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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

УМЕТНОСТ РЕЧИ БРАНКА МИЉКОВИЋА2

САЖЕТАК. Најмлађи песник српског неосимболизма, Бранко Миљковић је успо-

ставио, према познатом Елиотовом начелу, своју верзију националне

песничке традиције и истовремено био отворен за ново, модерно, нај-

авангардније. У својој поетици, у текстовима о поезији, залагао се за са-

вршеност форми, као једном од важних елемената симболистичке пое-

тике, а као песник и преводилац, био је окренут токовима модерне

европске поезије песника симболизма, са изразитим слухом за родо-

љубиву поезију. Бранко Миљковић је за предмет своје поезије одабрао

песму саму, у којој је до спознаје доведена моћ поетске речи. Новина

коју песник доноси, није у форми него у структури поезије. Та структу-

ра подразумева: усавршавање стиха, усавршавање изражајне моћи

речи, усавршавање језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: логос, биће, симбол, језичка игра, поезија, аутопоетика.

1 aleksladjana@gmail.com
2 Ра1 је 4римљен 28. маја 2015, а 4рихваћен за оBјављивање на сасEанку Ре1акције ЗBорника о1р-

жаном 22. јула 2015.
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У �есми речи морају �а �ос�и�ну своју влас�и�у реалнос�. То значи �а
нас �есма мора осло�о�и�и �рисус�ва с�вари, које �ре�а само �а се
�ре�с�аве и о�мах за�им ишчезну, као мирис. […] Тако живо� и све� �и-
вају замењени �оезијом. Али ис�о �ако, само на овај начин, �оезија може
с�варно �ос�а�и све� и живо�.

(Бранко Миљковић, Поезија и он�оло�ија)

У умеEносEи, смена 4ара1иXме или имаXинаEивне маEрице но-
вом 4ара1иXмом о1вија се 4рема унуEрашњим моXућносEима је-
зика. Мо1ернисEичка Eеоријска мисао 4о1разумева 4оEреBу за
језиком који може 4осEојаEи као само1овољни арEефакE изван
времена. У 4осEмо1ернисEичком свеEу, речи измишљају наш
свеE, уоBличавају Xа. Језичко мајсEорсEво 4о1разумева 1а се сEва-
ралац 4ревасхо1но Bави соBом и со4сEвеном сликом свеEа.
У 4осEмо1ернисEичким Eеоријама о језику, може се XовориEи и о
свеEовима који се моXу замислиEи. Теоријско 4ромишљање о
4ојму фикционалносEи у о1носу на сEварносE, Ролан БарE је ова-
ко освеEлио:

„оно шEо се 1ешава јесEе сам језик, језичка аванEура, не4ресEано
слављење њеXовоX на1олажења” (Јоковић, 2002, сEр. 439). 

По вокацији мо1ернисEа, Бранко Миљковић је 4ревазишао
сеBе. Он је 4есник визионар у 4есми Поезију ће сви �иса�и, визуел-
но осмислио време Bу1ућих 4оеEика, а4солуEне 4оезије која ће
се 1оXо1иEи:

Али је�но�а �ана
Тамо ��е је �ило срце с�ајаће сунце
и неће �и�и у љу�ском �овору �аквих речи
којих ће се �есма о�рећи
�оезију ће сви �иса�и
ис�ина ће �рисус�вова�и у свим речима
на мес�има ��е је �есма најле�ша
онај који је �рви за�евао �овући ће се
�ре�уш�ајући �есму �ру�има

За Миљковића је 4еснички језик независан сисEем речи,
краљевсEво слоBо1е о1 сваке и1еолоXије, сисEем који 4окушава
1осеXнуEи 1руXи свеE, оEкровење, с4ас или Eрансцен1енEалносE
фикције. Да �есма нас с�асава, 4есник je 4рихваEио велику мисао
�у�ућих �ое�ика, као и1еју о финалиEеEу ка ле4ом, усвајању свеEа
је1не 1руXе сEварносEи у исEини, 1оBру и љуBави: Тамо ��е је �ило
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срце с�ајаће сунце, сунце као симBол БоXа ЛоXоса, исEине, свеEила
1уше. И Eа1а као и 1анас, Миљковићева реч о4омиње нечи�ак
све� из Очајне �есме: Мисао која не уме �а мисли / Завла�а све�ом. И
са�а је касно / Било ш�а рећи…”. 

