
Ма ри ја ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ-МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

УЛО ГА РЕ ЧИ У СТВА РА ЛАЧ КОМ 
ПО СТУП КУ У ДЕ ЛУ БРАН КА МИЉ КО ВИ ЋА

(Од нос по е ти ке и ауто по е ти ке)*

Ап стракт: Чвр сте ве зе из ме ђу екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке Бран ка 
Миљ ко ви ћа аутор по ка зу је на при ме ру пе сни ко вог по и ма ња ре чи као „гра ди ва 
за ства ра лач ки про јект ду ха“. По себ на па жња се по све ћу је Миљ ко ви ће вим те о-
риј ским про ми шља њи ма о ре чи, ње ном зна че њу и упо тре би у есе ји ма „Пе сник и 
реч“, „За јед ну пе снич ку умет ност“, „Не до ре че ност ко ја ка зу је“, ко ји се мо гу сма-
тра ти сво је вр сним ауто по е тич ким ко мен та ри ма. У њи ма Миљ ко вић исто вре ме-
но от кри ва и де ши фру је свој кон такт са сим бо ли змом и ње го вом по е ти ком.

Кључ не ре чи: Бран ко Миљ ко вић, екс пли цит на по е ти ка, им пли цит на по е ти ка, 
по е зи ја, есе ји, реч, пе сма.1

Ре чи су моћ ни оквир све та.
Све што се де ша ва, де ша ва се
на под руч ју је зи ка и сим бо ла,
би ло да се ра ди о ато ми ма
или о зве зда ма.

Б. Миљ ко вић

У мно го број ним кри тич ким на пи си ма о ства ра ла штву Бран ка Миљ ко ви ћа 
ви ше пу та је кон ста то ва но да је од нос из ме ђу по е зи је и по е ти ке код ње га за ни-
мљи ви ји не го код ве ћи не са вре ме них срп ских пе сни ка. Исто та ко је за ни мљив 
и не ма ње би тан од нос из ме ђу екс пли цит но и им пли цит но из ра же них по е тич-
ких на че ла. При ли ком до де ле Ок то бар ске на гра де Миљ ко вић је у раз го во ру 
ре као: „Па ти есе ји ко је пи шем мо жда су у ве ћој ме ри усло вље ни по е зи јом ко-
ју пи шем, не го ли по е зи јом о ко јој пи шем. Сву да и на сва ком ме сту тра жим 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар-
ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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се бе.“1 Овим ис ка зом он је од ре дио при ро ду од но са из ме ђу две по е ти ке ко је је 
гра дио. Дру ги пе сни ци би ли су по вод да се про го во ри о соп стве ном ства ра-
лач ком по ступ ку. За го то во сва ку ком по нен ту сво је по е ти ке из ра же не у по е зи-
ји, Миљ ко вић је дао обра зло же ње у есе ји ма, али и у кри тич ким на пи си ма. Из 
ње го вих есе ји стич ких тек сто ва ско ро је мо гу ће из ве сти јед ну „по ет ску те о ри-
ју“ ко ја умно го ме об ја шња ва пе снич ко ства ра ње са мог Миљ ко ви ћа.

За ње га се мо же ре ћи да је пе сник пе сме. Те о риј ска ми сао о ре чи, пе сми и 
пе сни штву, као и фе но мен на ста ја ња са ме пе сме, ње на уну тра шња мо ду ла ци-
ја, основ ни су по сту ла ти ње го ве по е зи је, али и ње го вих есе ја. За ње га је, да-
кле, су штин ско пи та ње – од нос пе сме и пе сни ка, по е зи је и ствар но сти, ре чи 
и би ћа. Овим те ма ма је по све тио нај ве ћи део свог пе снич ког опу са.

Већ на по чет ку свог ства ра ла штва Миљ ко вић је по ка зао у ком ће се прав-
цу кре та ти ње го ва пе снич ка ми сао (у ци клу су „Из ме ђу два да на“, 1953) и да је 
упра во реч сре ди ште ње го вог све та. Пе ва ју ћи о де вој ци ко ја је упра во про-
шла, он у ства ри пе ва о ре чи:

и сми шљам ре чи ко је ће је про на ћи, пре по зна ти2

Миљ ко ви ће во „гра ди во за ства ра лач ки про јект ду ха“ би ла је реч, пе снич-
ка реч. Од свих пе сни ка по сле рат не ге не ра ци је он је нај ви ше ве ро вао у реч. 
Она му је би ла за ме на за све дру ге вред но сти. Он се ре чи пре да вао суд бин ски. 
Пе снич ка реч до не ла му је мно ге тре нут ке ра до сти, али и тре нут ке оча ја ња:

