је зи ке, чи тао де ла кла сич не фи ло зо фи је и књи жев но сти, пољ ску, ру-
ску и свет ску књи жев ност, због че га је у Вил њу су, где је ина че за вр шио све шко ле, на 
тре ћој го ди ни из ба чен са сту ди ја ли тва ни сти ке: „Сте као сам ан ти со вјет ске по гле де 
под ути ца јем Ма ђар ске ре во лу ци је. За раз ли ку од свог оца, про со вјет ског пе сни ка. 
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Ма да то ни ка да ни је ути ца ло на наш од нос. Сви у Ли тва ни ји схва та ли су да сам дру га-
чи ји чо век, ко ји пи ше и ми сли дру га чи је“, ка же у јед ном раз го во ру во ђе ном при ли ком 
по се те Јер ме ни ји 2017.

Зна ци је зи ка пр ва су ње го ва збир ка пе са ма ко ју је об ја вио 1972. го ди не. Пред ста-
вља ла је до га ђај у ли тван ској по е зи ји XX ве ка. 

У раз го во ру ко ји је с Вен цло вом 2018. во ди ла Елен Хин сли (El len Hin sey), ау тор ка 
књи ге ко ју је ре а ли зо ва ла у са рад њи са пе сни ком (То мас Вен цло ва, Би о гра фи ја и ауто
би о гра фи ја, 2017), Вен цло ва го во ри о окол но сти ма ко је су пра ти ле пу бли ко ва ње ње-
го вог де ла, ис ти чу ћи да оно спа да у ве о ма рет ке књи ге, ко је су се у сло бод ном кон ци-
пи ра њу, и по мо ти ви ма, раз ли ко ва ле од оних у то вре ме об ја вљи ва них. На и ме, упр кос 
из ве сном „ото пља ва њу“ кул тур не кли ме на кон 1968, и на сто ја ња да из да вач ке ку ће 
бу ду то ле рант ни је пре ма екс пе ри мен тал ним об ли ци ма сти ха и књи жев но сти, по сто-
јао је још увек оба ве зу ју ћи кул тур ни мо дел ко ји је мо рао би ти ис по што ван, бар у 
по гле ду увод них, „мо ти ва циј ских“ по све та во ђа ма и вла да ју ћим иде а ли ма. Ње го ва 
књи га је то, ис ти че Вен цло ва, у пот пу но сти за о би шла, што је пред ста вља ло „ве ро ват-
но пр ви та кав слу чај у со вјет ској Ли тва ни ји, мо жда и у Со вјет ском Са ве зу“. 

Но, био је то и до га ђај ко ји је ипак, кон тро вер за ма у при је му књи ге, оп штим на па-
ди ма на пе сни ка, уз из ра зи то оштар став, па и прет ње и не го до ва ња због ње го вих 
отво ре них го во ра и уче шћа у Хел син шкој гру пи – као је дан је од ње них осни ва ча у 
Ли тви – до при нео то ме да бу де при мо ран да еми гри ра 1977. го ди не. Ме ђу тим, би ти у 
еми гра ци ји, ка ко ка же Вен цло ва, не зна чи не би ти ви ше пе сник, ни Ли тва нац. Ни у 
јед ном сми слу Вен цло ва ни је убла жа вао свој отво ре ни го вор, ни за вре ме бо рав ка у 
Со вјет ском Са ве зу (у Мо скви, Пе тро гра ду и Та ли ну), ни у ка сни јим ак тив но сти ма, уз 
на гла ше ну не пре кид ну по све ће ност ли тван ској кул ту ри, књи жев но сти и је зи ку. Сво ју 
по е зи ју је чи тао и на ли тван ском, не из бе га ва ју ћи отво ре не раз го во ре о сло же ним 
при ли ка ма ко је су усло ви ле ње го во еми гри ра ње, и суд би ну су на род ни ка. „Упр кос све му“, 
го во рио је, „ја ни сам чо век без до мо ви не. По се ду јем ли тван ску ви зу. А за јед ног Ли тван-
ца, то је и при род ни је не го па сош из дат у Со вјет ском Са ве зу“, ре као је јед ном при ли-
ком, алу ди ра ју ћи и на чи ње ни цу да је 1977. из гу био со вјет ско др жа вљан ство. 