За Миљковића су речи моћни оквир све�а. Тежио је 1а 4оеEској
речи враEи Eежину и на4реXнуEи смисао. КреаEивну енерXију
речи, њено ускрснуће налазио је у оBнови семанEичкоX, евока-
EивноX и екс4ресивноX 1ејсEва. Вре1носE 4оеEске речи Eражио је
4ревасхо1но у служењу речима. О Eоме 4ише у EексEу Песничка
реч Ивана Цековића: 

„Речи не служе 1а се њима изрази неки са1ржај, оне су саме Eо,
јер нема са1ржаја ван њих. Песник речима не казује оно шEо је хEео
1а каже, већ изналази у сеBи оно шEо 1о Eа1а није знао. Тако 4есник
речима оEкрива и изналази сеBе све више” (Миљковић, 1972 књ. 4,
сEр. 34). 

Сву1а и на сваком месEу Eражио је сеBе: у својим сEиховима и у
4ромишљању о 4оезији 1руXих 4есника.

У из1ању саBраних 1ела у чеEири Eома, Миљковићево сEвара-
лашEво 4ре1сEављено је 4оезијом, 4рево1има, криEикама и есе-
јима. Својим зBиркама 4есама Узалу� је �у�им (1957), Смрћу �ро�ив
смр�и – са Блажом Шће4ановићем (1959), Ва�ра и ниш�а (1960),
Порекло на�е (1960), из1војио се из 4ослераEне Xенерације 4есни-
ка, ошEрином 1уха, о1важном инEелиXенцијом, 4ро1укEивном
вре1ношћу своје имаXинације, суXесEивношћу речи. Књижевно-
-Eеоријске сEавове изложио је у EексEовима: Поезија и о�лик, Хер-
ме�ичка �есма, Поезија и он�оло�ија, Песник и реч, Орфејско завеш�а-
ње Алена Боскеа, Расве�љавање Танасија Мла�еновића, На��евани
за�орав, За је�ну �есничку уме�нос�, Не�ореченос� која казује, Пе-
сничка реч Ивана Цековића, Лаза Кос�ић и ми.3

Реч je Bила њеXов највећи захEев и највеће ова4лоћење, ��е реч
има вре�нос� су��ине и �о�свес�и (О��ацивање сумње). Бранко Миљ-
ковић је за 4ре1меE своје 4оезије о1аBрао 4есму саму у којој је 1о
с4ознаје 1ове1ена моћ 4оеEске речи. 

„Песма која саму сеBе сEвара и 4реуређује се изнуEра, с4речава 1а
је време 4ромени – С4оља је фосил, унуEра живи орXанизам”,

3 ОкEоBарску наXра1у Миљковић је 4ро4раEио речима: „Па Eи есеји које 4и-
шем, мож1а су у већој мери условљени 4оезијом коју 4ишем, неXоли 4ое-
зијом о којој 4ишем. Сву1а и на сваком месEу Eражим сеBе” (Миљковић,
1972, сEр. 267).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (2)/2015

26 СЛАЂАНА В. АЛЕКСИЋ

каже Миљковић у есеју „ХермеEична 4есма” (Ан1рејевић, 2005,
сEр. 147–148). Промена коју је Миљковић 1онео захEева 4реоBра-
жај самоX Bића 4оезије. За њеXа 4оезија није само 4окреEач 4ро-
цеса мењања живоEа, већ нешEо мноXо више о1 EоXа: она је сама
Eа 4ромена: Да ли �о значи рећи �ромени: нећу! / И ос�ави�и �есму �а
се сама мења? (Свес� о �есми). Миљковић је 4роширио и 4ро1уBио
о1нос 4рема сушEини и начину 4оеEскоX исказа „чисEе 4оезије”,
зрачио је со4сEвеном еXзисEенцијом, сEварајући око сеBе – и из
сеBе – свој свеE речи: 

А �есма се �ише само за�о
Да �а реч не �и морала �а се каже
Тако речи је�на �ру�у уче
Тако речи је�на �ру�у измишљају
Тако речи је�на �ру�у на зло наво�е 

(Кри�ика ме�афоре)

У Миљковићевом свеEу 4оезије, речи измишљају, уоBличавају,
речи 4осEају је1ина 4оEвр1а нашеX свеEа. Своје 4оеEско мишљење
и сам чин 4есничкоX сEварања смаEрао је нео4хо1ним условом
4раве 4есничке креаEивносEи: ауEор се и1енEификовао са самим
акEом 4исања 4оE4уно 4ре1ан на милос� и немилос� речима.

