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ВЛА ДИ СЛАВ ПЕТ КО ВИЋ ДИС

До са да шња књи жев но и сто риј ска и хер ме не у тич ка про-
у ча ва ња де ла Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са отво ри ла су низ 
пи та ња, а на не ка од њих су ус пе ла и да од го во ре. Та ко,, те за 
о не схва ће но сти Ди са од ње го вих са вре ме ни ка, да нас ви ше 
не мо же би ти узе та као тач на. По зи ва ју ћи се на текст Па вла 
Зо ри ћа „Да ли је Дис био не схва ћен?“,1 те на опсежну анали-
зу рецепције песниковог дела коју је из вео Ми лан Ран ко вић 
у сво јој мо но гра фи ји о Ди су,2 мо же мо за кљу чи ти да је број 
по зи тив них при ка за Уто пље них ду ша зна чај но над ма ши вао 
број негативних . И друго, опште, место везано за Диса – теза 
о његовог књижевној необразованости – данас је доведена у 
питање. Ова (хипо)теза, изнесена у Скер ли ће вом тек сту о Ди-
су, пред ста вља зна чај ну не ко хе рент ност ко ја ука зу је на не књи-
жев не мо ти ве Скер ли ће вог су да. На и ме, Скер лић ће за Ди са 
ре ћи: „он је не кул ти ви сан чо век, ко ји је ма ло чи тао, ко ји ма ло 
зна“3 на кон што је пре то га оп ту жио Ди са као ими та то ра не 
са мо по е зи је Вар ле на и Бо дле ра већ и Ра ки ћа, Пан ду ро ви ћа, 
Ар ма на Ди ва ла (Са ве Пе тро ви ћа), као и „на ше ро ман ти ке 

1 Па вле Зо рић, „Да ли је Дис био не схва ћен?“, Књи жев не но ви не, број 
171, Бе о град, 18. мај 1965, стра на 5.

2 Ми лан Ран ко вић, Осо бе но сти Ди со ве по е зи је, На род на Књи га, Бе о-
град, 1975.

3 Јо ван Скер лић, „Ла жни мо дер ни зам у срп ској књи жев но сти“, Кри ти-
ке, Срп ска књи жев ност у 100 књи га, Ма ти ца срп ска, СКЗ, Но ви Сад, 
Бе о град, 1961, стра на 157.
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из ше зде се тих го ди на.“4 Ова ква кри ти ка Јо ва на Скер ли ћа је 
па ра док сал на, јер Ди са исто вре ме но оп ту жу је и за не у кост и 
за књи шкост. Па ипак, суд во де ћег срп ског књи жев ног ауто ри-
те та тог вре ме на ни је про шао без ре ак ци ја ко је че сто, ко ли ко 
бра не Ди са, то ли ко га и (не све сно) оп ту жу ју. Бра не ћи Ди са од 
књи шко сти5 То дор Ма ној ло вић ће посредно Диса прогласити 
не у ким пе сни ком. Ти ме се при дру жу је Ма то шу ко ји је у свом 
тек сту о Си ми Пан ду ро ви ћу на пи сао не ко ли ко ре че ни ца и 
о Ди су, сма тра ју ћи да је Дис та лен то ва ни ји од Пан ду ро ви ћа, 
али мно го ма ње обра зо ван.6 

Питање књижевне не у ко сти Ди са, пр ви ће до ве сти у пи та-
ње Ми о драг Па вло вић: „Из гле да не ло гич но, али ана ли за ње го-
вих сти хо ва да је ме сти мич но ја сне до ка зе о то ме да је Бо дле ро ва 
по е зи ја ту има ла деј ства чак та квог, да се оно не мо же огла си ти 
за овла шно, слу чај но. Ко јим по сред ни ци ма, у чи јим пре во ди ма 
је Дис мо гао ви де ти Бо дле ра, ствар је ко ју ће мар љи ви би о граф 
мо жда утвр ди ти, мо жда не ће.“7 Па вло ви ћев по зив на про у ча ва-
ње скри ве них ве за из ме ђу Ди са и Књи жев но сти, на шао је од зив 
у књи жев но и сто риј ским ра до ви ма о Ди со вој по е зи ји. Из дво ји-
ли би смо текст Ми ли во ја Не ни на ко ји до ка зу је да је књи жев не 
ути ца је Дис мо гао при ми ти, не од Пан ду ро ви ћа, ка ко се обич-
но ми сли ло, већ од Све ти сла ва Сте фа но ви ћа.8 

Природа нашег инте ре со ва ња за Ди со ву по е зи ју учи ни ће да 
по себ ну па жњу по кло ни мо хер ме не у тич ким про бле ми ма. У том 
сми слу ин те ре сант но је при ме ти ти да се пр во бит на ту ма че ња 

4 Исто, стра на 156.
5 „Да нас је већ утвр ђен и оп ште при знат факт да пок. Дис ап со лут но 

ни је по зна вао ни Вер ле на, ни Бо дле ра, ни оста ле ве ли ке фран цу ске 
‘де ка ден те’.“ То дор Ма ној ло вић, Осно ве и раз вој мо дер не по е зи је¸ „Фи-
лип Ви шњић“, Бе о град, 1987, стра на 269. 

6 А. Г. Ма тош, Фељ то ни и есе ји, Про све та, Бе о град, 1968.
7 Ми о драг Па вло вић, „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, Срп ска књи жев ност 

у књи жев ној кри ти ци, Пе сни штво од Во ји сла ва до Бо ји ћа, Но лит, Бе-
о град, 1972, стра на 324.

8 Ми ли вој Не нин, „Ди со ва из гнан ства“, Вла ди слав Пет ко вић Дис, Пе-
сме, Ка и рос, Срем ски Кар лов ци, 2000.
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Ди со ве по е зи је углав ном кре ћу око пи та ња при ро де и по ре кла, 9 
те уоп ште ре ле вант но сти10 песимизма израженог у Уто пље ним 
ду ша ма, што чи ни да те ма љу ба ви у Ди со вој по е зи ји бу де пот-
пу но за по ста вље на, чак и код Ује ви ћа ко ји је не по гре ши во од ре-
дио ме сто Ди са у оно вре ме ној срп ској по е зи ји. 11 

Праће ње раз во ја ин те ре со ва ња за мо тив љу ба ви у Ди со-
вој по е зи ји до во ди нас до јед ног бит ног мо мен та. То је све до-
чан ство Си ме Пан ду ро ви ћа о Ди со вој од суд ној љу ба ви из мла-
да лач ких да на: „По зи тив но знам, из ње го вог при зна ња, по сле 
на шег ви ше го ди шњег дру го ва ња, да је он је дан пут во лео јед-
ном од оних рет ких, све моћ них, ле пих и тра гич них љу ба ви ко-
је ра за ра ју цео жи вот или гур ну чо ве ка на пут ко јим он мо жда 
не би ни ка да по шао. Ко је би ла та же на, то се не зна. Дис то ни-
је по ве ра вао ни ко ме, ни сво јим нај бли жим при ја те љи ма, ни, 
ве ро ват но, оној ко ју је во лео (...). Али та љу бав је по сто ја ла. То 
се не ви ди са мо из лич ног при зна ња пе сни ко вог, не го се то ви-
ди из чи та вог ни за ње го вих пе са ма, у ко ји ма се она по вла чи, 
ја че или сла би је, као глав ни мо тив. То су углав ном ње го ве пе-
сме до 1908. го ди не (...). Доц ни је, тај мо тив се ја вља са мо спо-
ра дич но, као у јед ној од ње го вих нај леп ших пе са ма, „Мо жда 
спа ва“, ко ја је, ка ко из гле да ре про дук ци ја јед ног сна.“12 

9 В. Че ри на у свом при ка зу у „Рад нич ким но ви на ма“ сма тра Ди со ву 
књи гу „ка рак те ри стич ном по ја вом“, сма тра ју ћи да она пред ста вља 
„фо то гра фи је чи та вог са вре ме ног срп ског дру штва“ (на ве де но пре ма 
М. Ран ко вић, Осо бе но сти Ди со ве по е зи је, стра на 40). Скер ли ће ва кри-
ти ка је да кле, сво је вр сни „од го вор“ Че ри ни.

10 Пи та ње ре ле вант но сти пе си ми зма у по е зи ји В. П. Ди са у кон тек сту 
ње не вред но сти пр ви је по ста вио Бран ко Ла за ре вић у тек сту „Пе сник 
спли на и нер во зе“ (ви ди: Бран ко Ла за ре вић, Кри тич ки ра до ви Бран-
ка Ла за ре ви ћа, Срп ска књи жев на кри ти ка, књи га 13, Ма ти ца срп ска, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 1975). 

11 Тин Ује вић у свом при ка зу Ди со ве збир ке на по ми ње да је Дис „по ред 
Ра ки ћа, Ј. Ду чи ћа и С. Пан ду ро ви ћа је дан од нај бо љих са да шњих пје-
сни ка Ср би је“ (на ве де но пре ма: М. Ран ко вић, Осо бе но сти Ди со ве по е-
зи је, стра на 42).

12 На ве де но пре ма: М. Ран ко вић, на ве де но де ло, стра на 132.



СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ

260

Ука зу ју ћи на је дин стве но по ре кло љу бав них пе са ма у Ди-
со вом опу су, Пан ду ро вић ов де на гла ша ва зна чај не са мо мо ти-
ва љу ба ви, већ и јед не пе сме ко ја је у до та да шњој ре цеп ци ји 
Ди са би ла пот пу но за не ма ре на: то је пе сма „Мо жда спа ва“. Ин-
те ре сант но је да ову пе сму Пан ду ро вић по сма тра из ван кон-
тек ста пе са ма на ста лих око 1908, чи ме се огре шу је о књи жев-
ну исто ри ју: пе сма „Мо жда спа ва“ пр ви пут је штам па на још 
1907. го ди не у ча со пи су „Но ва искра,“13 што значи, да ипак 
спада у круг песама о којима говори Пандуровић. 