Свој осе ћај при пад но сти ни је ме ђу тим ис ка зи вао ис кљу чи во на тај на чин; осе ћао 
је бли скост с пе сни ци ма чи је је сна жне ин ди ви ду ал но сти це нио, по себ но Брод ског с 
ко јим је одр жа вао кон так те. Јед ну Вен цло ви ну пе сму је пре вео и об ја вио Че слав Ми-
лош у па ри ској Кул ту ри, ча со пи су од ве ли ког зна ча ја за број ну пољ ску еми гра ци ју, 
док се још ни су по зна ва ли, што је Вен цло ви ве о ма зна чи ло, а упра во је на Ми ло шев 
по зив ка сни је от пу то вао из Па ри за у САД, где је за по чео уни вер зи тет ску ка ри је ру на 
Бер кли ју, да би на кон кра ћег вре ме на пре шао на Јеjл, на ко ме је док то ри рао и све до 
пен зи о ни са ња пре да вао ру ску, пољ ску и ли тван ску књи жев ност.

На кон пр ве збир ке, об ја вио је 1977. го ди не збир ку 98 пе са ма, а 1990. збир ку Згу шња
ва ју ћа све тлост. У са рад њи с пољ ским пе сни ком Ста ни сла вом Ба рањ ча ком, про фе-
со ром Хар вард ског уни вер зи те та, на пољ ском је об ја вио збир ке Зим ски раз го во ри и 
Шест пе са ма. Био је је дан од осни ва ча и стал них са рад ни ка пољ ског ча со пи са Књи жев
не све ске, осно ва ног у Па ри зу, ка сни је пре не тог у Вар ша ву. У Ли тва ни ју се ни је вра ћао 
све до рас па да ко му ни зма и сти ца ња ње не не за ви сно сти 1991. го ди не, ма да је и пре 
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то га уче шће у ње ној кул ту ри, ње но афир ми са ње и уна пре ђе ње би ло ње гов пр во ра-
зред ни за да так. 

По сто ја ла је, да кле, чи та ва хро но ло ги ја кул тур них зби ва ња ко ја је Вен цло ви зна-
чи ла упра во оно што је опи сао као „бег из ла ви рин та“ исто ри је, и бли скост са „пр ко сним 
гла со ви ма ко ји се не ми ре с по сто је ћим све том“, ка ко је ис та као у свом љу бљин ском 
го во ру по во дом при ма ња при зна ња.

Вен цло ва је мај стор ду хов них и ства ра лач ких кон вер зи ја. Сто га за ње га и еми гра-
ци ја ни је би ла ис кљу чи во осе ћај ту ђин ства, већ пре до пи ра ње до же ље ног и тра же ног 
ко смо по ли ти зма, пу то ва ња пу них от кри ћа и оног но ву ма ко ји омо гу ћу је све ту да тра је, 
ван оси ро ма шу ју ћих, по ни шта ва ју ћих ри гид но сти и по но вљи вих фор му ла исто ри је. Од 
нај ра ни јих по че та ка, за ње га су по е зи ја, реч и знак лу че ко је во де из гу бље ном бла гу, 
по у зда ни во ди чи у не пре глед на по ља от кри ва ња спо на древ ног и по све но вог, ухва ће-
ног у рит му Вен цло ви ног пи са ња, по не кад се чи ни – у са мом мо мен ту ње го вог на ста јања.

Оди сеј му је по стао на дах ну ће и во дич кроз про сто ре и вре ме, кроз ми то ве и 
ствар ност, уо че ну ту где смо се у тре нут ку за те кли, пред огре ба ним зи дом ко ји тра жи 
за ле че ње, на оку ци ау то-пу та, ко ји из не на да во ди у зим ски пеј заж пре пун зна че ња: 
„пред ку ћом ко ја још увек не где сто ји / Иа ко си је из гу био. Као из бе гли ца у чам цу, / 
Згр чи се и уди ши тми ну и чи сто ту со ли“, ис пи су је Вен цло ва увод за пре део Ита ке уто-
нуо у сан. У све ту у ко јем по сто ји, ка ко то пе сник сна жно у сво јој ствар но сти зби ље 
осе ћа „са мо смрт, и мо кар снег. / Му зи ка, и ни от куд ни шта и ни ку да ни шта“.

Али, се ти ће мо се и сти хо ва Ви сла ве Шим бор ске: „Кад из го во рим реч Ни шта, / ства-
рам не што, што се не сме шта у би ло ка кво не по сто ја ње („Три нај не о бич ни је ре чи“). 
Та ко и у по е зи ји Вен цло ве та реч за пра во бу ди за спа ле пре де ле Ита ке, му зи ку, ко ја 
по ста је ин спи ра ци ја, пут и во дич на пу ту, про бу ђе ни Оди сеј. На по кон, и не слу ће но 
бла го – пу то ва ње у бу дућ ност – јер му зи ка не ма крај.