Више о1 својих савременика Бранко Миљковић је знао шEа
хоће и 4окушавао 4роXрамски 1а 1елује и 1а 4есмом мноXо каже.
У је1ном инEервјуу НИН-у рекао је 1а се АјншEајн може 4ре4ева-
Eи. Он је Eо и 4окушао, ако не са АјншEајном, он1а са ХераклиEом.
Преко ХераклиEа, 1осEрујао је кроз њеXову 4оезију нихилизам
као осећање свеEа мо1ерноX човека. Али сећање на смрE не мора
BиEи нихилизам. То је нарочиEа врсEа сEражења на1 соBом ка1
човек, 4амEећи своју оXраниченосE, сEреми ка БезXраничном: Је-
�ина си на�а је�ина мо�ућнос� (Похвала ваз�уху). Умеће умирања за
овај свеE, јесEе умеће 1уховноX живљења. Тру1 који разликује X1е
је смрE, а X1е живоE: X1е је оEров, а X1е лек. Та насEојања 4еснику
су 1ала 4осеBну, инEелекEуалну 1имензију, 4оEвр1ила моћ 4ое-
зије али и моћ 4есника. Песник коXа је оBликовало време, исEо-
времено је и њеXова највећа жрEва. Бранко Миљковић, искуше-
ник јаких речи, живоE свој 1аровао је 4оезији: Јер �есма се не �ише
она се живи.

Миљковићева иронија 4рема социјално-4олиEичкој сEварно-
сEи израсла је на смелосEи, снази која рас4иње, 1а се свеE 4роме-
ни, јер Све� нес�аје �олако, �ужни све� (Море �ре не�о усним) или
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�лане�а која ће мож�а �и�и мина у раскрвављеном не�у (Узалу� је �у-
�им). Песник казује мисао коју још не мисли нико, јер Eо мо�у само
хра�ри и �рави (Море �ре не�о усним). Али само Ако �ронађу заје�нич-
ки језик. Само П�ица и ва�ра мо�у �а с�асу све�, само 4есник и БоX у
чу1ном 1ијалоXу (Чу�ни �ијало� између ва�ре и ��ице), моXу 1а 1о-
несу с4асење Bу1ућим нарашEајима (Бу�ућнос� ва�ре). Миљко-
вић је у 4есмама иронично указивао на наличје своX књижевноX
1оBа у којем реч има вре�нос� су��ине и �о�свес�и: Јесам ли �евао / Не
/ Ја нисам �евао […] Про�оворих и �ио сам из�ан (Рођење). ПоеEичке
сEавове 4ренео је у 4росEорно-временски оквир конкреEизован у
4есмама: Наш �акао �оче �есмом ла�у�овом (Бол и сунце). И… Срећан
ко своју �есму не �ла�и �лавом (Прија�ељу �еснику). Или у Eеориј-
ском ислеђењу: 

„Речи живе у 4есниковом Eелу и 4рож1иру њеXово срце […] Пое-
зија се 4ише власEиEом крвљу. Неке су речи још увек неисEиниEе,
али је исEиниEа Eа крв, Eај Bол 4исања. Песник Bи хEео 1а каже: ’Не
EреBа више 4исаEи, не EреBа више крвариEи’. Он је Eо рекао али је
насEавио 1а 4ише” (Миљковић, 1972, сEр. 199).

Фасцинира 1анас исEина о несрећи еXзисEенцијалне уXроже-
носEи, несрећна смрE која му је Bила 1о1ељена (или коју је 1о1е-
лио сеBи), коју је слуEио у својим 4есмама речју која се не сме, не-
укроEивом. СвеEи Јован КроншEаEски је смаEрао „1а свакој речи
о1Xовара Bиће, или 1а свака реч може 1а Bу1е Bиће и 1ело. […]
ЗаEо није1на реч није 4разна, неXо у сеBи има, или EреBа 1а има
своју силу и Eешко онима који 4разнослове” (СвеEи Јован Кронш-
EаEски, 2011, сEр. 24).