Издвајање песме „Можда спа ва“ ни је слу чај но. Чи ни нам 
се да оно ни је из ве де но са мо услед ис ти ца ња ње не естет ске 
вред но сти, већ и услед чи ње ни це ко ја се у Пан ду ро ви ће вом 
све до чан ству тек на зи ре: ка ко пе сма „Мо жда спа ва“ за тва ра 
збир ку Уто пље не ду ше, чи ни ло се као да је она на ста ла по сле 
оста лих пе са ма, а по што ни је, он да тај ути сак мо же да про из-
ве де са мо чи ње ни ца да су Уто пље не ду ше за пра во ор га ни зо ва-
на струк ту ра. На го ве штај ко ји про из ла зи из Пан ду ро ви ће ве 
гре шке у да ти ра њу по твр ђен је тек не дав но.14 

Ако, дакле, можемо го во ри ти о Уто пље ним ду ша ма као о 
пе снич кој струк ту ри, а не тек као о зби ру ме ха нич ки ску пље-
них пе са ма, он да се пред ис тра жи ва ча по ста вља још јед но пи-
та ње. На и ме, ка ко ова ор га ни за ци ја ци клу са ко ре спон ди ра са 
ро ман ти чар ском ор га ни за ци јом љу бав них пе са ма у ци клу се, 
у пр вом ре ду у Зма је вим Ђу ли ћи ма уве о ци ма? Про цес „ци клу-
си за ци је“ пе са ма у Зма је вој збир ци и Ди со вим Уто пље ним 
ду ша ма, раз ли чит је нај пре због те шње ве зе пе снич ког су бјек-
та Зма је ве збир ке и са мог ауто ра. Код Зма ја је цен тар пе снич-
ког ис ку ства са др жан у мр твој дра гој ко ју чак ни је те шко ни 
иден ти фи ко ва ти, па се ти ме не дво сми сле но до во ди у пи та ње 
раз ли ка из ме ђу су бјек та пе сме и ауто ра. Код Ди са мр тва дра га 
оп сто ја ва са мо као не ки не и ме но ва ни траг цен тра збир ке ко ји 

13 „Но ва искра“, го ди на 9, бр. 7–8 (јул ав густ 1907), стра на 197.
14 Ви ди, Ни ко ла Гр ди нић, „Ком по зи ци ја Ди со вих збир ки“, Ди со ва по е-

зи ја (збор ник ра до ва), Ин сти тут за умет ност и књи жев ност, Град ска 
би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, Бе о град, Ча чак, 2002.
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је, ви де ће мо, мо гу ће раз от кри ти са мо уз зна тан хер ме не у тич-
ки на пор. Ди со ва мр тва дра га ни је са кри ве на у ње го вој по е зи-
ји кроз фи гу ру као код Ко сти ћа (код ко га је дра га са оп ште на у 
фи гу ри „ви ле“), ни ти по сто је не ки при ло зи у ви ду ме шо ви те 
ли те рар не фор ме по пут днев ни ка, где је дра га за шти ће на од 
име но ва ња стра ним је зи ком (фран цу ски) . Код Диса око драге 
постоји празнина која чини да чак и сами принци пи струк ту-
ри ра ња збир ке не мо гу да по све до че да је упра во та дра га цен-
тар збир ке. Али, ако оде мо ко рак да ље и као по след њи гест 
струк ту ра ли за ци је ове збир ке ви ди мо одва ја ње пе сме „Мо-
жда спа ва“ у по се бан ци клус ко јим се збир ка за вр ша ва, он да 
мо ра мо да уочи мо још јед ну бит ну не сво ди вост из ме ђу Зма ја 
и Ди са. То је чи ње ни ца да се Ђу ли ћи уве о ци отва ра ју хер ме не-
у тич ком ис ку ству на са мом по чет ку – чи ме и же ле да хер ме не-
у ти ку по ка жу као су ви шну – док се Уто пље не ду ше, са свим 
бо дле ров ски, хер ме не у ти ча ру отва ра ју тек на кра ју. Оту да, да-
кле, „Мо жда спа ва“ мо ра би ти пре по зна та не са мо као вред на 
пе сма са ма по се би, већ и као по вла шће но ме сто за ту ма че ње 
Ди со ве по е зи је. То не зна чи да ту ма че ње ну жно мо ра по че ти 
овом пе смом, али, чи ни се, да са њом мо ра би ти за вр ше но. За 
са да, уочи мо са мо јед ну кон се квен цу ове хи по те зе: ин те рес за 
мо тив љу ба ви код Ди са про ма шу је циљ ако из гу би из ви да ни-
јан су да овај мо тив ту функ ци о ни ше као мо тив мр тве дра ге.

Сто га ће мо на ста вак на шег ис тра жи ва ња по све ти ти ауто-
ри ма ко ји су ја сно осе ти ли зна чај овог мо ти ва код Ди са. Ре кли 
би смо да по ча сно ме сто у том сми слу при па да Ми о дра гу Па-
вло ви ћу ко ји је, у тек сту „Дис или пе снич ка има ги на ци ја“, нај-
пре мо тив мр тве дра ге ди гао, са свим оправ да но, на ни во „лир-
ског ар хе ти па“15 да би по том екс пли цит но утвр дио ка ко овај 
мо тив на ла зи мо „код ве ћег бро ја на ших пе сни ка, али ниг де он 
ни је та ко из ра зит као код Ди са и ниг де та ко ком пле тан.“16 Па-
вло вић ће по том на ве сти чи тав низ Ди со вих пе са ма у ко ји ма 

15 Ми о драг Па вло вић, „Дис или пе снич ка има ги на ци ја“, Ро ко ви по е зи је, 
СКЗ, Бе о град, 1958, стра на 278.

16 Исто.
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је при су тан мо тив мр тве дра ге, али оста је ути сак да тај на зна-
ча ја овог мо ти ва код Ди са ти ме ни је ре ше на. Ипак, Па вло вић 
да је на го ве штај мо гу ћег ре ше ња ка да, ту ма че ћи мо тив мр тве 
дра ге, за кљу чи ка ко је „смрт учвр сти ла јед ну љу бав у јед ну же-
ље ну не про ме њи вост.“17 

Иде ју мр тве дра ге као сим бо ла пе снич ке не про ме њи во-
сти на при ме ру опу са Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, на ро чи то 
је под ву као Ра до мир Кон стан ти но вић. Чи ни нам се да је Кон-
стан ти но вић учи нио је дан од нај зна чај ни јих до при но са у ту ма-
че њу Ди со ве по е зи је ка да је уви део да је Ди сов по ет ски свет 
„свет без об ли ка, у ства ри свет без о блич ја, крај ње ко ле бљив, у 
ко ме је за кон не пре ста ног ко ле ба ња све га, не кон зи стент но сти 
и ме та фо рич ке про бле ма тич но сти, нај ви ши и не за о би ла зни за-
кон.“18 По сма тра ју ћи це ло куп ни Ди сов пе снич ки опус у овом 
кон тек сту, Кон стан ти но вић ће по ку ша ти да де фи ни ше и ме сто 
мо ти ва мр тве дра ге у том опу су: „Љу бав ко ју је он ‘са хра њи-
вао’ не бро је но пу та у сво јој ли ри ци, лу та ју ћи из ме ђу тре ну та-
ка вр хов не пе снич ке лу цид но сти и чак, ви до ви то сти не ко га ко 
је у ста њу, да, пре ко све та ем пи ри је, ви ди и оно што дру ги не 
мо же ви де ти, и с дру ге стра не, по дра жа ва ња дру гих пе сни ка и 
њи хо ве ми то ло ги је, је сте по дра жа ва ње слич не љу ба ви ко ју је 
на шао код Пан ду ро ви ћа, код Бо дле ра, код Е. А. Поа, по ку ша-
ва ју ћи та ко да у ми то ло ги ји оја ђе ног љу бав ни ка, чо ве ка ко га 
је за де си ла зла коб у жи во ту, на ђе та ко ђе не ку из ве сност, не ки 
спас у овој ра ци о нал но појм љи вој не сре ћи; ме ђу тим, упр кос 
чи та вом ма лом мо ру сти хо ва ко је је ис пи сао у сла ву те мр тве 
љу бав, у ве о ма рђа вом ма ни ру и по во де ћи се за пост-ро ман-
ти змом ‘пла ве про шло сти’ на на чин ко ји је ван сум ње скроз 
књи шки, без ичег аутен тич ног, очи то да је ње го ва љу бав чи сти 
на гон, сло бо дан од сва ког објек та, али и сва ке мо ћи кон кре ти-
за ци је, јед на ‘не ра зу мљи ва’ љу бав ко ја је про клет ство са мим 
тим што је ова ко ‘чи ста’ без об ли ка, и без ре чи, без име на.“19 

17 Исто, стра на 275.
18 Ра до мир Кон стан ти но вић, Би ће и је зик 6, Про све та, Рад, Ма ти ца срп-

ска, Бе о град, Но ви Сад, 1983, стра на 238. 
19 Исто, стр. 240–241. 
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По ду жи ци тат из Кон стан ти но ви ћа био је ну жан ка ко би смо 
уочи ли не са мо зна чењ ске ни јан се ко је овај про ниц љи ви ту мач 
уоча ва у Ди со вом пе снич ком опу су, већ и вред но ва ње ко је те 
уви де пра ти. На и ме, Кон стан ти но вић по ка зу је да се мр тва дра-
га ов де ја вља као по ку шај уоб ли ча ва ња јед ног све та без об ли ка. 
Ме ђу тим, Кон стан ти но вић ће ин стру мет тог по ку ша ја – мо тив 
мр тве дра ге – од ре ди ти не га тив но, као не што не а у тен тич но, 
књи шко, и на по слет ку ана хро но (по стро ман тич но). Из у зет ни 
уви ди ко је Кон стан ти но вић чи ни, осен че ни су та ко пи та њи ма 
ко ја не пот ко па ва ју са ме уви де, већ њи хо ва вред но ва ња. На и-
ме, чи та ње овог од лом ка из Кон стан ти но ви ћа под ра зу ме ва да 
Дис ни је естет ски ре ле ван тан та мо где „упо тре бља ва“ мо тив 
мр тве дра ге, ка ко би уоб ли чио свет без об ли ка. Про блем на ста-
је ка да уви ди мо да се мо тив мр тве дра ге код Ди са не по ја вљу је 
са мо као цен трал ни мо тив не ко ли ко пе са ма, већ он ег зи сти ра 
по пут еха и у оним Ди со вим пе сма ма ко је, на кон пр вог чи та-
ња, не би смо ни пре по зна ли као љу бав не. То ту ма ча мо ти ва 
мр тве дра ге у Ди со вом опу су ста вља пред про блем на ко ји до 
са да ни је на и ла зио: би ће по треб но да овај мо тив ту ма чи мо и 
као цен трал ни мо тив по је ди них пе са ма, али и као цен трал ни 
мо тив це ле збир ке, при че му он да, на рав но, мо ра мо узе ти у об-
зир да су Уто пље не ду ше ор га ни зо ва на пе снич ка струк ту ра, а 
не тек збир са ку пље них пе са ма. 