Ма ла пред и сто ри ја пе сме „Axe nos pon tos“ об ја вље не у Зна ци ма је зи ка са др жа на 
је у при чи ко ју пре но си у по ме ну том раз го во ру Елен Хин сли. Она је за пра во увод, 
ко ји пу то ва ња из „не го сто љу би вих мо ра“ во ди у но ве пре де ле ото пље ња, спа ја ња 
ју га и се ве ра, сна жне сим бо лич не уло ге Оди се ја, али и сна жне уло ге по ет ске ми си је, 
у Вен цло ви ној по е ти ци и ње го вом де лу. Раз го вор под се ћа на са ми здат из да ње ко је је 
об у хва та ло Axe nos pon tos (1958) и Мо сков ске пе сме (1962). Ма ло из да ње „кућ не из ра де“ 
ко је је ре а ли зо ва ла На та ша Тра у берг, об ја вље но под ау то ро вим „по луп се у до ни мом“ 
Ан дри ус Рач ка у скас. „Ан дри ус је мо је сред ње име, а Рач ка у скас је пре зи ме са мај чи не 
стра не“, об ја шња ва Вен цло ва. „Об ја вље но је у че ти ри или пет при ме ра ка, КГБ је од мах 
кон фи ско вао двa. Не знам да ли су игде са чу ва не оста ле ко пи је. Ово из да ње је та ко-
ре ћи пр ва не зва нич но об ја вље на књи га у со вјет ској Ли тва ни ји, ко ја је оста ла по зна та 
ужем кру гу.“

До дат на об ја шње ња пак дра го це на су у по е тич ким сми слу, она од ра жа ва ју за јед-
нич ки кон цепт, тло црт Вен цло ви ног пе снич ког ра да, ства ра лач ког пу то ва ња, а ујед но 
чи не и кон текст, ко ји је на дах ну ће и спо на ме ђу нај ра зли чи ти јим Вен цло ви ним по ет ским 
оства ре њи ма. 

Вен цло ва ту ма чи већ и сам на слов пе сме „Axe nos pon tos“ – „не го сто љу би во мо ре“ 
– ка ко су ста ри Гр ци на зи ва ли Цр но мо ре, због стра ха да га пре ла зе. Ка сни је, по ста ло 
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је eu xe ni os pon tos (го сто љу би во мо ре), по што су се грч ке ко ло ни је про сти ра ле до оба-
ла Кри ма и Кав ка за. Уз ово ту ма че ње Вен цло ва по ја шња ва и свој основ ни пе снич ки 
кон цепт: „Ме ни је овај на слов са др жао сна жно хо мер ско зна че ње. У ра ној мла до сти 
чи тао сам Хо ме ра, у ли тван ском и сјај ном ру ском пре во ду, а по је ди не де ло ве у ори-
ги на лу, за хва љу ју ћи ча со ви ма ко је ми је да вао де да. Оди сеј је по стао не са мо мој 
оми ље ни ју нак, већ не ка вр ста лич ног ми та. Сма трам да је у знат ној ме ри чо ве ков 
жи вот ни став од ре ђен та квим лич ним ми то ви ма, ко ји се при хва та ју у ра ним го ди на ма 
од ра ста ња (за Брод ског је то, на при мер, био ма ње по пу ла ран еп ски ју нак Ене ја). По-
за ба вио сам се иде јом – јед но вре ме при сут ном у Ли тва ни ји – да је Оди сеј мо жда 
по хо дио и Бал тич ко мо ре, и ти ме по стао део на ше тра ди ци је, чак сам на пи сао и пе сму 
о то ме, као и је дан од два тек ста о Оди се ју ко ја су се по ја ви ла у Axe nos pon tos“, ис ти че 
пе сник у раз го во ру са Елен Хин сли. 

Пе сма „Axe nos pon tos“ из збир ке Зна ци је зи ка во ди, ме ђу тим, да ље, и ду бље, у погле-
ду раз у ме ва ња са мог Вен цло ви ног пе снич ког по ступ ка. Ње ни увод ни сти хо ви ка жу:

Та ко не го сто љу би во као ко пља Да на ја ца
То пр во ме ђу пр ви ма мо ре свих не сре ћа
Где сла не во де о оба лу уда ра ју
Са фич ком стро фом.

„Са фич ка стро фа“, на зва на по Са фо, еол ски је об лик сти ха, ка рак те ри сти чан за два 
ве ли ка пе сни ка ар хај ског Ле збо са, Са фо и Ал ке ја, пре у зе ли су га ка сни ји грч ки и рим ски 
пе сни ци, а по том и не ки мо дер ни европ ски пе сни ци. Сма тра се нај ду жом од кла сич них 
лир ских стро фа на За па ду. 