За Хај1еXера сваки је језик ориXинално 4еснишEво, омоXућава
4рисEу4 Bићу. Језик је месEо у којем сEанује Биће и ЛоXос, језик је
кућа Бића. За кућу Бића само изаBрани 4есници моXу 1а се ква-
лификују. Својеврсна 1уховна оBузеEосE и 1уховни замах 4о1ре-
ђује и 4оEире све осEало, Xос4о1ари унуEрашњим 4оEицајима.
Јер 1ушевносE, 1уша, осећање Bића, 4ројављује се Eоном и речи-
ма. Миљковићева 4оеEична 1уша 4ре1сEавља нај1ирљивији из-
раз слоBо1ноX живоEа у машEи, 1ушевна снаXа љуBави 4рема ле-
4оEи као 1а је ослоBађала Eу 4Eицу EуXе и Bоли. Сав он је – Eако
очиXле1на 4оBе1а 1уха који Eежи: Да неXује и 4реноси осеEљи-
восE и Eре4ерење на све звуке и о1јеке умеEносEи. Да уочи зачеE-
ке 1ара у њима и 1а их 4о1сEиче и у4ућује на умеEносE. Да […] �о-
знаје све �у�еве и ве�рове, / ве�рове и њихове вр�ове, / вр�ове у
којима рас�у речи и �у�еве о� речи �о на�е (Песник). ЖивоE у умеE-
носEи је на1-окриље свако1невице и је1ини 4рави живоE у EраXа-
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њу за Bићем, у 4оисEовећивању Bића и речи, у 4росEор 4ре речи:
„Да живе мој живо� и �а �а васкрсну […] Понављам речи које су ми �але
/ Тај цве� �ај камен ��ицу ш�о искрсну / Из ниче� […] (Поис�овећи-
вање �ића и речи). Сазвучју њеXовоX сEиха служи све: и риEам, и ри-
ма, и звук, и реч, Bоје, мириси. Бранко Миљковић сле1и изворна
симBоличка начела, каEеXорију оBлика као важноX елеменEа
симBолисEичке 4оеEике. Тамо X1е се симBолизам у својој осоBе-
ној форми изоBражава самосEално, он уXлавном има каракEер уз-
вишенос�и […] А у4раво Eо њено 4осEојање изван о1ређене с4ољ-
не 4ојаве сачињава о4шEи каракEер узвишеноX” (ХеXел 1986,
сEр. 17).

У 1ва1есеEом веку, Xлавни 4роBлем није ни суBјекE, ни оBјекE,
већ оно Xлавно у 4раксису – језик. Лу1виX ВиEXеншEајн је у књизи
Tractatus Logico–Philosophicus (1923), филозофским криEичарима
намеEнуо као 4роBлем „филозофију неизрецивоX” коју нису 4о-
кушавали 1а реше. У Филозофским ис�раживањима (1953), 4роBлем
је разрешен у ви1у ВиEXеншEајнове Eеорије „језичке иXре”, X1е је
језик врсEа иXре која се о1вија 4о о1ређеним 4равилима. Језик
може BиEи сисEем знакова, ако се знакови моXу у4оEреBиEи као
елеменEи иXре. 

„ИXра је у савременом свеEу 4осEала онEолошка меEафора језика
и машEе” (Јоковић, 2002, сEр. 446).

У есеју Песник и реч Миљковић је 4исао о феномену неизреци-
воX у 4оезији, о иXри речи: 

„Само реч може 1а на1виси нашу 4рисуEносE. А има ћуEања које
Eо није. Моћи ћуEаEи је исEо шEо и моћи XовориEи. ЋуEање није о1-
сусEво речи већ њихова с4ремносE 1а Bу1у речи и као Eакве Bу1у
казане или ћуEане” (Миљковић, 1972, сEр. 14). 

Али не 4о мо1елу ВиEXеншEајнове Eеорије језичких иXара: О чему
се не може �овори�и, о �оме се мора ћу�а�и.4 Миљковић је имао
своју 4есничку 4ара1иXму- оно ш�о се не сме, рекли смо:

4 Ви1и: ПеEар Милосављевић, О�нова ло�оцен�ризма, КњиXоEворница ЛоXос, Ја-
сен, Ваљево, Никшић, БеоXра1 2009, 19.