Одав де про из ла зи још јед но пи та ње на ко је Кон стан ти но-
вић да је су ви ше јед но ста ван од го вор: то је од нос из ме ђу Ди со ве 
те ма ти за ци је мо ти ва мр тве дра ге и ро ман ти зма. Исти ни за во-
љу, ово пи та ње не по га ђа са мо Кон стан ти но ви ће во ту ма че ње Ди-
со вог опу са. Пре драг Па ла ве стра та ко Ди сов „ро ман ти зам“ вред-
ну је дво стру ко: нај пре по зи тив но, ти ме што за сим бо ли стич ко 
ви зи о нар ство пе сни ка Уто пље них ду ша твр ди да је „у осно ви 
би ло ро ман ти чар ско,“20 чи ме га до во ди у ве зу са ви зи о нар ством 
Ла зе Ко сти ћа, док, са дру ге стра не, ка да же ли на на гла си естет-
ске не сра змер но сти у Ди со вом опу су, Па ла ве стра твр ди ка ко је 

20 Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти, стра на 
307.
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код Ди са би ло и оних сти хо ва „ко ји су ста ја ли ис под нај ни же до-
зво ље не ме ре, кат кад на лик на па ро ди ју оли ња лог и ижи ве лог 
ро ман ти чар ског пре не ма га ња.“21 О ве зи из ме ђу ро ман ти зма и 
Ди со ве по е зи је пи ше и Ми хај ло Пан тић: „Ди со ва по е зи ја (...) 
има ду бо ких ве за са ро ман ти змом. Пе сник је, нај пре, не са мо 
цен тар пе сме, већ и цен тар све та, гра ни це ње го вих опа жај них 
оп се га су и гра ни це све та“,22 а оно што Пан ти ће ва за па жа ња 
из два ја је сте ни јан си ран увид и вред но сно не у тра лан тон, ко ји 
омо гу ћу је да се ја сни је об ја сни ве за из ме ђу ро ман ти зма и Ди са. 
То је нео п хо дан пред у слов уко ли ко же ли мо да об ја сни мо ка ко је 
би ло мо гу ће да мо тив мр тве дра ге ко ји је код оста лих срп ских 
по стро ман ти ча ра по чев ши од Во ји сла ва, пре ко Ду чи ћа, Ра ки ћа, 
а са из у зет ком Пан ду ро ви ћа, да вао углав ном пе сме ко је ква ли те-
том за о ста ју иза ма ги страл них пе са ма њи хо вих опу са, код Ди са 
по стао не за о би ла зна тач ка сва ке хер ме не у тич ке опе ра ци је, јер 
се на ла зи у те ме љу ње го вих нај бо љих пе са ма. 

Ана ли за Ди со вих пе са ма из ван кон тек ста ко ји им да ру-
је струк ту ра са збир ке, да је ин те ре сант не ре зул та те. На и ме, 
иако Па вло вић у на че лу тач но при ме ћу је да Дис ни је са мо 
ори ги нал ни пе сник, већ и да но ви не и са др жа ји ко је је у на шу 
по е зи ју унео има ју „до ста рет ку осо би ну не по но вљи во сти“,23 
ипак у не ким Ди со вим ма ње по зна тим пе сма ма, ба зи ра ним на 
мо ти ву мр тве дра ге, уоча ва мо оно што Ха ролд Блум на зи ва 
„анк си о зно шћу од ути ца ја.“24 У овим Ди со вим пе сма ма мо гу-
ће је, на и ме, пре по зна ти алу зи је не са мо на пе сни ко ве са вре ме-
ни ке, већ и на тра ди ци ју. Та ко се у тре ћој стро фи пе сме „Пр ва 
зве зда“ мо же пре по зна ти лек сич ка алу зи ја на Во ји сла ва у при-
ка зу про шло сти кроз име ни цу „ве ко ви“ и атри бу та „тав ни“ 
ко ји од ре ђу је про шлост: 

21 Исто, стра на 314.
22 Ми хај ло Пан тић „Бе ле шке за Ди со ву по е зи ју“, Ди со ва по е зи ја (збор-

ник ра до ва), стра на 268.
23 Ми о драг Па вло вић, „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ у Срп ска књи жев ност 

у књи жев ној кри ти ци, Пе сни штво од Во ји сла ва до Бо ји ћа, Но лит, Бе-
о град, 1972, стра на 327.

24 Ха ролд Блум, Ан ти те тич ка кри ти ка, прев. Ма ја Хер ман Се ку лић, 
Сло во љуб ве, Бе о град, 2000, стра на 8.
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„Гле дам до ба из гу бље но, тав но
Где у хла ду бај ки се од ма ра
Ви дим про шлост по‘аба ну дав но.
Век до ве ка, и вре ме на ста ра.“ 25 

Иако је до жи вљај про шло сти на пр ви по глед сли чан, Ди-
со ва пе сма, за раз ли ку од Во ји сла вље ве, са др жи мо тив мр тве 
де вој ке ко ји цен три ра сли ку про ху ја лих вре ме на, и тим цен три-
ра њем до не кле пер со на ли зу је про шлост. Иде ја про шло сти, код 
Во ји сла ва при ка за на кроз по вор ку под ма ска ма, код Ди са би ва 
оли че на у ли ку де вој ке ко ја уми ре. У тој про ме ни на зи ре мо пре-
о крет ко ји до но си Ди со ва по е зи ја, а ко ји је Ми о драг Па вло вић 
де фи ни сао на сле де ћи на чин: „А по сле Во ји сла ва и Пар на са, ре-
кло би се, мо ра ло је до ћи не што на лик на Ди са; вра ћа ње су бјек-
ту и ње го вом осе ћај ном жи во ту удру же ном са ма штом.“26 

Иде ја о вра ћа њу су бјек та не зна чи, ме ђу тим, да се у по е зи-
ју вра ћа ро ман ти чар ски су бјект на о ру жан мо ћи ма ко је му обез-
бе ђу је ро ман ти чар ска па ра диг ма. Да би смо се у то уве ри ли мо-
же мо по гле да ти још јед ну Ди со ву пе сму у ко јој се уоча ва ја сна 
раз ли ка из ме ђу ро ман ти чар ског су бјек та и су бјек та мо дер не 
ко јег ак ти ви ра Ди со ва по е зи ја. У пе сми „Пред гра ђе ти ши не“ 
Дис ства ра ат мос фе ру слич ну оној ко ју по зна је мо из Пан ду ро-
ви ће вих „Ка ри ка ту ра“: и у јед ној и у дру гој пе сми ја вља се мо-
тив мр тве дра ге, али он не ма ви ше цен трал но ме сто, већ је, као 
и дру ге успо ме не, одво јен од су бјек та. Та одво је ност ни је узро ко-
ва на за бо ра вом, већ гу бит ком про шло сти уну тар са мо га су бјек-
та.27 Губитак повлашћеног места прошлости у оквиру кодекса 

25 Вла ди слав Пет ко вић Дис, Пе сме, Са бра на де ла Вла ди сла ва Пет ко ви ћа 
Ди са, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка и на став на сред ства, Бе о град, 2003, 
стра на 35 (сви на во ди пе са ма су из овог из да ња). 

26 Ми о драг Па вло вић, „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, Срп ска књи жев ност 
у књи жев ној кри ти ци, стр. 326–327.

27 Пан ду ро вић: „Осе ћам да ми да нас вр ло те шко па да / да во лим оно 
што сам не кад вол’о!“ 61; Дис: „Исти на, ја знам и оне да не, / кад сам 
се над’о, осе ћао, вол’о / У по мра чи ни на до ли ни ја да / Под бле дом зве-
здом ко је не ма са да. / Знам их. Ал’ оно што је ме ни да ло / ве ли ки ви-
дик и не бе сне бо је / Да нас је не што не знан то и ма ло.“, стра на 85.  
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вредности субјекта код Диса и Пандуровића дозива искуст-
во нихилизма, будући да разуверавање у вредност прошлости 
није посредовано прихватањем вредности модерног. 

У Дисовој песми „Предграђе тишине“ наилазимо на стих 
на који се могао наслонити Ракић у својој „Опроштајној пе-
сми“ из 1929. го ди не. Иако нам не до ста ју све до чан ства да је 
Ра кић био Ди сов чи та лац, ве за из ме ђу ове две пе сме ја сни је 
под вла чи ве зу из ме ђу су бјек та Ра ки ће ве по след ње штам па не 
пе сме и су бјек та Ди со вог опу са. На и ме, Дис у „Пред гра ђу ти-
ши не“ ка же: 

„Све је сад про шлост; њу сад ни ко не чу ва;
Пуст ве тар ме ни око гла ве ду ва.“28 

Ова „не чу ва на“ про шлост се код Ра ки ћа пре тва ра у стих: 

„Ја про шлост бра ним од смр ти што пре ти.“29 

Раз ли ко ва ње из ме ђу су бјек та ко ји чу ва про шлост од за-
бо ра ва ко ји на ди ре спо ља, и оно га ко ји је пре ма про шло сти 
рав но ду шан, је сте исто вре ме но и раз ли ка из ме ђу псе у до ро-
ман ти чар ског су бјек та ко ји се код Ра ки ћа ја вља као свест о 
мо дер ним вре ме ни ма, као прет ња про шло сти, те Ди со вог мо-
дер ног су бјек та, код ко га за бо рав ни је оно што пре ти спо ља, 
већ до ла зи из ну тра, као по сле ди ца све сти о про шло сти ко ја је 
из ну тра из гу би ла свој об лик.

Те ма ти за ци ја мо ти ва мр тве дра ге код Ди са, на го ве шта ва 
да су се у Ди со вом пе снич ком ис ку ству мо жда на ла зи ле и Ду-
чи ће ве пе сме. Иако књи жев на исто ри ја Ди са и Ду чи ћа су прот-
ста вља као ан ти по де, чи ни нам се да па жљи ви је чи та ње не ких 
Ди со вих сти хо ва ука зу је на ути ца је ко је је мо гао при ми ти, из-
ме ђу оста лог, и од Ду чи ћа. Ту пре све га ми сли мо да тран сфор-
ма ци ју вре мен ске уда ље но сти у про стор ну, ко ја је при сут на у 
не ким Ди со вим пе сма ма уте ме ље ним на мо ти ву мр тве дра ге. 
Иако та квих при ме ра има ви ше, ана ли зи ра ће мо, за са да, са мо 

28 „Пред гра ђе ти ши на“, стра на 69
29 „Опро штај на пе сма“, стра на 131.
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две та кве пе сме: пр ва је „Гроб ни ца ле по те“, где већ на са мом 
по чет ку су бјект пи та:

„Да ли зна те не ку зе мљу с гроб ни цом без кра ја
Где ста ну је ду га и жи вот про ле ћа.“30

Ин си сти ра ње на про стор ној ме та фо ри „зе мље“, уме сто на 
вре мен ској ме та фо ри у при ка зи ва њу дис тан це пред ста вља јед-
ну од уоби ча је них по ја ва у срп ском мо дер ни зму; ње на по ја ва, 
са дру ге стра не, по ка зу је већ опи са ну кри зу про шло сти. Дру-
гим ре чи ма, вер ти кал ну син те зу – син те зу ко ја ра чу на на ве зу 
чо ве ка и бо жан ства – за ме њу је хо ри зон тал на син те за, син те за 
ства ри. Упра во за то, код Ду чи ћа, где је про стор но дис тан ци-
ра ње нај до след ни је из ве де но, је ди но ве штач ка ту га лир ског су-
бјек та раз ли ку је од ства ри ко је га окру жу ју. То што се упр кос 
про стор не дис тан це, код Ди са по ја вљу је мо тив мр тве дра ге, 
знак је да пи та ње су бјек та код Ди са још увек ни је ре ше но, бу-
ду ћи да он не ег зи сти ра као кон струк ци ја као код Ду чи ћа. У 
том спле ту вре мен ске уда ље но сти (мр тва дра га) и тран сфор-
ма ци је вре ме на у про стор, осе ћа се на пе тост у ко јој тре ба про-
на ћи осо бен, ди сов ски на чин ис пу ња ва ња же ље за син те зом. 
Ту же љу ви ше ни је мо гу ће до сег ну ти ро ман ти чар ским ин стру-
мен та ри ју мом. Одво јен од ро ман ти чар ског хи пер пам ће ња, Ди-
сов су бјект мр тву дра гу по сма тра као за спа лу, чи ме се дра га 
пре тва ра у пред мет на ко ме је не мо гу ће уочи ти тра го ве про-
ти ца ња вре ме на, бу ду ћи да веч ни сан, за раз ли ку од смр ти, де-
лу је пре као уки да ње вре ме на, не го као зјап из ме ђу вре ме на у 
ко ме је дра га жи ве ла и вре ме на у ко ме је мр тва. Сем то га, смрт 
под ра зу ме ва вас кр се ње, ко је опет им пли ци ра ре ли ги о зну ком-
по нен ту у до жи вља ју све та, те по зи ва ње на ме та фи зич ку вер-
ти ка лу. То што мр тве дра ге ро ман ти ча ра не спа ва ју, већ су 
жи ве ви зи је,31 по ка зу је да је ро ман ти чар ски пе снич ки су бјект 

30 „Гроб ни ца ле по те,“ стра на 33.
31 Из у зе так је Бран ко код ко га се ја вља мо тив мр тве дра ге као „за спа ле 

дра ге“ (у пе сми „Ра дост и жа лост“) али та мо се уме сто сна по ја вљу је 
дре ма ње, у че му пре по зна је мо дру га чи ји сми са о ни те мељ ме та фо ре. 
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оно стра но про јек то вао на ме та фи зич ку вер ти ка лу. Ме та фо ра 
сна под ра зу ме ва не ко бу ђе ње ко је ис кљу чу је вас кр се ње у ви зи-
ји, те та ко отва ра про стор хо ри зон тал ној син те зи. 