„Још увек не ве ру је мо, да се ку ћи вра тио, / Ме ђу њи ва ма Ита ке на до мо ви ну за бо-
ра вио, / Где пла нин ски сне го ви осва ја ју Понт / Ври ште ћи пе сак. // Где не ма ни по чет ка 
ни са да шњи це, / Где не ма до бра и где бо жан ским но ћи ма / У пе ни по пут уво ја ка злат ног 
ру на / Пло ве Пле ја де“, ка жу Вен цло ви ни сти хо ви.

Удар са фич ке стро фе у Вен цло ви ној пе сми, ко ји асо ци ра на та ла се и сте не не го сто-
љу би вог мо ра, пред ви ђа све тран сфор ма ци је ко је ће усле ди ти, у Вен цло ви ним ва ри-
ја ци ја ма хо мер ских мо ти ва и пу те ви ма оства ре ња ње го ве ау тор ске ин тен ци је. Син 
Ар го на у та Ла ер та по тра гу за злат ним ру ном за вр ша ва у за кључ ним сти хо ви ма пе сме, 
у спо ко ју из ме ње ног ам би јен та, за бо ра вив ши Сци ле и Ха риб де, па чак и кра љев ство 
сво је Ита ке. „Вра ти ти се ку ћи“, ста ри јем по ре клу (не тре ба за бо ра ви ти да је Оди се јев 
де да био Зевс, а отац Ар го на ут Ла ерт), у не ке спо кој ни је, ви син ске пре де ле, во ди у 
овој пе сми пр во бит ном сну, про же том бо жан ским но ћи ма, где још не ма „са да шњи це“, 
па ни до бра, ко је тек тре ба ство ри ти. Та мо, где Зевс је уз ди гао, на кон Атлан то ве смр ти, 
ње го вих се дам кће ри, Пле ја де, због че га је њи хо ва зве зда ност по пут „уво ја ка знат ног 
ру на“. 

„Ври ште ћи пе сак“ и сне го ви Пон та, Вен цло ви не пе сме, ме не пак во де оном ту ма-
че њу ле ген де о злат ном ру ну ко ја по ти че из оби ча ја цр но мор ских пле ме на да по-
стављаjу ов чје ру но на дно по то ка ка ко би хва та ло злат ну пра ши ну. Оби чај је очу ван 
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до да на шњих вре ме на, по себ но у ре ги ји Сва не ти, ко ја при па да Гру зи ји, зе мљи у обла-
сти Кав ка за, на рас кр сни ци Ис то ка и За па да, Евро пе и Ази је. Та мо где је до пи ра ло 
Вен цло ви но „го сто љу би во мо ре“, чи јем је пре о кре ту до при но сио упра во бо жан ски, 
злат ни прах, ко ји су љу ди и оби ча ји зна ли об на вља ти.

Не са мо грч ки мит, већ и кључ ни и нај дра ма тич ни ји мо ти ви из Дан те о вог или Шек-
спи ро вог де ла, пи та ња чо ве ко ве суд би не, тра ја ња, бу дућ но сти, озна ча ва ју сна жне 
бе ле ге на пу ту ко ји овог пе сни ка во ди у ме та фи зич ки пеј заж, у ко ме се из ме ње ним 
је зич ким зна ци ма ода ши љу по ру ке по себ не му зич ке струк ту ре, ко је по ва жно сти не 
за о ста ју за им пре сив ним мо ти ви ма мит ске на ра ци је. Са мо свој ни су, при па да ју са мо 
овом пе сни ку и во де у свет нео бич них зна чењ ских син те за ко је на ди ла зе ви зи је сва-
ко вр сног рас па да, на пук ну ћа, у вре ме ну и је зи ку. 

Го то во да не ма Вен цло ви не пе сме ко ја не по чи ње ма глом, сту ди ма и ле дом, а за 
тра гом ле де ног иве ра ње го ва пе сма по чи ње да тра га. Су ро вост свог вре ме на Вен цло-
ва до жи вља ва као по ља гра ви та ци ја, од ко јих je јед но не сре ћа, ко ја у те шким исто-
риј ским вре ме ни ма не за о би ла зи ни ко га.

Дру го пак на ста је из те жње да се ово гра ви та ци о но по ље пре о бра зи у дру га чи ји 
про стор, ако се ослу шне ра зно ли кост гла со ва, раз би је мо но лит та ме. Та ко, уо ста лом, 
по чи ње Вен цло ви на књи га – дво стру ко шћу сне жног пеј за жа: „Кон ти нен ти су об ја ви-
ли рат мо ри ма, / То се не ви ди, али вр ви од гла со ва. / Про ла зник или ан ђео, траг на 
сне гу / Лак по лу за сут је оста вио“.