АуEор освеEљава сEавове је1ноX о1 најуEицајнијих филозофа у исEорији фи-
лозофије, ВиEXеншEајна, као 4реEече филозофије 1еконсEрукије и 4осE-
мо1ернизма. Милосављевић наво1и најважније 4роBлеме којима се фило-
зоф Bави: чињенице, 4ресликавање језичких чињеница, 4роBлем „4оро1ич-
не сличносEи” међу језичким чињеницама, језик као иXра, 4роBлем неизре-
цивоX.
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Ако кажемо
Рекли смо ш�о нисмо х�ели рећи
Ако ћу�имо нисмо ниш�а рекли
Али смо мно�о �рећу�али

(Ако кажемо)

Прејаке речи 4есника, њихову силину, о4асносE, и Eежину коју
носе, сEихове из Бранкових 4есама који 4озивају на о1XоворносE
4ре1 самим соBом, оBавезују као заклеEве, освеEлио је Милоса-
вљевић у књизи Тра�иција и аван�ар�изам (1968), у EексEу 4освеће-
ном Бранку Миљковићу. АуEор освеEљава конEексE, Бранково
4исмо 4ријаEељу ПеEру Џаџићу, неколико 1ана 4ре1 смрE: 

„Са�а моје 	есме �раже моју �лаву. Више нема ко 1а ме с њима
4омири… Овако ја сам онај који се иXрао ваEром и изXорео.”

УмеEник крваво 4лаћа своју сEрасE за умеEношћу. „Психичко
иXрање ваEром и 4есничко 1руXовање са смрћу намеEнули су му
фаусEовску су1Bину” (Милосављевић 1968, сEр. 169). Песник
Миљковић слуEио је и Xоворио „оно шEо се не сме”, сEихови су
оBавезивали на ризик и оEкривали 4оноре не4овраEа: Срећан ко
ис�исујући �есме и �осве�е / Из�е�не њиховом �рејаком смислу ра-
зумљивос�и / �о�у�ној (Прија�ељу �еснику). У својој 4оезији и својој
4оеEици Бранко Миљковић је Bио о4се1нуE о1носом сEваралач-
коX чина и еXзисEенције, „син1ромом смрEи”, EоEалним 4освеће-
њем 4есми.

Позивајући се на есеј Орфејско завеш�ање Алена Боскеа, Милоса-
вљевић 4очеEну и завршну реченицу есеја, Поезија је �о�е�а на� �е-
сником, везује за EраXичан Миљковићев живоEни крај који је Bио
ис4исан у њеXовој 4оезији. ОсEао је миE о 4еснику који Bрзо о1ла-
зи са овоXа свеEа. Речи су сурово заXос4о1ариле 4есником, во1и-
ле свој живоE и окренуле се 4роEив њеXа. Основе Eом миEу 1авале
су речи ис4исане самим 4есником. МаEија Бећковић у својим ре-
минисценцијама, сEих, на о�ичне речи више немам �раво, назвао је
о4рошEајним и рекао: 

„1а Bи за њеXову 1ушу ваљало 1а оBичним речима не Xоворимо ни
о њему и њеXовом неоBичном живоEу. Срели смо се ка1а је Bио на
врхунцу славе земаљске и на концу своX краEкоX живоEа. Још ни-
сам Bио оBјавио ни 4рву књиXу, а он је већ увелико 4евао своју ла-
Bу1ову 4есму…” (Бећковић, 2014).
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Живљено и казано, „искусEво Eела и искусEво речи” 4оисEове-
ћено је ко1 4есника: �ако живо� и све� �ивају замењени �оезијом.
Ра1ивоје Микић каже: 

„Верујући 1а све EреBа 1а Bу1е замењено речима, Бранко Миљ-
ковић је насEојао 1а изнова о1ре1и онEолошки сEаEус 4есме. Она за
њеXа чини засеBан свеE, засеBну реалносE која је насEала Eако шEо
је верBална сEварносE 1оBила ауEономију у о1носу на ем4иријски
свеE” (Микић, 2005, сEр. 7). 

Милосављевић 4роналази о1XонеEку МиљковићевоX 4есничкоX
лика: 

„Бранко Миљковић се из1војио и намеEнуо мисаоношћу, сен-
Eенциозношћу, али не само као мисаони 4есник, неXо и 4есник
који мисли �оезијом, коме је мисао инкарнација израза, коме је 4е-
вање и мишљење најчешће је1но Eе исEо” (Милосављевић 1968,
сEр. 172). 