Они смо што су све из ми сли ли и оста ли са ми
                                      („Усних је од ка ме на“)3

У ње го вој по е зи ји има не ко ли ко ре чи-сим бо ла ко ји се про вла че кроз це-
ло куп но де ло: смрт, ва тра, крв, цвет, реч, пе сма, пе сник итд. Реч „реч“ се че сто 
по ја вљу је у пе сма ма, озна ча ва ју ћи свест о ре чи или се пак ко ри сти уме сто 
пој мо ва пе сник, умет ност, је зик, ства ра ла штво. Ко ли ко је „реч“ као мо тив 
по е зи је бит на за Миљ ко ви ћа, по ка зу ју на сло ви по је ди них пе са ма, ко је са др-
же реч у на сло ву: „Да ле ке ре чи“, „Не ре че не ре чи“, „Уза луд ност ре чи“, „Рас-
по ред ре чи“, „Док тра ју ре чи“, „Ре чи у пе ску пре са хле“. За ње га су ре чи:

Плод не у мо љен ви дом слеп
До зи ва ње здрав ца по кој и сан
Век њи ше се пе смом и сен
Па дом и хар фом про бу ђен слап
Ис це љен за блу дом пре тво рен у кап

1 Са бра на де ла Бран ка Миљ ко ви ћа књи га IV, Кри ти ке: са де ли ма и ауто ри ма о пе снич-
кој умет но сти – при ло зи, Гра ди на, Ниш, 1972, 267. У да љем тек сту: СДБМ

2 СДБМ, књ. I, Ва тра и ни шта, 89.
3 СДБМ, књ. I, 126.
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Ја ву кад збу ни пе сник и маг
Кри је по че так тај ну и миг
Од је зе ра ду бља сто ји кап.

По ве ре ни бо ли до сто јан стих
Мар љи вим за бо ра вом из ме њен лик
Ве ки у гро му ка зна за лек
Прог на не шу ме где но гом стах
                    („Рас по ред ре чи“)4

Миљ ко вић се опре де љу је за реч као за је ди ну ствар ност:

Све што има мо то су на ше ре чи
                      („По све та еле ги ја“)5

Или, сти хо ви:

Ми има мо са мо ре чи
И див но смо се сна шли у тој не ма шти ни
                                       („За мо ре на пе сма“)6

до ка зу ју ње го ву по све ће ност и пре да ност ре чи ма.

Ако ка же мо
Ре кли смо што ни смо сме ли ре ћи
Ако ћу ти мо ни смо ни шта ре кли
или смо мно го пре ћу та ли

Сва ка реч зна чи оно
Што зна чи ње но ћу та ње
                („Ако ка же мо“)7

Игра се ре чи ма пи та ју ћи се шта оне зна ју:

Шта ре чи зна ју о во ди?
                 („Мо ра ва 3“,)8

Ва тро кад умрем до ре ци
Уђи у реч – ако је ја ка из др жа ће
           („По хва ла еле мен ти ма“)9

4 Исто, 122.
5 Исто, 147.
6 Исто, 310.
7 Исто, књ. II, 14.
8 Исто, 43.
9 Исто, 77. 
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Ка жем
Ћу тим
Из го во ре на реч сто ји на су прот ме ни
Оп ту жу је ме
На сме јем се
Реч се вра ћа по сти ђе на у мо ја уста
Мо је ме ре чи не по зна ју
                  (III, „Из ме ђу два да на“)10

Миљ ко ви ћа је нео бич но фа сци ни ра ла уло га ре чи у гра ђе њу ме та фо ра:

Две ре чи тек да се ка жу до дир ну се
И ис па ре у не по зна то зна че ње
Ко је с њи ма ни ка кве ве зе не ма
Јер у гла ви по сто ји јед на је ди на реч
А пе сма се пи ше са мо за то
Да та реч не би мо ра ла да се ка же
Та ко ре чи јед на дру гу уче
Та ко ре чи јед на дру гу из ми шља ју
Та ко ре чи јед на дру гу на зло на во де
И пе сма је низ осле пље них ре чи
            („Кри ти ка ме та фо ре“)11

У Миљ ко ви ће вом пр вом ци клу су „Из ме ђу два да на“ по сто је две пе сме 
зна чај не за ње го ву по е зи ју (пе сме 1 и 3), на ро чи то због чи ње ни це да већ у 
њи ма реч до би ја вла дар ско ме сто. У по е зи ји ко ју је за тим пи сао не ма ни-
јед не у ко јој реч ни је до би ла по вла шће ни по ло жај. Из ме ђу пе сни ка и ре чи 
(„мо је ме ре чи не по зна ју“) ус по ста вља се од нос два објек тив на чи ни о ца. 
Реч се не мо ра пот чи ња ва ти пе сни ку: одво је на од ње га она по чи ње да жи-
ви свој вла сти ти жи вот, спрем на да с пе сни ком ус по ста вља од но се, али и 
да их по ни шта ва.