„По чет ком сеп тем бра гра ви та ци ја све ми ра по чи ње да ра сте. / За тво ри очи – осе-
ти ћеш, ка ко лист, ко ји је про ле тео, од мах по ред, / Бла го до ди ру је про зор ске кап ке и 
не хо ти це за пи ње о облак, и / На кра ју па да на ће ра ми ду не ког од ви со ких тор ње ва 
гра да. // Др во цр пе са дна да на. Оч на мре на не ба је там но бе ла. / Глас се уда љу је, спу-
шта ју ћи се стр ми ном ка до ли ни“ – сто ји у јед ној пе сми без на сло ва. Иза сва ког од 
ова квих ми стич них пеј за жа, у пре о бра жа ју Вен цло ви не пе сме, чак већ у на ред ној 
стро фи, ста ја ће је дан дру га чи ји глас, ко ји га до пу ња ва, сво јом дру га чи је ви ђе ном сли-
ком. „Свет ме је иза брао, да раз у мем“, ка же је дан стих, са свим у Хер бер то вом ду ху. 
Ка ко са вла да ти тај праг, „це ло куп ну суд би ну“, „и онај за мак на сте ни, / и цр кви це од 
ка ме на, и тр го ве и гли не не тро у гло ве“, пред но вим по пла ва ма, на ле ти ма ве тро ва, пре 
не го што бу ду схва ће ни, упи са ни у реч ник по сто ја ња, ко ји оста вља на ду да се мо гу 
об но ви ти, са мо ако се по ни шти пре те ћа пра зни на, „ко ја увек по сто ји из ме ђу / Про шлог 
и до ла зе ћег вре ме на“ („Стих о се ћа њу“), и ако се са зда но ви знак упи сан у тра ја ње, ван 
оног огра ни че не суд би не, у пе сми „Ге то“, где „сва ко од нас / Је са мо знак, план, за пи-
сник. / Ми смо бе ли па пир. Пе пео“. 

Не мер љи ви су, ме ђу тим, опрез и де ли кат ност с ко ји ма Вен цло ва при сту па „зна ку“. 
Пу ки за пи сник, реч ник, ни је дру го до но ви вид иш че зну ћа, „Цр ни Ег зо дус“. Је зик, да 
би био из ван за то че ни штва и соп стве ног ге та, мо ра се по за ба ви ти трај но жи вом „ре-
ком сми сла“, дру гим ре чи ма, об на вља ти се бе са мог, ме ња ти се из ну тра, при че му 
ожи вље ни ми то ви, епи зо де са да шњо сти и пре те ћа пра зни на, са мо под сти чу на ожи-
вља ва ње ње го вих из во ра, и но ве пу те ве. О че му на суп ти лан на чин го во ри и јед на 
Вен цло ви на пе сма без на сло ва: 
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Ду ша је ста ја ла та мо, где се ви део крај
Зе мље жи вих, и хи та ла у по мр чи ну.
Сло ва су про ме ни ла свој об лик и сми сао
У ста рим адре са ма, ко је још увек пам ти мо.
(...)
Та мо где пре сто ни ца опи су је сво је круг
И снег у зам ку сја ја ло ви око,
Где ма гла за ти ре об лик и за глу шу је ко рак,
Остао је још – хва ла Бо гу – реч ник.
Та мо где је по сто јао би ло ка кав спас, ма да
Увек ка сне ћи, у им пе ри ји пе шча них ди на, 
Пра зни на – а нај ви ша си ла мо жда – 
Ша ље ан ђе ла: чу до рит ма и је зи ка.

Ни због смр ти, ни због да ра за бо ра вља ња
Ни због кри ви це не мо лим за опро штај:
Не ка са мо пр во бит ни жа мор од зва ња
Из над ле де не но ћи и ка ме ња. 

Ве о ма је те шко во ле ти је зик, за па жа Вен цло ва, да нас, у вре ви, улич ној тр ци, где 
„су шти на ма те ри јал ног све та по ста је раз дво је ност и ра сто ја ње“. И, ка ко у из ван ред ној 
пе сми „Пе сте ље ва ули ца“ (у Пе тро гра ду, у ко јој је пре еми гра ци је ста но вао Брод ски) 
зна ци пи сма не ста ју на „љу ште ном мал те ру, у кре чу, ће ра ми ди, на ас фал ту“. Ни шта 
ма ње ин ди ка тив на је пе сма „Ко мен тар“, у ко јој ми кро за пи си из све та ре ал но сти пре-
ла зе у свет је зи ка, из ра ста ју ћи у по е му о је зич кој ге не зи и пре о бра жа ји ма ко ји ус пут ни 
знак пре тва ра ју у је зик сми сла.