Ве за из ме ђу Ди са и Ду чи ћа на зи ре се још ја сни је у јед ној 
ле пој Ди со вој пе сми. То је пе сма „Уто пље не ду ше“. У њој за-
па жа мо пра ви лан ри там из ме не про стор них и вре мен ских 
ме та фо ра ко је озна ча ва ју одво је ност су бјек та од дра ге. Та ду-
чи ћев ска опе ра ци ја пре тва ра ња вре мен ске уда ље њо сти у про-
стор ну у Ди со вој пе сми је спро ве де на на два ме ста – на кра ју 
пр ве стро фе:

„Још јед ном са мо, о, да ми је ићи
Про сто ром сно ва под ви ди ком јадâ.“32

те на по чет ку пе те стро фе: 

„Да ми је да сам у пре де ли ма оним 
Где су ми мла дост, сан и успо ме не.“33

У оба слу ча ја про стор на ме та фо ра функ ци о ни ше у окви-
ру же ље су бјек та. Она, да кле, ни је ста ње су бјек та. Ова же ље-
ност ука зу је не са мо на то да дис тан ца из ме ђу су бјек та и објек-
та по сто ји, већ и на то да по ме ну та дис тан ца не ма про стор ни, 
већ вре мен ски ка рак тер. На ред ни сти хо ви Ди со ве пе сме нам 
ка зу ју да то ни је не ко спољ но зна ње ко је у текст уме ће ег зе ге-
за, већ да сам су бјект пе сме то зна. На и ме, на по чет ку сед ме 
стро фе, у тре нут ку ка да же љу за ме њу је зна ње и про стор на ме-
та фо ра се пре тва ра у оно што зби ља је сте: у вре ме. 

„(...) Ја знам сви ти да ни ста ри
И же ље, ње на ту га и ле по та
И не жне ве зе осме ха и ча ри
Не ма ју ви ше за ме не жи во та.“34

Ако је код мо дер ни ста сан ме та фо ра ко ја кон зер ви ра дра гу у јед ну вр-
сту не про ме њи во сти, код Бран ка је дре меж знак по тен ци јал ног бу ђе-
ња и не при зна ва ња смр ти.  

32 „Уто пље ње ду ше“, стра на 43.
33 Исто.
34 Исто.
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Су бјект зна: же ља о про сто ру је са мо илу зи ја зна ња о вре-
ме ну. Ни је Дис „дух то тал ног не зна ња, а у пр вом ре ду не зна-
ња ма ка кве чи ње ни це“,35 ка ко ми сли Ра до мир Кон стан ти но-
вић, већ, на про тив, су бјект ко ји не што, ипак, зна. То зна ње је 
зна ње о то ме да дис тан ца, упр кос ро ман ти чар ским сно ви ма, 
или ду чи ћев ској хо ри зон тал ној син те зи, ипак по сто ји као дис-
тан ца. Ни је слу чај но што се упра во у „Уто пље ним ду ша ма“ на-
ла зи стих ко ји ја сно да ја сни је не мо же, по ка зу је ис тро ше ност 
ро ман ти чар ског ин стру мен та ри ју ма: 

„На ма се спа ва. На ма се не са ња.“36

По зи ци ја пр вог ли ца мно жи не су бјек та ове пе сме има 
про грам ски ка рак тер; „на ма“ је ов де знак да су бјект у лич ном 
ис ку ству пре по зна је ис ку ство епо хе. Кроз ове сти хо ве про го-
ва ра са ма епо ха, и у том го во ру об зна њу је се обрт ко ји по га-
ђа зна че ње ре чи: спа ва ње ни је ви ше си но ним за сни ва ње, као 
код ро ман ти ча ра, већ за смрт. Ка да од мах у сле де ћој стро фи 
про на ђе мо по лу стих: 

„(....) да је да се спа ва“37

он да у том сти ху спа ва ње већ ег зи сти ра у свом но вом ме-
та фо рич ком зна че њу. 

Ме ђу тим, да су бјект „Уто пље них ду ша“ зна је ди но да ро-
ман ти чар ска кон цеп ци ја сно ва ви ше ни је мо гу ћа, са свим је 
из ве сно да би Дис остао на ста ди ју му ма ње убе дљи вог Пан-
ду ро ви ћа. Зна ње су бјек та је ов де упот пу ње но и спо зна јом да 
ни ду чи ћев ски по глед ко ји до се же да ле ке оба ле ни је из ве стан. 
Тре ба ло би сто га у по ме ну оба ла у „Уто пље њим ду ша ма“ ви де-
ти суп тил ни ди ја лог са Ду чи ћем:

„При ла зи ме ни не ка ма гла си ва
На го вест бле да да ле ких оба ла.“38

35 Ра до мир Кон стан ти но вић, Би ће и је зик 6, Про све та, Рад, Ма ти ца срп-
ска, Бе о град, Но ви Сад, 1983, стра на 259.

36 „Уто пље не ду ше“, стра на 44.
37 Исто.
38 Исто.
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Та мо где је код Ду чи ћа ре зер ви са но ме сто за дра гу са кру-
ном, ко ја за у зи ма цен трал но ме сто у рас ко шном вр ту ко ји до-
ди ру ју та ла си оке а на, код Ди са се на ла зи ма гла. Про ту ма чи ти 
ову ме та фо ру ни је јед но став но, јер и она са ма ра чу на на сво-
ју не ра зу мљи вост. Мо жда би је, за јед но са пе сни ком, мо гли 
озна чи ти као „на го вест“. У тој си вој на го ве сти, тек се на зи ру 
да ле ке оба ле. Ду чи ће вом су бјек ту оке ан слу жи тек као део сце-
но гра фи је, док код Ди са по глед не мо же оти ћи да ље од ма гле. 
Код Ду чи ћа, по глед се за у ста вља на же ни, код Ди са се стр мо-
гла вљу је ка уто пље њим ду ша ма, ка са мој смр ти, ко ја је јед но 
од мо гу ћих ли ца ма гле. Раз ли ка из ме ђу Ди со вог и Ду чи ће вог 
про сто ра, раз ли ка је две по е ти ке и чи ни се да је ова Ди со ва пе-
сма за пра во је ди на ко ја је ус пе ла да из те ме ља по ме ри ви зи ју 
пе сни штва ко ју су ге ри ше „За ла зак сун ца“. 

Иако Ра до мир Кон стан ти но вић сма тра да из ме ђу Ди са и 
Пан ду ро ви ћа „не ма ни ка кве су штин ске ве зе“, 39 ипак је опу се 
ове дво ји це пе сни ка мо гу ће чи та ти као две ре ак ци је на ро ман-
ти зам. Оно што их раз два ја је сте раз ли чи то ту ма че ње ро ман-
ти зма. Пу кој не га ци ји ро ман ти чар ских илу зи ја код Пан ду ро-
ви ћа, Дис су прот ста вља умно го ме суп тил ни ји по ет ски став.

Да би смо до не кле об ја сни ли ову те зу упо ре ди ће мо Пан ду-
ро ви ћев „Траг вре ме на“ и Ди со ву пе сму „Глад ми ра“. Цен трал-
ни мо тив обе пе сме је мо тив мр тве дра ге, при че му за па жа мо 
да је сам трет ман мо ти ва у обе пе сме го то во иден ти чан. Пе сме 
по чи њу сти хо ви ма:

„Са хра нио сам сво ју до бру дра гу“40 
(„Траг вре ме на“).

„Са ра нио сам љу бав к’о дан цр не шу ме“41 
(„Глад ми ра“).

39 Ра до мир Кон стан ти но вић, Би ће и је зик, Про све та, Рад, Ма ти ца срп-
ска, Бе о град, Но ви Сад, 1983, стра на 237.

40 С. Пан ду ро вић, „Траг вре ме на“, стра на 79. 
41 В. П. Дис, „Глад ми ра“, стра на 93.
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Код оба пе сни ка се у да љем то ку пе сме по ја вљу је исто 
рас по ло же ње: рав но ду шност спрам смр ти дра ге. Па ипак, код 
Пан ду ро ви ћа је та рав но ду шност до сег ну та го то во без остат-
ка – о че му све до чи и по на вља ње пр ве стро фе на кра ју пе сме 
– док у Ди со вој пе сми не што, ипак, из ла зи из обру ча исти не 
да смрт дра ге мо же би ти за бо ра вље на. То не што је пе сма, ко ја 
се по ја вљу је као по след ња пре пре ка же ље ном ми ру: 

„Ја са ра них све, и љу бав, осим ми ра глад, 
Јер још чу јем над гла вом, ве тар ка ко сви ра
Пе сму пра зну к’о уте ха, те шку као пад.“42

При ту ма че њу Пан ду ро ви ће ве пе сме, на по ме ну ли смо да 
је сам на слов оно што из да је спо зна ју ко ју ну де сти хо ви пе сме, 
али до сег ну ти сми сао на сло ва под ра зу ме ва од ре ђе ни хер ме не-
у тич ки на пор. Пан ду ро вић, да кле, ни је спре ман да те ма ти зу-
је пе сму као за се бан мо тив. Да ли је то узрок или по сле ди ца 
ути ска до ка зи во сти Пан ду ро ви ће вих сти хо ва, ко ји је та ко фи-
но осе ти ла Иси до ра, то је са да ма ње ва жно. Ва жно је то да ма-
њак мо ти ва пе сме све до чи о ску че ном све ту Пан ду ро ви ће ве 
пе снич ке ло ги ке, ко јом до ми ни ра зна ње о не мо гућ но сти да ље 
упо тре бе ро ман ти чар ског ин стру ме та ри ју ма. До те тач ке зна-
ња Пан ду ро ви ћа и Ди са се по ду да ру ју, па ка ко да ље од то га 
Пан ду ро вић ни је ви део, ње го во зна ње је мо гло да се пред ста-
ви као ап со лут но, те да из мак не те ма ти за ци ји. Код Ди са, су-
прот но, мо тив пе сме, или у кон крет ном слу ча ју „ве тра ко ји 
сви ра“, ко ји леб ди над зна њем о не до сти жној/са хра ње ној дра-
гој, из и ску је те ма ти за ци ју зна ња, јер оно ви ше ни је ап со лут но, 
бу ду ћи да не мо же да ује ди ни све аспек те пе снич ког све та. 