У сEиховима: Ка� мас�ило сазри у крв сви ће зна�и / �а ис�о је �ева-
�и и умира�и, оEкрива се ком4лекснa љу1скa 4орукa, сEрукEурa
је1ноX микроесEеEскоX EоEалиEеEа, X1е масEило које сазрева у
крв има снаXу оBјаве. Бранко Миљковић је 4есник BоXаEо сEрукEу-
риране 4есничке 4оруке: 

„Ако смо 4али Bили смо 4а1у склони.” 

ЊеXова 4оезија 4осEавља 4иEања, намеће 1ијалоX, анXажује ми-
саоно и емоционално, има разноврсносE са1ржајних 1имензија у
везаном сEиху, Bез арEизма и уXлађеносEи.

Нај1раXоценији 1ар речи је ко1 4есника Bио јачи о1 воље за жи-
воEом и инEензивнији но ко1 мноXих 4есника. Творачка моћ 4е-
сника у симBоличкој слици изнуEра, у речи о коју се о�имају �ве
слике, казана је сEиховима: 

Он �ознаје све �у�еве и ве�рове,
ве�рове и њихове вр�ове,
вр�ове у којима рас�у речи
и �у�еве о� речи �о на�е.

(Песник)

Песник који Eолико и Eако мисли свеE, који је у својим најсло-
женијим 4оеEским формама во1ио 1ијалоX са самом вечношћу, у
есејима је насEављао овај велики 1ијалоX. Имао је реч-формулу,
реч-слику. Им4лициEни и екс4лициEни на1-смисао 1уховноX
4реXнућа, живљење 4оезијом. У својим аналиEичким 4риказима
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4оезије, Миљковић је освеEлио EраXичносE 4осEојања сEално
4реис4иEујући своје Eежње:

„Зар умреEи а не сазнаEи? ШEа сазнаEи? СвеEлосE која не 1олази
извана, већ је у нама самима: она је Eкиво наших жу1њи и чезнућа,
она је 4орекло ви1а. Зар умреEи а не с4ознаEи сеBе?” (Миљковић,
1972).

Реч је сEваралачка, реч се сEално оEелоEворава. Реч је 1елаE-
носE ума, срца и 1уше у анEолоXијској 4есми Ариљски анђео. Иска-
зана у моXућносEи 1а се с4озна БоX ЛоXос:

Ко �е�е није ви�ео �ај не зна
Се�е, ко �е�е не ви�е �ај неће
Нику�а с�ићи, јер �ескрајан је �у�.

[…]

Г�е врлина о�кри мо�ућнос� узле�а.

Чис�а реч која каже се�е маном, Eо је 4уE 4есников о1 речи 1о на-
1е, 4уE који му измиче, 1озиван-не1озван. СвесEан 1а 1ок не зава-
�имо анђелу BлаXом, сви слаBи и ломни: милос�и! […] чије име �о-
с�а на�а, јер и�ак нам је �уша на�е �уна. […] Вра�иће �е време. /
Клечаће и вла�и / Ко у Ма�ејчи. 5 У лирском за4ису О анђелу на зи�у,
4есник �ре�ознао је своје лице �ез�рој �у�а сељено на је�ном ср�ском
сре�њовековном анђелу (Миљковић, 2005, сEр. 87).6 Песник верује:
Он�а он с�варно �ос�оји између елемена�а и о�носа који �оравнавају
све�, �ос�оји у чис�ој мо�ућнос�и као чу�о […] (Миљковић, 2005,
сEр. 87). Миљковићев Xовор 4есника који мисли је њеXово Вјерују:
Верујем, �а �их мо�ао �а �оворим (Свес� о �есми). Није сEиXао 1а о4-
ширније есејисEички оBразложи занимање за националну сим-
Bолику, ниEи је уXле1ала свеEло 1ана зBирка „СрBија на исEоку”
(коју је најављивао), али је осEавио иза сеBе циклус „УEва злаEо-
крила”, 4есму „Ариљски анђео” и „Моравске елеXије”. СнаXу на-
ционалних симBола Миљковић је 4ронашао у је1ном 4рочишће-
ном наро1ном искусEву, 

5 Високо на Ско4ској Црној Гори, у Bлизини Куманова, налази се манасEир
МаEејча. МанасEир је 4очео 1а Xра1и цар Душан, а завршили су Xа њеXова
жена Јелена и син, цар Урош након 1355. Црква је 4освећена Ус4ењу Пресве-
Eе БоXоро1ице.