(...)
у со ба ма за са слу ша ња, на зи до ви ма кло зе та.
У си вим згра да ма, где дно сте пе ни шта шти ти 
че лич на мре жа – не чо век већ век
ко ји је иза брао из да ва ње до зво ле за смрт –

је зик бли зак рас па ду, про му као, за га ђен ви ком
и бе сом. Баш та ко: во ле ти је зик,
по слат на зе мљу за јед но с на ма, јер се
чак у том из гнан ству у ње му од ра жа ва сјај

пра ре чи, ко ја као да је ро ђе на у дру гом све ми ру.
Она нам бе ше да та, да би смо се не чим раз ли ко ва ли
од гли не, пал ме и дро зда, чак мо жда од ан ђе ла,
и да ју ћи пред ме ти ма на зи ве, ја сно схва та ше шта је су.

(...)
Кат кад по зва ти у стра ну, пре ме сти ти ре до след пар ре чи,
за ме ни ти глас, пре ци зи ра ти син так су, сте пен при де ва.
Та ко не што до га ђа се ве о ма рет ко, прем да се до га ђа,
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и та да осе ћаш: да је оно што си ство рио до бро,
јер сло ва на стра ни ци те ку као сан те ле да ре ком
и кроз ма глу осве тља ва ју шу мар ке, оба лу, град.
Прем да онај ко их про чи та, ако икад про чи та – не мо ра то да зна.

Иа ко пе сник до пу шта да се у ње го вој пе сми пре по зна удес ве ка – наш цр ни век – 
што мо жда ни је „цр њи од не ких дру гих“, или, као у на ве де ној пе сми, век ко ји је „иза-
брао из да ва ње до зво ле за смрт“, он су ге ри ше и дру га чи ји од нос, дру гу ди мен зи ју 
ко ја од пра ре чи, мо жда оне пу но ће по чет ка, тра жи об но ву, ко ја не ги ра „рас пад“ је зи-
ка, ожи вља ва ње го ву об но ву у но вим фор ма ма, но вој кре а ци ји. 

То не ми нов но зна чи и окре та ње гра ви та ци о ног по ља смр ти, и тај дра мат ски пре-
о крет тра же и сна жни од го во ри ко је Вен цло ва пру жа дан те ов ским ви зи ја ма. У пе сми 
„Nel mez zo del cam min di no stra vi ta“ (ко ја у на сло ву ци ти ра пр ви стих Бо жан ске ко ме
ди је), у се ћа њу на „цр ни век“ Вен цло ва из но си нај там ни ју стра ну ис ку ства, ко је пре ти 
но вим за ро бља ва њем – про сто ри ма та ме: „Ево, по ло ви на ве ка ме су сти гла. / Жи вео 
сам али сам учио да не жи вим. / Смрт је у том ста ну и пи ла, и је ла, / И нај ва жни ји члан 
по ро ди це би ла. / По ла ко, по ла ко сам је при пи то мља вао, / Да би пре ма ме ни бла жа 
би ла. / И сва ко га да на ди вио сам се сво ме гра ду, / У ис точ ној Евро пи нај чу де сни јем. / 
У ко ме је моћ гво зде не шип ке стр пљи ва, / У ко ме се но ћу пљу ска тру ле ћа тр ска, / У 
ко ме су ка мен, ка стет и ло ко мо ти ва, / И на пад но ку ља ју ћи бен зин – / Упра во ту сам 
жи вео, са њао – уну тар смр ти. / Сми сао и зна че ње тра жио сам за њу. / Али, до кра ја и 
чо век нај сме ли ји / На њу се на ви као не би.“ 

У кључ ним дра мат ским мо мен ти ма жи вог жи во та по чи ње у Вен цло ви ном до жи-
вља ју и ви зи ја ма увод у све тлост, у мо гу ће из ба вље ње ко је до пи ре из ду хов них сфе ра, 
из са ме су шти не умет нич ког по сла ња. 