Ин те ре сант но је у овом кон тек сту упу ти ти и на Ко сти ће-
ву пе сму „По сле по гре ба“ ко ја, баш као и Ди со ва, по чи ње при-
зна њем су бјек та „Са хра нио сам љу бав / ду бо ко у зе мљу“,43 а 
за вр ша ва се пре тва ра њем ве тра у пе сму „При ле те ше зе фи ри 

42 Исто, стра на 93.
43 Ла за Ко стић, Пе сме, Са бра на де ла Ла зе Ко сти ћа, Ма ти ца срп ска, Но-

ви Сад, 1989, стра на 116.
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/ за по ја ше јој сви/ ‘Пре о бра зил сја је си / о Бо же ми ло сти.’“44 
За вр ше так Ко сти ће ве пе сме илу стру је та ко моћ ну пе сму, ко ја, 
до ла зе ћи са не ба, има моћ да ожи ви мр тве. Та ко Ко стић, на те-
ме љу ми та о Ор фе ју, као ар хе ти пу моћ ног пе сни ка, при ка зу је 
хри шћан ског Бо га као сво је вр сног пе сни ка, чи је су пе сме све-
тло сни зра ци и зе фи ри (ве тро ви). Та мо где Ко стић опе ва моћ 
пе сме, Дис, су прот но, пе ва о па лој пе сми, ко ја не ма ви ше моћ 
да ожи ви мр тву дра гу. На овом ме сту се тач но уоча ва раз ли-
ка из ме ђу ро ман ти чар ске ве ре у моћ пе сме и мо дер ни стич ке 
све сти о не мо ћи пе снич ког су бјек та, ко ја се у Ди со вој пе сми 
„Глад ми ра“ (чи та ној у кон тек сту Ко сти ће ве мла дач ке пе сме 
„По сле по гре ба“), по ка зу је и као свест о смр ти Бо га. 

До са да шња ту ма че ња Ди со ве те ма ти за ци је мо ти ва мр тве 
дра ге зах те ва ју ма ли ре зи ме: на и ме, по ка за ло се да је овај мо-
тив код Ди са не са мо че шћи не го код ње го вих са вре ме ни ка, 
не го да он отва ра и она сми са о не не до у ми це (зна ње/не зна ње, 
на го ве штај, ка ри ка ту рал на про шлост) ко је се не мо гу до кра ју 
раз ја сни ти упу ћи ва њем на ком па ра ци ју из ме ђу Ди са и ње го-
вих са вре ме ни ка. Сем то га, већ смо ра ни је на по ме ну ли да Ди-
со ва по е зи ја функ ци о ни ше у бри жљи во ком по но ва ној збир ци 
те, та ква, ви ше ли чи на је дан по ет ски про цес, не го на ме ха нич-
ки збир пе са ма. У кон крет ном слу ча ју, то зна чи да сми са о не не-
до у ми це ко је отва ра Ди со ва те ма ти за ци ја мо ти ва мр тве дра ге 
тре ба ре ша ва ти упра во у кон тек сту по чет ка и кра ја збир ке, 
што, на рав но, не зна чи да у то ку ту ма че ња не ће мо при бе га ва ти 
и ег зо ге зи сти хо ва из дру гих пе са ма збир ке Уто пље не ду ше.

Ту ма че ње, да кле, за по чи ње мо пе смом „Там ни ца“ ко ја отва-
ра Ди со ву кључ ну збир ку пе са ма. На са мом по чет ку пе сме, ра-
ђа ње су бјек та по и сто ве ћу је се са ства ра њем све та. Већ на овом 
ме сту мо гу ће је уочи ти зна чај ну раз ли ку из ме ђу су бјек та па лог 
у жи вот, и „не ви них да љи на“ са ко ји ма га ве зу ју вла сти те „очи 
зве зда“. Ми ће мо ов де под ву ћи мо мент ко ји је, чи ни се, до са-
да био сла би је уочен, а то је раз ли ка ко ја ег зи сти ра из ме ђу два 
вре ме на: оно га у ко ме се ни шта не зна, и оно га у ко ме се зна. 

44 Исто.
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Пр во вре ме уоча ва мо на по чет ку ду ге стро фе „Там ни це“ ко ја се 
отва ра сти хо ви ма: „Са ни ма ло зна ња и без мо је во ље“45 да би се 
опис тог пр во бит ног вре ме на на ста вио на по чет ку тре ће стро-
фе, ка та ло ги зи ра њем оно га што се ни је зна ло:

„И не зна дох да ми крв стру ји и те че
и да но сим об лик што се мир но ме ња
и да но сим об лик, сан ле по те, ве че
и ти ши ну бла гу ко дах от кро ве ња
И не зна дох да ми крв стру ји и те че.“46

Ако је су бјект у ста њу да уочи прет ход но не зна ње, он да је 
то мо гу ће са мо из по зи ци је сте че ног зна ња. За и ста, на по чет-
ку сед ме стро фе на ла зи мо на стих:

„И ту зе мљу да нас по знао сам и ја
Са не ви ним ср цем и без мо јих зве зда.“47

Ка кав је од нос из ме ђу зна ња и не зна ња су бјек та? На ко-
ји на чин не зна ње пре ла зи у зна ње? Ово пи та ње по ста је бит-
но тим пре што је реч о зна њу зе мље, ко ју зве зде на пу шта ју 
оста вља ју ћи са мо бо је. Ако се при се ти мо ра ни јих ту ма че ња 
мо ти ва бо ја у Ди со вој збир ци, он да ће нам се ове бо је ука за ти 
као при ви ди.48 Зна ње зе мље је оту да зна ње при ви да, а су бјект 
се, бо ра ве ћи са мо ме ђу при ви ди ма, на ла зи у си ту а ци ји на лик 
оној Де кар то вој. Су бјект на и ме, тра жи те мељ ко ји би са зна ње 
учи нио мо гу ћим. 

Ово, ме ђу тим, ни је све: уз по зна ва ње зе мље, су бјект успе-
ва да са чу ва „не ви но ср це“, али не и да по вра ти зве зде. Да кле, 
раз ли ка из ме ђу зве зда и зе мље ов де се по ка зу је као раз ли ка из-
ме ђу ока и ср ца. У очи ма вла да ју бо је, при ви ђе ња, ха лу ци на ци-
је, а у ср цу још увек по сто ји пр во бит на не ви ност. Опо зи ци ја 

45 „Там ни ца“, стра на 11.
46 Исто.
47 Исто, стра на 12.
48 Ми о драг Па вло вић, „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, Осам пе сни ка, Про-

све та, Бе о град, 1964.
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ср це/очи, мо же би ти схва ће на и као опо зи ци ја уну тра шњег 
(ср це) и спо ља шњег (очи), при че му тре ба ви де ти да је на кон 
„Там ни це“ по глед су бјек та увек ста вљен у за гра де, јер уме сто 
зве зда, уме сто из ве сно сти, су бјект је у ста њу са мо да ви ди при-
ви де. Ди со ва по е зи ја та ко по ста је по е зи ја јед не осо бе не вр сте 
сле пи ла, ко ја је у исто вре ме и по е зи ја јед ног до та да не ви ђе-
ног ви зу ел ног да ра. Па ра докс је, на рав но, хо ти ми чан.

Ако су очи до ве де не у пи та ње на ко ји на чин су бјект ис пу-
ња ва зах тев за спо зна јом? Кроз осе ћа је и зву ко ве – баш за то 
што се ни шта не зна све мо же да по сре ду је зна ње, па та ко и 
де ло ви при ро де. Опис жи во та су бјек та као тај не у по след ње 
три стро фе „Там ни це“, ипак ни је при мер ро ман ти чар ског по и-
сто ве ћи ва ња су бјек та са при ро дом. Тај за кљу чак је по гре шан, 
јер је ов де реч о исе че ним ко ма ди ма при ро де – тра ве, шу ме, 
во де. Рас ко ма да ност при ро де се на сла ња на „рас ко ма да ни“ 
рад ме ди ју ма спо зна је.49 Ако су код ро ман ти ча ра звук и ви зи-
ја увек би ли рас по ре ђе ни у не ку вр сту оба ве зне ли не ар но сти 
та ко да звук ег зи сти ра као увод у ви зи ју, или пак они рич ка 
ви зи ја свој оти сак на ла зи у звуч ном ме ди ју му, ов де код Ди са, 
сход но епо хал ном пре о кре ту,50, долази до распадања роман-
тичарских синтеза. То не значи да се звук и слика више не ме-
шају, већ да у том мешању ви ше не по сто ји ја сна хи је рар хи ја. 
Ди со во не зна ње омо гу ћа ва си не сте зи ју као ра зул тат ха о тич-
ног ра да чу ла. Ха о тич ност је ов де знак не по сто ја ња цен тра. 

Иако су већ у „Там ни ци“ при сут ни ро ман ти чар ски ин стру-
мен ти ко ји цен три ра ју ви зи ју – по нај пре „очи“ мр тве дра ге, а 
по том и пе сма чи ју смо уло гу ин стру мен та син те зе код Ко сти-
ћа већ об ја сни ли – ипак у Ди со вој пе сми они не мо гу да по ста-
ну цен три зна ња, од но сно сим бо лич на ме ста ко ја об је ди њу ју 

49 Но ви ца Пет ко вић, „Ди сов је зик, сли ке и му зи ка сти ха“, у: Ди со ва по е-
зи ја (збор ник ра до ва).

50 Епо хал ни пре о крет је ве зан за де ка ден ци ју, као осо би ну књи жев но-
сти на пре ла зу сто ле ћа; сам по јам де ка ден ци је „из ве ден је из иде је 
о рас па да њу не че га што бе ше це ло ви то, је дин стве но и – сма тра се 
– упра во за то и вред ни је…“ Ми ли вој Со лар, Мит о аван гар ди и мит 
о де ка ден ци ји, Но лит, Бе о град, 1985, стра на 14.



КО ЈЕ УБИО МРТВУ ДРАГУ?

275

ви зи ју. Раз лог за то је јед но ста ван: ови ин стру мен ти су у „Там ни-
цу“ укљу че ни као део фи гу ра ци је чи ме се њи хо ва не по сред на 
пе снич ка да тост пре тва ра тек у ехо, у при ви ђе ње или ха лу ци на-
ци ју: пе снич ки дух та ко би ва упо ре ђен са „је ди ном пе смом, је-
ди ним от кри ћем“, а у по след њој стро фи очи се су бјек ту обра ћа-
ју као „...див на дра га/из гу бље них сно ва, за спа лих ви си на“ чи ме 
се ја сно под вла чи ве за очи ју, дра ге и да љи на са ко јих се па ло, 
али се из ме ђу ро ман ти чар ске и Ди со ве те ма ти за ци је мр тве дра-
ге уме ће фи гу ра. Фи гу ром је об у хва ће на и по ја ва по гле да: ни су 
очи су бјек та оне ко је гле да ју та јан стве не очи, већ их пер це пи ра 
„сна га“ су бјек та. Ти ме и сам гла гол „ви де ти“ гу би сво је до слов-
но зна че ње и пре ме шта се на ни во фи гу ре. 