6 У за1ужBини краља ДраXуEина Немањића у Ариљу, анонимни живо4исац је
насликао арханXела Гаврила, 1оносиоца БлаXе ВесEи, како XоEово немаEери-
јалан леB1и високо на зи1у олEарске 4реXра1е. Поре1 милешевскоX Бело� ан-
ђела, ариљски Плави анђео је1на је о1 најле4ших фресака сре1њеX века.
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„1а својом суXесEивношћу су1Bински 4реуре1е наро1ну уоBра-
зиљу. ВласEиEи сисEем симBола може се изXра1иEи само на вла-
сEиEој националној машEи” (Хамовић, 2011).

Бранко Миљковић је још увек EреEиран као „4осеBан случај”,
неко чије 4рисусEво у краљевсEву језика самом 4есничком речи
све 1ово1и у 4иEање: 4есник који је ишао 1о крајњих моXућносEи
језика. Миљковићев нов начин 4оеEскоX функционисања речи
указује на 4ро1ирање 4есничкоX сазнања у 1уBље слојеве, X1е ја
�ос�аје неко �ру�и.7 Служио се 4оеEским језиком чији је кључ 4о-
се1овао он сам и нико више. О функцији речи 4исао је у EексEу За
је�ну �есничку уме�нос�, у којем је освеEлио 4оеEичку мисао: 

„А он1а 1ођу речи и Bу1е све. Те навреле речи EреBа 4рво о1аBра-
Eи 4рема снази њихове а1екваEносEи или неа1екваEносEи, јер ина-
1екваEне речи моXу сасвим 1а изразе извесне са1ржаје. ОEу1а о је1-
ној сEвари 1а Bи смо се а1екваEно изразили EреBа 4исаEи као 1а је
Eо �ру�а с�вар” (Миљковић, 1972, сEр. 180). 

Тако насEаје 4есма: реч 4о реч, о1 1ушевне снаXе љуBави 4рема
љуBави и љуBави 4рема ле4оEи, као 1а ослоBађа 4есника Bоли и
EуXе, и 4осEаје на1а: 

„ПуE 1о 4есме не во1и кроз инEелекE већ кроз слуEњу. Песник
ви1и више о1 1руXих јер слуEи оно шEо је 1руXима не4рисEу4ачно;
с 1руXе сEране он ви1и нео1ређеније о1 1руXих јер слуEи и оно шEо
је 1руXима очиXле1но” (Миљковић, 1972, сEр. 244). 

Миљковићева симBолика сасEоји се у наXовешEајима и слуEња-
ма, у малармеовском 4роEивљењу именовања сEвари, у 4осEе4е-
ном о1XонеEању – суXесEији. С4осоBносE 1а умеEношћу живи, 1а
неXује и 4реноси осеEљивосE и Eре4ерење на све Bоје, звуке и ми-
рисе умеEносEи (Измишљање све�а). У есеју о Десимиру БлаXоје-
вићу, уочава се Миљковићева Eежња ка чис�ој �оезији: 

 „Не 4ева ова 4оезија живоE с4оља, већ њеXове Eамне им4улсе
изнуEра. Ов1е је 4оезија 1ошла 1о своје слоBо1не 4улсације; не4о1-
сEакнуEа ничим с4оља, она је сама сеBи узрок. Бу1ући 1а не може
нику1а из сеBе, она је хермеEичка. То је у сEвари ’чисEа 4оезија’ која
је сеBи узрок и циљ, чија је заинEересованосE за свеE 1руXачија. Има
у њој сасвим нове љуBави за свеE и живоE. Њен 4есник зна: свеE
није ви1љив, он се може само 4еваEи, слуEиEи и сањаEи. Она је у
слаEкој 4омереносEи времена и смисла из веровања у реч и звук.
Поезија која је само 4оезија и која 1руXо и не жели BиEи. Из ње не

7 РемBоова мисао из Писма ви�ови�о�: Ја, �о је неко �ру�и.
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ви1им живоE, али назирем музику и Bескрајну свеEлосE ка1а све
4ресEаје ” (Миљковић, 1972, сEр. 61–62). 

Форма 4есникове ви1овиEосEи 4осEиже се унуEрашњим им-
4улсима, из сеBе, 4есма је сама сеBи узрок. Песма 4ролази кроз
Eри сEа1ијума у развоју. „Процес самоеманци4ације Миљковић
4ре1сEавља овако:

1) 4есник – 4осEојим и 4евам;

2) реч – 4осEојим у4ркос 4еснику;

3) 4есма – 4евам у4ркос 4еснику и речима,

4) Песник – 4есма је свој 4есник” (ЈефEимијевић-Михајловић,
2011, сEр. 114).