„Све тлост – бо га ти ја од оне ко ју про пу шта ју / про зор ска ок на – као у ра ју, успе шно 
// ша ре но не са вр шен ство све та по бе ђу је. / При до ди ру по гле да – је дин стве но, бес те-
ле сно, / по мо ћу ки чи це на у че но – ка ко да не про пад не“, сто ји у пе сми „Las Men ni nas“, 
ин спи ри са ној сли ком „Ма ле двор ске да ме“ Ди је га Ве ла ске за, ко ју ће на ста ви ти и дру-
ги сти хо ви, по пут по ве сти ко ју ис пи су је јед на ре ал ност, па ра лел на с оном исто риј ском, 
ко ја је са да већ је два до ти че, што пле ни но вим и дру га чи јим рит мо ви ма спо зна ја: „Реч 
је та све тлост – од но сно / од јек тми не. Не што што ти не пре ста но мо ра / би ти не по зна то, 
кад јур не, су ви ше све тло, / иза рит ма, зву ка, ру ба не по сто ја ња“, ка жу сти хо ви јед не 
пе сме без на сло ва.

„Вен цло ва пи ше по е зи ју и сма тра да она тре ба да бу де усме ре на ка бу дућ но сти, тј. 
да мо же да ме ња свет и је зик. (...) По сле Епо хе раз о ча ре ња, у ко јој је ро ђен и у мла до-
сти жи вео, ве ру је да сле ди Епо ха на де у без на ђу“, пи ше у свом про прат ном тек сту овог 
са др жај ног из бо ра Вен цло ви не по е зи је при ре ђи ва чи ца и пре во ди тељ ка Би сер ка 
Рај чић. Суп ти лан, ве о ма обра зо ван, окре нут из у ча ва њу је зи ка, про це са пи са ња ти пич-
них и за фор ма ли зам и се ми о ти ку, по себ но се ба ве ћи и ли тван ским је зи ком, ко ји је 
„са вр шен по ет ски ме ди јум“, у ко ме се успе шно мо гу при ме њи ва ти раз ли чи ти ме трич-
ки си сте ми, по чев од оних ко је ко ри сте сви, до пољ ског си ла бич ког сти ха, „ко ји ни ко 
не ко ри сти, осим мо је ма лен ко сти“ – на во ди Рај чи ће ва од ло мак из Вен цло ви ног есе-
ја „Бес крај ни ди ја лог“, где се мо же про чи та ти и ње го ва нај пре ци зни ја ре флек си ја о 
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по е зи ји. „По е зи ја је је зик par ex cel len ce, де сти ли са ни је зик, је зик под врг нут ди сци пли ни, 
је зик мо ћи.“ 

Са мо је зик у ко ме не ма по ни ште ња, а ко ји пам ти, бе ле жи, оста вља траг, мо же да 
оства ри и оно „над суд бин ско“, ко је оп ста је у злат ном ру ну, ве је у злат ном пра ху, и 
мо же као ар хе тип ско се ћа ње про стре ље но уде си ма но вих вре ме на пре тра ја ти, као 
све до чан ство ко је је спа се но јед ном, за сва вре ме на, уз не пре број не пре пре ке и зам-
ке спа се њу, ка ко тај про цес бри љант но ту ма чи већ по ме ну та „Пе сте ље ва ули ца“.

(...) 
Оно што не ка да бе ше јед но,
Гест, тло под но га ма и глас,
Да нас улич на го ми ла не го во ри 
Истим је зи ком. 
(...)
Креч, ће ра ми да и ас фалт,
Зна ци пи сма на љу ште ном мал те ру.
(...)
Про ла зе го ми ле и зву ци, али и не про мен љи ва 
Те жи на на шег за на та – 
Раз ме на ве ка за стро фу,
Пре тва ра ње стра ха у сми сао.
Са мо ће трун чи ца пра ши не, са мо ће глас за дрх та ти.
Ма да глас не зна – ни је му да то зна ње – 
Ко ли ко исти не мо гу да сме сте
У се бе ње го ва са мо ћа и сјај. 

„Суд би на је сле па, али звук је ви до вит / му зи ка не под ле же Анан ке“... Тре ба спо зна-
ти на сле ђе Ха о са, и ње го ву мрач ну моћ, али про стор за ли ва, та жи жна тач ка суд би не, 
има дру га чи ју ми си ју, из над све га, вред ну је „дом ва зду ха“ – сло бод ног ди са ња, гла са, 
на лик чи стим ве тро ви ма, ко ји се при кла ња ју ци кла да ма и там ња ни ки, пру жа ју мир у 
„оп штој пу сто ши“ („Ex tra Ur bem“). И по пут сна жног ре зи меа, ту је „Се ћа ње на пе сни ка, 
ва ри јан те“, пе сма по све ће на Оси пу Ман дељ шта му, са ни зом упе ча тљи вих сти хо ва, где 
из ме ђу оста лог сто ји: „Али ван вре ме на још увек по сто ји жи жна / Оп ти ка суд би не, 
чи ја је су шти на / Скуп ре чи, сми сло ва, се ри ја од је ка и су сре та. / На ста вак одав но по-
зна тих об ли ка и на зи ва. (...) Кру ни се сте на и ни шта ви ло ку ца на вра та, /Али оста је 
је дан све док – умет ност.