Же ља за син те зом се у „Там ни ци“ су о ча ва са јед ним рас ко-
ма да ним све том, са де цен три ра ним ра дом чу ла ко ја ви ше не 
пот па да ју под од ре ђе ни по ре дак, већ се сло бод но ме ша ју, исто 
она ко ка ко се шу ме, во де, сно ви, тра ве, дра га, ме ша ју у не што 
што ни је сли ка син те зе, већ сли ка де цен три ра но сти. Јед но-
став ни је ре че но су бјект „Там ни це“ је су о чен са сли ком ха о са. 

Чи та ње Уто пље них ду ша пру жа ви ше раз ли чи тих сли ка 
и зву ко ва овог ха о са. Мо жда је естет ски на у пе ча тљи ви ја сли-
ка ха о тич них сно ва у ко ји ма пред пе снич ким су бјек том на сту-
па про це си ја мр твих успо ме на. Ово је на ро чи то бол но, бу ду ћи 
да су у ме та фо рич ком си сте му Ди со ве збир ке сно ви ве за ни за 
зве зде, ко је, опет, упу ћу ју на не ви не да љи не. Се ћа ње пак до зи-
ва на „сан ле по те“, па се та ко као у не ком кру гу асо ци ја ци ја, 
сно ви ђе ња по ка зу је као јед на од по тен ци јал них мо гућ но сти 
за до се за ње не ви них да љи на. Сто га пат ња лир ског су бјек та 
до сти же вр ху нац ка да се у тим прет по ста вље ним про сто ри ма 
они рич ке сре ће за тек не сли ка ха о са, и то је раз лог за што је Ди-
со ва „Нир ва на“ су пер и ор на у од но су на Ди со ве „пан ду ро ви-
ћев ске“ пе сме у ко ји ма се ни шта не са ња. 

Смрт у „Нир ва ни“ ег зи сти ра као пе снич ки ве о ма ус пе ло 
не га тив но чи та ње ро ман ти чар ске те ма ти за ци је очи ју дра ге. 
Оне не са мо да по сре ду ју зна ње (ди рект но као у Бран ко вој 
сли ци очи ју ко ји го во ре, или ин ди рект но кроз ви зи ју ви ле код 
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Ко сти ћа), већ у исто вре ме да ру ју жи вот све му што их у сно ви-
ма окру жу је. Али, оне да ју жи вот и оно ме ко га гле да ју, јер се 
мр тва дра га не по ка зу је би ло ко ме, већ иза бра ном су бјек ту, 
ко ји на тај на чин, у спо ју са оно стра ним све том, са све том без 
об ли ка, чу ва свој об лик, а ти ме и иден ти тет. У фик ци ји мр тве 
дра ге, ро ман ти чар ски пе снич ки су бјект је пре по знао му дро ли-
ју, ко ја је за сно ва на на же љи да се до сег ну до њи све то ви сна, 
али да се при том оста не жив.51 Код Ди са се у цен тру ви зи је 
не на ла зе очи мр тве дра ге, већ очи нир ва не. По глед нир ва не 
је пра зан и мр тав, те та ко озна ча ва пра зни ну у цен тру ви зи-
је. На тај на чин из о ста је би ло шта што би са чу ва ло иден ти тет 
су бјек та. По сле ди це та кве „смр ти“ су бјек та у сну, на ла зе се у 
ха о су са ња ног: су бјек та не по хо ди не ко од ре ђе но про ле ће, већ 
„сва мр тва про ле ћа“, не мр тва дра га, већ „мр тва љу бав из сви-
ју вре ме на,“52 чи ме се до кра ја дез ин те гри ше ро ман ти чар ски 
мо тив мр тве дра ге. Све што по хо ди су бјект мр тво је, јер не ма 
ви ше ни че га што би им да ло „жи вот“, што би их ожи ве ло у 
не ком си сте му зна че ња, у не кој ли не ар но сти ка ква мо гу би ти 
ро ман ти чар ска се ћа ња. Би ти мр тав зна чи ло би, да кле, уто пи-
ти се у ма су без о блич но сти, а то ни је она вр ста син те зе ко ју је 
по же лео ро ман ти чар ски су бјект.

Ди со ве де ми сти фи ка ци је ро ман ти чар ских пе снич ких 
ин стру ме на та, до во де нас у ис ку ше ње да утвр ди мо ка ко се 
Ди со ва ре то ри ка пре кре ће ста за ма при зна те але го ри је не го 
са мо об ма њи вач ког сим бо ла; то би пот пу но за ком пли ко ва ло 

51 О не ста ја њу су бјек та у про сто ри ма сна све до че и ре чи Га сто на Ба шла-
ра: „У тим ап со лут ним сно ви ма ми смо вра ће ни у пред су бјек тив но 
ста ње (...). Ноћ ни сан рас та че на ше би ће и пре тва ра га у хе те ро клит-
на би ћа ко ја ви ше ни су чак ни на ше сје не.“ Га стон Ба шлар, По е ти ка 
са ња ри је, прев. Фа хру дин Кре хо, „Ве се лин Ма сле ша“, Са ра је во, 1982, 
стра на 172. 

52 Ово за па жа и Иван Не гри шо рац ко ји, ту ма че ћи Ди со ву пе сму, пи ше: 
„Свет мр твих је је дан оп шти ап стракт ни свет, мр твост као та ква не-
по сто ја ње и ни шта ви ло по се би. За то лир ског су бјек та не по се ћу је не-
ка од ре ђе на мр тва осо ба, већ мр тва ци по се би...“ Иван Не гри шо рац: 
„Иза зов нир ва не и срп ско мо дер но пе сни штво“ у: Ди со ва по е зи ја 
(збор ник ра до ва), стра на 121. 
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иона ко ком пли ко ва не ве зе сим бо ли зма и ро ман ти зма. Да би-
смо се рас пе тља ли из ове пој мов но књи жев но и сто риј ске збр-
ке тре ба ло би се по за ба ви ти са два бит на мо мен та: (1) ка ко 
то Дис при зна је не што што ро ман ти ча ри свим си ла ма по ку ша-
ва ју да са кри ју, те (2) да ли то зна чи да пе снич ки су бјект ни у 
јед ном тре нут ку не мо же да до сег не „не ви ност да љи на“? Ово 
по след ње пи та ње мо гли би смо по ста ви ти и у „де кар тов ским“ 
ка те го ри ја ма: да ли је Ди со во пе сни штво, пе сни штво скеп се 
(спрам ро ман ти чар ских ре то рич ких три ко ва), или се ту ипак 
от кри ва не ка чвр ста тач ка от пор на на сум њу, тач ка у ко јој пе-
снич ки чин на ла зи сво је упо ри ште и кон сти ту ше мо гућ ност 
не ког ја сног пе снич ког „зна ња“. 

Да би смо од го во ри ли на пр во пи та ња по треб но је про у чи-
ти је дан од ло мак из пе сме „Рас па да ње“. Су бјект ту при зна је :

„Пу тем ства ра ња не кре ће се сна га
Дух не ће ви ше да ви ди и са ња
Оста ла су са мо чу ла на га
И за дах труо спо рог рас па да ња.“53 

Сна га ко ја је у „Там ни ци“ ви де ла очи што упу ћу ју на за спа-
ле ви си не, ов де се на гло ис цр пла. Да кле, оно што је у про ло гу 
био ма ни фест упо зна ва ња све та и мо гу ћег жи во та на зе мљи (за-
блу де пе снич ког, али не и са мо пе снич ког де тињ ства) ов де би ва 
са вла да но „спо рим рас па да њем“ и „на гим чу ли ма“. То зна чи да 
не по сто ји ни ка кав си стем у ко ји би се оно пер це пи ра но мо гло 
увр сти ти или обу ћи. Из гле да као да се же ља за син те зом пре да-
је при зна њу раз ли ке ко ја не мо же би ти на до ме ште на. 

Ме ђу тим, овај од ло мак по ка зу је и на чин на ко ји је сна га 
мо гла ви де ти очи – то је ства ра ње. Дух ко ји не ће ви ше да ви-
ди и са ња, је сте за пра во ства ра лач ки дух, а оно што се ви ди 
и са ња увек је кон стру и са но, про из ве де но, ство ре но, при ка за-
но. Сли чан мо тив, али још ек пли цит ни је из ра жен, на ћи ће се 
у пе сми „Пе сма“:

53 „Рас па да ње“, стра на 82.
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„У тре нут ку ка да чо век сам са со бом раз го ва ра
И за не сен сме ло иде у пре де ле сво јих сно ва
И раз гле да до жи вља је и из ми шља сре ћу 
И мо ја се мис’о бу ди, ал к’о мис’о пе сни ко ва.“54

Ова стро фа још јед ном на гла ша ва иден ти фи ка ци ју сно ва 
са ства ра њем; ни јан са у зна че њу упу ћу је на ства ра ње, на „из-
ми шља ње“ сре ће, па се та ко они рич ки про сто ри по ка зу ју као 
про сто ри сре ће. Ме ђу тим, ка да се у по след њој стро фи на гла си 
раз ли ка из ме ђу чо ве ка и пе сни ка, то је он да раз ли ка из ме ђу 
сно ва обич них љу ди, ко ји до но се срећ ну об ма ну, и сно ва пе-
сни ка, ко ји су прот но, и сно ве пре кри ва ју ја вом, уто ли ко што 
пе сма ко ја из та квих сно ва на ста је не мо же до не ти сре ћу:

„То је пе сма ста ра, те шка, јед но ли ка к’о ку ка ње
То је пе сма са зга ри шта иде а ла и мла до сти.“55

Не чу ди то, што су мо дер ни стич ки пе сни ци ин си сти ра ли 
на сну без сно ва: они су у сни ва њу пре по зна ли ро ман ти чар ску 
са мо об ма ну, вар ку у ко ју ви ше ни су мо гли да ве ру ју. Упра во у 
од ри ца њу од слат ких илу зи ја, уте ме љу је се јед на но ва по е ти ка 
пе сни штва и јед на но ва фи гу ра пе сни ка ко ја, уме сто са мо об-
ма не, при зна је ње ну не мо гућ ност.56

Уко ли ко би смо за же ле ли да от кри је мо не ке раз ло ге овог 
има нент но „пе снич ког“ пе си ми зма Ди со ве ге не ра ци је, да кле 

54 „Пе сма“, стра на 18.
55 Исто, стра на 19.
56 Не мо гућ ност мо дер ни зма да при ка же не мо гу ће на на чин ро ман ти-