Песма 4риро1но насEаје ка1а се за њу свесно умире: Је ли �о
чу�на жеља �а се живи / �ез се�е? Жеља за �есмом �ез �есника? Песник
који �ева у�ркос �оезији, онај који се може назваEи о�аснос� која
�ева и 4ркоси, и више воли �ор�у не�о �есму (Заје�ничка �есма). Нико
као Бранко Миљковић није Eако уBе1љиво и 1о краја 1оказао 1а је
4оезија квинEесенција живоEа и 1а је ауEенEичан живоE ује1но и
највиша и најле4ша 4оезија: ка� мас�ило сазри у крв сви ће зна�и, /
�а ис�о је �ева�и и умира�и.

Мислим на најле4ши и највиши 4осао на свеEу – живљење 4о-
езијом. По акумулацији, силини ис4ољавања речи, Bес4ошEе1ној
целоживоEној Bици Bез изXле1а на ус4ех, 4оре1 највећеX 1ара
који се у сеBи носи, Миљковић је Bио велики 4есник снаXом оBја-
ве речи исEине. ОXромну вољу за речју која је Bила јача и о1 воље
за живоEом и инEензивнија неXо ко1 мноXих 4есника, Миљковић
је 4реиначио у вољу за смислом: Макар сле�о� лица и мрачно� срца
реч �раву из�овори (Сунце). Песник који се није 4рилаXо1ио речи, ни
4есми, �есмом смр� �ревари (Завођење). Песмом која је Bу1носE,
�ешчулно мес�о �реварено маш�ом […] измишљени вр�! (Коло). 

Тајну 4оезије и њеноX о1XонеEања сазнавао је 4реко речи, Ло-
Xоса. 

Онај у коме је реч унуEра – Eај ће је изXуBиEи само заје1но са
живоEом.

 А �о�ле све ш�о �у�е нек је з�о� �есме. Дру�а / у�еха нам не �ре�а.

(Сунце).

За Бранка Миљковића EренуEак 4есме је а4солуEни EренуEак,
као шEо је и њеXово оBразложење 4есме 4оEвр1а сEваралачке 1и-
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мензије. Јер су1 који је 1ао и није нишEа 1руXо 1о 4роXлашење ис-
кључивоX важења унуEрашње реалносEи сEвараоца, реалносEи
која 4ре1сEавља насEајање 4ре1меEа 4евања и 4роцес саз1авања
сEвари. Песниково макрокосмичко разумевање умеEносEи, све-
оBухваEно је колико и само 4осEојање, у нама и ван нас. 
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SUMMARY THE ART OF WORDS OF BRANKO MILJKOVIĆ

The youngest poet of Serbian neosymbolism, Branko Miljković,
established his version of national poetic tradition according to the
well known model of Eliot’s principle and was also always ready to
accept something new, modern, the most avant-garde. He argued for
the perfection of form as one of important elements of the symbolist
poetry within his own poetics as well as within texts related to poet-
ry, while as a poet and translator he was oriented toward modern
European poetry of the poet of symbolism with a special talent for
patriotic poetry. Branko Miljković presents the poem itself as the
subject of his poetry where the power of poetic word can be
perceived. That structure considers the improvement of lines, the
improvement of the expressive power of words as well as the
improvement of language.

The words are a powerful framework of world for Miljković. He
strived for returning their depth and intensive meaning. Further-
more, he found creative energy of words, its resurrection in the
revival of semantic, evocative and expressive effect. He looked for
the value of poetic words primarily within their superiority. In Milj-
ković’s world of poetry the words invent, shape, they become the
only confirmation of our world. He regarded his poetic opinion and
the very act of poet’s creation as a necessary condition of the real
poetic creativity: the author identified himself with the very act of
writing being completely left at the mercy of words. 

The art of dying for this world is the art of spiritual living. At the
same time it is the effort that differentiates the place of death and
the place of life: the poison and the cure. These tendencies provided
the poet with intellectual dimension, confirmed not only the power
of poetry but the power of poet as well. 

KEY WORDS: logos, being, symbol, linguistic game, poetry, autopoetics.