„Веч но се вра ћа дар ге сто ва и ре чи, / Ма да људ ска смрт за ус кр сну ће не зна“, ка же 
иста пе сма, да би јед на дру га до ча ра ла јед но став ност и сми ре ност, ко ји про ис хо ди 
из тих ком плек сних са зна ња, и иси ја ва по пут про на ђе ног бла га:

Не сла ви ти смрт. Из над ко ло се ка и бе то на
ви де ти ан ђе ле. Во ле ти. Укљу чи ва ти лам пу
у би бли о те ци. По име ну зва ти до бро
и зло, осе ћа ју ћи да је раз ли ку те шко уо чи ти.
То нам је, по свој при ли ци, до вољ но за од ла зак у тми ну.
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По не кад је стих То ма са Вен цло ве по пут се и змич ког по тре са. До бар је по зна ва лац 
је зи ка и се ми о ти ке, док тор ске сту ди је код Ју ри ја Лот ма на у Тар туу знат но су га упу-
ти ле у по ља је зич ке сег мен та ци је ко ја у но вим са зве жђи ма тво ри но ва зна че ња, или 
их дик ти ра фу ту ри стич ким ви зи ја ма. Вен цло ва је и ау тор сту ди је Алек сан дер Ват, 
ико но бо рац, и по пут овог ве ли ког пе сни ка оста вља кат кад из ло мље не сти хо ве на лик 
ау то мат ским за пи си ма, као што је у Ва то вој по е зи ји ис та као Че слав Ми лош – „сте но-
грам пат ње“ – али и ве ру да на осно ву не про ла зних вред но сти европ ске кул ту ре 
мо гу да се гра де мо сто ви за бу дућ ност. Ли тван ски кри ти чар ко ји је ве ћи ну сво јих 
књи га об ја вио у Фран цу ској, А. Ж. Гре и мас, у есе ју „Не ра зум на реч“ (2007), ко ји у зна-
чај ном од лом ку на во ди Би сер ка Рај чић, ука зу је да „за са вре ме ног пе сни ка је зик ни је 
од раз све та, већ на про тив – свет је ре зул тат чи на је зи ка“. Вен цло ва, пе сник са се ве ра 
Ли тва ни је, при род но ве зан за се вер њач ке пеј за же, че сто, по ми шље њу Гре и ма са, ко-
ри сти „ши фро ва не ра пор те о ствар но сти, уме сто кљу ча ко ји на мер но гу би“. То је 
по е зи ја у по кре ту, у „ста њу ка ле и до скоп ских ме та мор фо за“, и чи ни се да ни шта тач-
ни је ни је мо гло би ти из ре че но.

Мо жда упра во сто га Вен цло ва оста је ве зан и за дру га чи је ин то на ци је, кла си ци-
стич ки га је не фор ме, чи сту ари ју лир ског сти ха. У пе сми „Го блен“ по пут за ве та сто је 
сти хо ви:

Ви део си мно го. При хва ти и врт, и тр ње.
Пла ти ћеш ко ли ко тре ба – да би днев на све тлост

Ка за ла су мра ку, да ће но ва зо ра про те ра ти
Ноћ, да по сто ји хи ља ду му ка, а му зи ка са мо – јед на.

Ако у бе сми слу и ужа су ко ји је про жи вео по сто ји ве ра, на лик не мо гу ћем, Вен цло-
ва с пу ном си гур но шћу ис пи су је сва ку сво ју пе сму, ве ру ју ћи да је она траг, за пис, 
дру га чи ји од оно га ко ји је оскуд но за бе ле жен: „Овај век ту ма че без ика квих бе ле га, / 
Са мо ста ти сти ком“. „При влач ност смр ти / Оки ва чо ве ка, би ље и ства ри, / Ма да зр но 
и жр тва кли ја ју, / Пре ма то ме ни је исти на да је све из гу бље но“. По сто ји све док, ис ти чу 
с пу ном сна гом ве ре сти хо ви пе сме „Зим ски раз го во ри“: 

По сто је не бо и сна жна по ља,
Пре ма то ме и глас ко ји ће жи ве ти и кад ср це умре.

Свет је уи сти ну у овог пе сни ка ре зул тат чи на је зи ка. Али по сто је сне жна по ља и, увек, 
тра го ви у сне гу. Та огром на по кре тач ка сна га зна ко ва ис пи са них на по љи ма је зи ка. 