зма, на при ме ру Ди са пре ци зно раз ја шња ва Алек сан дар Јер ков: „У ро-
ман ти зму је не мо гу ће да то као та кво, оно се ту јед ном по кре ну то као 
та кво и оства ру је. Мо дер ни стич ки су срет са оним што не мо же до ћи 
зах те ва са свим дру га чи је по сре до ва ње. У мо дер ни зму пе снич ка во ља 
не по ни шта ва не мо гу ће та ко што се не мо гу ће до га ђа, мо дер ни зам не 
мо же да омо гу ћи не мо гу ће. Мо дер ни зам му иде у су срет упра во као 
не мо гу ћем. Мо дер ни зам је су срет об ли ко ва ња са не мо гу ћим ко је се 
по пр ви пут пред ста вља упра во она квим ка кво је сте, као не пред ста-
вљи во.“ А. Јер ков, „У по гле ду сми сла“, Ди со ва по е зи ја (збор ник ра до-
ва), стр. 180–181. 
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ако по ку ша мо да про на ђе мо у са мим пе сма ма не што што сим-
бо лич ки об ли ку је не ми нов ност пе си ми зма, он да се чи ни да је-
дан од мо гу ћих раз ло га на ла зи мо у пе сми „Рас па да ње“. На и ме, 
док „Там ни ца“ при ка зу је сло бод но ме ша ње чу ла као по сле ди-
цу кра ха ро ман ти чар ског по рет ка, до тле се пре ђе ни пе снич ки 
пут у „Рас па да њу“ оцр та ва као тре ну так у ко ме се вид и слух 
ипак раз де љу ју. Том раз де о бом не упра вља ро ман ти чар ска 
про це су ал ност, па та ко оно што се ви ди и оно што се чу је, не 
ула зи у хро но ло шки ла нац где слух прет хо ди ви ду или обрат-
но. Ов де, у „Рас па да њу“, ви ђе но је оно што, да би се ви де ло, 
мо ра би ти ство ре но, а ка ко за ства ра ње ви ше не ма сна ге, он да 
се ни шта ни не ви ди. На су прот ној стра ни је звук као оно што 
је сте и што је из ван ак ци је са мо га су бјек та. За то по сто ји не 
сли ка, већ звук рас па да ња. 

Уоче на де ми сти фи ка ци ја сно ва као об ма не по ста вља пи та-
ње да ли је Ди со ва по е зи ја са мо јед на ја сна и ра зу мљи ва „сту-
ди ја“ ко ја нај пре по ста вља же љу за син те зом као циљ пе ва ња, 
да би по том пре ци зно де ми сти фи ко ва ла све мо гу ће сим бо лич-
не фик ци је ко ји ма се са мо об ма њи вао ро ман ти чар ски су бјект. 
У том слу ча ју „Рас па да ње“ би био и нај бо љи не кро лог ро ман-
ти зму, а ве ли ча ње ауди тив ног аспек та пер цеп ци је на спрам ви-
зу ел ног, са мо би под ву кло раз ли ку, ко ја до кра ја ком про ми ту-
је же љу за син те зом при сут ну на по чет ку збир ке.

Ако је зби ља та ко, он да је Дис са мо оби чан не га тор ро-
ман ти чар ских дог ми, не га тор уда вљен у сум ња ма. Рас пра ва о 
пе снич ком ме то ду би се та да обра ћа ла су бјек ту ко ји има са мо 
уши, али не и очи, те би Ди со ву по е зи ју мо гли чи та ти као ду хо-
ви то ис по ста вља ње ра чу на Про све ће но сти као си сте му са зна ва-
ња ко ји се ба зи ра на ме та фо ра ма ви да и све тло сти. Ме ђу тим, 
чи ни се да је ова кав ути сак упро гра ми ран у чи та ње Уто пље них 
ду ша, са мо за то да би нас при пре мио за њи хов нео че ки ва ни 
епи лог. Тај епи лог до но си са мо јед ну је ди ну пе сму. Оно што нас 
ме ђу тим, чу ди и пре пр вог сти ха пе сме, је сте на слов епи ло га 
збир ке: Сан. Ако и по сле при зна ња да се не ма ви ше сна ге за са-
мо об ма њи ва ње, пе снич ки су бјект ипак име ну је сво ју по след њу 
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пе сму као сан, он да у тој на гла вач ке по ста вље ној ком по зи ци ји 
збир ке, тре ба про чи та ти или ко ми чан про ма шај (као што је то 
ре ци мо Сер ван те сов пост ки хо тов ски ви те шки ро ман Га ла теа) 
или, пак, пе снич ку епи фа ни ју пр во га ре да у ко јој обла ци сум ње 
и не ве ри це би ва ју за ме ње ни ве дри ном јед ног пе снич ког знам.

Чи та ње Ди со ве „Мо жда спа ва“, не ми нов но до во ди у се ћа ње 
Ко сти ће ве сти хо ве, ако ни због че га дру го га оно за то што већ у 
пр вом сти ху ели ми ни ше не ких ше зде сет пет го ди на раз во ја мо-
ти ва мр тве дра ге у срп ској по е зи ји. Не ма, на и ме, те укр штај не 
пе сме ко ја мо же сје ди ни ти ја ву и сан. Уме сто то га, Ди со ва пе сма 
ак ти ви ра јед ну од нај сна жни јих мо дер ни стич ких тра у ма: бу ђе-
ње. Про бу ди ти се ов де не зна чи би ти по но во ро ђен, већ по но во 
умре ти, јер се код Ди са бу ђе ње тре ти ра као одва ја ње од сре ће и 
зве зда ко је оби та ва ју у сну. Тре ну так бу ђе ња је та ко тре ну так у 
ко ме се, по пут рас па да ња, осе ћа бат ско рог за бо ра ва. У том за-
бо ра ву пре би ва не зна ње и оту да по тре ба су бјек та да се се ћа, је-
сте по тре ба да се зна. Ти ме се „Мо жда спа ва“ отва ра као пе сма 
у ко јој је же ља за син те зом иден ти фи ко ва на као же ља за спо зна-
јом чи ме се по но во у се ћа ње до зи ва „Там ни ца“. 

По ста вља се пи та ње пре ма че му је усме ре на та же ља за 
спо зна јом. При ро да спо зна је оцр та ва се на по за ди ни тре ће и 
че твр те стро фе: пред су бјек том, слич но „Нир ва ни“, на сту па ју 
ис ки да ни де ло ви сна, ко ји сви за јед но, на ба ца ни јед ни пре ко 
дру гих, пред ста вља ју сли ку ха о са. Сан, очи, не бо, ли це, ста ра 
пе сма, зве зде, све је ов де на бро ја но, не рас по ре ђе но и раз је ди-
ње но. При ро да зна ња ни је, да кле, у про стом ви зу ел ном се ћа-
њу оно га што је са ња но, већ у по тре би да се са ња но цен три ра 
и си сте ма ти зу је.

Ка ко се, да кле, су прот ста ви ти ха о су? Да је не ким слу ча јем 
Ду чић до спео у ова кве пре де ле бу ђе ња, не сум ња мо да би му 
у по моћ при те кла не ка моћ на, не ис пи са на пе сма, ко ја је спо-
соб на да у се би об је ди ни све раз ли ке. Иако ово по и ма ње по-
е зи је има те ме ље у ро ман ти зму, мо дер ни зам мо же пре у зе ти 
ову фик ци ју иде ал не пе сме за то што рас по ла же ка те го ри јом 
ле пог, па се оту да же ља за син те зом из про сто ра оно стра ног 



КО ЈЕ УБИО МРТВУ ДРАГУ?

281

и за гроб ног, пре ме шта у по ље нат чул не ле по те. У тој из ме ни 
мр тве дра ге за ап со лут ну ле по ту, сна га и моћ пе сме ни су на ру-
ше ни, па би до би ли јед но мо дер ни зо ва но чи та ње Ко сти ћа, где 
моћ су бјек та за ме њу је моћ пе сме.

Шта, ме ђу тим, ра ди Дис ка да се су о чи за ха о сом сно ва? 
Шта је оно што се у ха о су не зна ња, од јед ном по ја вљу је као је-
ди на зна ње? Од го вор је: слут ња.57

„Али слу тим, а слу ти ти још је ди но знам.“58

Оно што ни је по шло за ру ком су бјек ту „Нир ва не“, ов де се 
на кра ју јед не на пе те пе снич ке при че ука зу је су бјек ту сна зва-
ног „Мо жда спа ва“. Слут ња та ко по ста је по чет на тач ка пер цеп-
ци је све та, је ди на из ве сност (ма ка ко то па ра док сал но зву ча ло!) 
на чи јим је те ме љи ма мо гу ће из гра ди ти пе снич ку спо зна ју све-
та. Зна ње слут ње је зна ње ко је Ди са у фор ми по ен те ове збир ке 
одва ја од бес плод не пан ду ро ви ћев ске не га ци је ро ман ти зма, ко-
ја се у Ди со вим прет ход ним пе сма ма по ја вљу је у об ли ку не зна-
ња оно га што по сле ро ман ти зма ви ше не мо же би ти зна но.59 

Песничка спознаја света укорењена у слутњи омогућава 
испуњене жеље за синтезом. То значи да се у слутњи препоз-
нају очи као: 

„(...)баш оне
што ме чудно по животу воде и гоне.“60 

У индивидуализацији очију, њи хо вом име но ва њу, пре по-
зна ва њу, ства ра ју се кон ту ре све та ко ји на ста је из ха о са. Моћ 

57 Уочи ти мо тив слут ње код Ди са ни је, сва ка ко, не ка вр ста хер ме не у-
тич ког успе ха, бу ду ћи да су до са да шњи ин тер пе та то ри по ка за ли при-
су ство овог мо ти ва. То што ми у овом тек сту на гла ша ва мо ва жност 
мо ти ва слут ње, на ла зи сво је оправ да ње у чи ње ни ци да је спе ци фич на 
функ ци ја слут ње код Ди са, до са да би ла пре ви ђе на. 

58 „Мо жда спа ва“, стра на 97. 
59 Ви ди сти хо ве из пе сме „Пре ста нак ја ве“ : „Ја не знам где су мо је но ћи 

су ре/ и ста ре стра сти ма’ови на ста ра/ И не знам где су мо је аван ту ра 
/ И ср це лу до да л’ се већ од ма ра/ Ја не знам где су мо је но ћи су ре“, 
стра на 93.

60 „Мо жда спа ва“, стра на 97.
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син те зе ко ју очи по се ду ју оцр та ва се и у њи хо вој па ра док сал-
ној, дво стру кој уло зи да „во де и го не“, али и у мо гућ но сти да, 
по пут све тло сти, омо гу ће по глед су бјек та. На тај на чин, свет 
се у том но вом ства ра њу не пре ста но бо га ти, па се очи ма су-
бјек та по да ју и љу бав, и „пут сре ће“, и „ње но ли це“ и „ње но 
про ле ће“. Ин ди ви ду а ли за ци ја уну тар ви зи је су прот ста вље на 
је груп ном мр тви лу „Нир ва не“; пре по зна ти очи у сну зна чи не 
се ли ти жи вот у по ље смр ти, јер се иден ти фи ка ци ја су бјек та 
ко ји са ња, ја вља као услов по сто ја ња су бјек та у сну.

Ме ђу тим, моћ те слу ће не син те зе не за вр ша ва се са мо на 
укла па њу ис трг ну тих де ло ва це ли не у до не дав но за бо ра вљен 
рам; слут ња је оно што омо гу ћа ва и син те зу свих чу ла у са мом 
чи ну пре по зна ва ња очи ју. Оту да не по сред но пре за вр шет ка 
ви зи је у јед ном сти ху би ва ју сје ди ње ни и по глед, и осе ћај и го-
вор, да кле, око слут ње се ује ди њу ју и ви зу ел ни и ауди тив ни 
еле мен ти пер цеп ци је:

„Што ме гле да, што ми ка же да ме осе ћа-“61

Ово је је дин стве ни тре ну так син те зе у Ди со вој збир ци. 
То је, у пра вом сми слу те ре чи, епи лог пе снич ких на по ра да 
се ис пу ни јед на же ља, а да се при том не по но ви ме ха ни зам ор-
феј ског окре та, ко ји ис пу ње не же ље по ка зу је са мо као об ма не. 
Мо гло би се по ста ви ти пи та ње да ли је и слут ња јед на од та-
квих об ма на. Ле по та ове пе сме би ла би зна чај но ума ње на да у 
се би не об у хва та и од го вор на то пи та ње. На и ме, моћ слут ње 
по чи ва на ње ној мо гућ но сти да пре ва зи ђе опо зи ци ју зна ње/не-
зна ње. Слут ња рав но прав но при па да и зна њу и не зна њу, она 
исто вре ме но „сим бо лич ки“ сје ди њу је оно што се не мо же сје-
ди ни ти, али и „але го рич но“ при зна је не мо гућ ност сје ди ње ња. 
Одав де про из ла зи да по сле фик ци је у ко јој се цео сан скла па 
на ја ви, сна гом ства ра лач ке слут ње, мо ра по сто ја ти и део пе-
сме у ко ме слут ња по ка зу је сво ју раз ли ку од зна ња. 

И за и ста, у по след ње две стро фе чи та лац при су ству је ла-
га ној дез ин те гра ци ји све у је ди њу ју ће ви зи је: глас и по глед се 

61 Исто, стра на 98.
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по но во ра зи ла зе и ти ме су бјект при зна је сво је не зна ње. Да кле, 
прет по след ња, осма стро фа, отва ра се и за тва ра до ми нант ним 
мо ти вом не зна ња зву ка: 

„Ја сад не мам сво ју дра гу и њен не знам глас.“62

да би се у по след њој, де ве тој стро фи, лир ски су бјект из ра-
зио сво је не зна ње и кроз мо тив очи ју – да кле, кроз ви зу ел ни 
еле мент слут ње. Ме ђу тим, ово не зна ње је са да про же то и опле-
ме ње но слут њом: то је из во ри ште оно га „мо жда“ ко је моћ но, 
ре френ ски пра ти чи та о ца до фи на ла пе сме:

„Мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна
Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла.“63 

Слут ња је оно што до ла зи по сле „овог сна“: Иако је ауто-
ре фе рен ци јал ни мо мент у пе сми „Мо жда спа ва“ већ био те ма 
ис тра жи ва ња,64 ово ту ма че ње ни је мно го па жње по све ти ло 
про јек ци ји у бу дућ ност, мо жда и за то што та про јек ци ја пред-
ста вља Ди сов из ла зак из ауто ре фе рен ци јал не оп не. Да би чи-
та лац уоп ште ухва тио зна че ње ре чи „сан“, ње гов дух мо ра да 
кру жи из ме ђу до слов ног и ме та фо рич ког зна че ња те ре чи. Ни-
је те шко от кри ти да „сан“ ту упу ћу је на „пе сму“, али и тај сми-
сао тре ба нај пре да се на слу ти.65 Ако је пе сма за бо ра вље на, 

62 Исто.
63 Исто.
64 У том сми слу нај бо ље је про чи та ти ин спи ра тив ни текст Алек сан дра 

Јер ко ва „У по гле ду сми сла“, у: Ди со ва по е зи ја (збор ник ра до ва).
65 Ту ма че ње слут ње фи гу ре зах те ва ло би јед ну по себ ну рас пра ву на те-

му ка ко ми уоп ште пер це пи ра мо фи гу ре. Чак ни Ари сто тел у том по-
гле ду ни је био при лич но си гу ран; ако се уме ће ме та фо ри зи ра ња не 
мо же на у чи ти, од но сно ако је за уви ђа ње слич но сти из ме ђу два до 
та да не слич на објек та по тре бан та лент, ка ко он да ово ели ти стич ко 
ту ма че ње про из вод ње фи гу ре по ми ри ти са пе да го шко-де мо крат ским 
ста вом да ме та фо ра мо ра би ти сва ко ме ра зу мљи ва. Ево шта о то ме ка-
же Ари сто тел: „За то ће не сум њи во би ти ли јеп онај стил и они ен ти ме-
ми ко ји бр зо са оп ћа ва ју но во зна ње. Баш сто га ни су от мје ни про сти 
ен ти ме ми (про стим на зи вам ен ти ме ме ра зу мљи ве сва ком чо вје ку, 
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он да мо жда упра во по ја ва овог сна или, бо ље ре ћи, ове фи гу-
ре не озна ча ва пе сму не го њен за бо рав ко ји мо же би ти слу ћен 
и као за бо рав ауто ре фе рен ци јал но сти. Оно што, ме ђу тим, 
ни ка ко не мо же би ти за бо ра вље но је сте слут ња, јер да би мо-
тив „пе сме“ из фи гу ре до сег нуо до слов ност, он мо ра би ти по-
сре до ван упра во слут њом. На и ме, чи та лац нај пре мо ра да на-
слу ти фи гу ру, да на слу ти ду би ну ре чи ко ју до слов но зна че ње 
чи ни при вид но рав ном. Слут ња је, да кле, оно што оста је ка да 
пе снич ки су бјект по то не у Хад за бо ра вље ног. Кроз слут њу пе-
снич ки су бјект по но во по ста је чо век, а да тој ме та мор фо зи не 
прет хо ди би ло ка кав гу би так.

као и оне што не зах ти је ва ју ни ка кво ум но на пре за ње) као ни они 
ен ти ме ми, ко ји, кад се из ло же, из гле да ју не ра зу мљи ви, већ са мо они 
ко је ра зу ми је мо чим се из не су, или, пак, они чи ји сми сао, уна точ то-
ме што нам ни је ис по чет ка ја сан, не што ка сни је ра зу ми је мо. У по след-
њем се на и ме, слу ча ју сти че ка кво– та кво зна ње, а у пр ва два слу ча ја 
ни ка кво.“ (3. књи га, гла ва 10, па ра граф 4) Ари сто тел: Ре то ри ка 1/2/3 
(прев. Мар ко Ви шић), Све то ви, Но ви Сад, 1997, стра на 287. Ци тат ко-
ји смо на ве ли го во ри на пр ви по глед о ен ти ме ми ма, а не о ме та фо ри: 
то је, ме ђу тим, по ме ну ти од ло мак се на ла зи у тре ћој књи зи Ре то ри-
ке, и то у де лу ко ји го во ри о фи гу ра ма. Услед то га, ја сно је да су спо ме-
ну ти ен ти ме ми умо та ни у ме та фо ре, та ко да зна че ње ен ти ме ма ко је 
тре ба раз у ме ти од го во ра до слов ном зна че њу. Леп и от мен стил још 
ви ше на гла ша ва да је ов де реч о фор ми ен ти ме ма, а не о њи хо вом са-
др жа ју. Ме ђу тим, ти ме се не ис цр пљу ју за го нет но сти овог од лом ка: 
ка кви ен ти ме ми (или ме та фо ре) до но се но во зна ње? Су о че ни смо са 
крај но сти ма ко је про ма шу ју циљ: то су пот пу но не ра зу мљи ви ен ти-
ме ми, ко ји од го ва ра ју из да ле ка на ђе ним ме та фо ра ма, али и про сти 
ен ти ме ми „ра зу мљи ви сва ком чо ве ку“. И ту на ста је про блем: на и ме, 
ме ђу ен ти ме ми ма ко ји до но се зна ње на ла зе се они ко ји се „ра зу ми ју 
чим се из не су“; ни је ли та екс пре сна ра зу мљи вост за пра во и знак њи-
хо ве про сто те? У сва ком слу ча ју, збр ка ко ја се на зи ре у овом од лом ку 
мо же се, до не кле, об ја сни ти сред њом вред но шћу ен ти ме ма (или ме та-
фо ра ко је их пре зен ту ју), а то зна чи да зна ње до но се ме та фо ре ко ји-
ма ис по чет ка сми сао ни је ја сан, а ка сни је се раз у ме ју. Да кле, оно што 
др жи на шу па жњу на ме та фо ри у тре нут ку док нам још ни је ја сна, 
је сте слут ња ме та фо ре, слут ња фи гу ра ци је, слут ња да по сто ји не што 
нео чи глед но иза очи глед но сти ко ја нам се по ка зу је. 
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Уто пље не ду ше су, да кле, при мер слут ње ко ја се по ста вља 
у цен тар на шег би ћа и та ко по ста је те мељ на ше спо зна је. По-
тре ба за слут њом на ста је ка да се у сли ка ма пре по зна лаж, и 
ка да звук – у Ди со вој по е ти ци још увек озна чен као оно што 
зби ља је сте – пре тво ри су бјект у не по крет но, па сив но те ло.66 
Ди со ва слут ња је, да кле, онај тре ну так, она ак ци ја су бјек та, 
оно знам и не знам, у исто вре ме, ко је па сив ног су бјек та пре-
тва ра у ак тив ног;67 исто вре ме но она об је ди њу је при зна ње и 
об ма ну, звук и сли ку, зна ње и не зна ње, те као та ква пред ста-
вља из лаз из ре то ри ке, јер не мо же би ти све де на ни на сим бол 
ни на але го ри ју, бу ду ћи да обе фи гу ре об је ди њу је у се би.

66 Ову па сив ност уха ис ти че и Ханс Блу мен берг: „Око лу та на о ко ло, 
из а би ра, иде на ства ри, про ди ре за њи ма, док је ухо са сво је стра не 
за те че но и на пад ну то зву ком и рјеч ју. Око мо же тра жи ти, ухо са мо 
че ка ти.“ Ханс Блу мен берг: Свје тлост као ме та фо ра исти не, прев. 
Бо го љуб Ши ја ко вић, Ник шић, 1986, стра на 49.

67 На овај на чин се не по би ја увид Но ви це Пет ко ви ћа о па сив но сти лир-
ског су бјек та Ди со вих пе са ма, већ се ука зу је на гра ни це уви да о па-
сив но сти. На и ме, ту ма че ње по след ње пе сме Уто пље них ду ша, по ка-
зу је да се ак тив ни су бјект ра ђа упра во у слут њи, те да је упра во моћ 
слут ње је дан од ње них глав них атри бу та. У том сми слу за вр ше так Ди-
со ве пр ве збир ке за и ста по се ду је не ку чуд ну ве дри ну, ве дри ну из но ва 
ро ђе ног чо ве ка, пот пу но раз ли чи тог од оно га ко ји је пао са не ви них 
ви си на. 