Пут до ре чи во ди пре ко пу сти ње; она је крај тра га ња и го рак плод до ко-
га се до ла зи тек по што се на чи ни цео круг:

Реч по реч при мо ра ваш се бе на пе сму
Иза брао си пут и пу ту јеш га у се би
Као ре чи ко је не из го ва раш
Као пе сму ко ју не умеш да пре пе ша чиш
                          („При пре ма ње пе сме“)12

10 Исто, књ. I, 91.
11 Исто, 305.
12 Исто, 306–307.
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О по ре клу пе снич ке ре чи Миљ ко вић пе ва:

Да ле ко, да ле ко, а ипак у ме ни
ре чи на ви ру.
И сва ка је реч јед на су за у оку.
Су зе су про го ре ле мо је зе ни це,
и ре чи што мо ју ту гу во ле
бо ле ме,
бо ле.
Ја знам да су те ре чи у ме ни за то
што их је не где да ле ко, да ле ко
из го во рио не ко.

Има јед на ти ха реч ко ју во лим да би се и убио,
а ко ју је два мо гу на слу ћи ва њем, да до хва тим.
Ја не знам шта она зна чи
и да ле ко од ње ја па тим.
Да ли је та реч у ме ни за то
што је не ко не где ту гу из ре као?
Или за то што је не где не ком ре ком
жу ти лист бре зе про те као?

Или је не где да ле ко, да ле ко,
док ро са ти ха но па да
за дрх та ла од но ћи вит ка влат тра ве
у зе ле ном ћу та њу ли ва да?
               („Да ле ке ре чи“)13

Он је ве ро вао да пи са њу пе сме прет хо ди ис ти ски ва ње пред мет ног све та. 
Тај став ви ше пу та и екс пли цит но об ја шња вао у есе ји ма:

Не ре че не ре чи су по жар у очи ма
Ко га не ће ни кад за пре та ти ноћ.
Без сум ње,
Кад их бу дем из го во рио,
Оне ће би ти мо је по след ње ре чи
Ко је ће уби ти и њих и ме не
И оста ти
Са они ма што ће до ћи.
     („Не ре че не ре чи“)14

13 Исто, књ. II, Ор фич ко за ве шта ње, 196.
14 Исто, 185.
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Ства ра ју ћи, Миљ ко вић кре ће од по чет ка. И као што „у по чет ку бе ше 
реч“, та ко и он ства ра свој свет од ре чи. Од ре чи јед не ство рио је чи тав „за-
мак по е зи је“:

Ре чи ће по мо ћи да утвр дим
Где она по чи ње
Да ли та мо где је гле дам
Или та мо где је још не ма
Или та мо где се ср це
Ис пу ни пе смом и за бо ра вом
                        („Мо ра ва 3“)15

Миљ ко вић је сма трао да је са др жај ре чи у њи ма са ми ма, и пре ма то ме, 
сми сао ко ји оне мо гу са оп шти ти у ве ли кој ме ри за ви си од њи хо вог ме ђу соб-
ног рас по ре да, од од но са у ко је сту па ју. То је став ко ји во ди по ре кло од 
фран цу ских сим бо ли ста. Ако се мо же ре ћи да се пе сник усме ра ва пре ма 
нео бич ним од но си ма ре чи, до тад не по зна тим, ни кад се не мо же ре ћи да је 
тај став у пот пу но сти ра ци о на лан. Реч се са сво јом по себ ном са др жај но шћу 
оти ма ра ци о нал ном кон струк ту и на сто ји да се у нај ве ћој ме ри ис ка же из 
ду би не не све сног. Раз би ја ње или ки да ње ве зе из ме ђу ре чи и ван лек сич ке 
ствар но сти је ори јен та ци о на жи жа мо дер не по е зи је.16 У мо дер ној по е зи ји, 
пи сао је Ма лар ме, „сти хо ви се не пра ве с иде ја ма, не го с ре чи ма“.

Миљ ко вић сма тра да пе сма не тре ба да са др жи до га ђај, у њој не тре ба 
ни шта да се де ша ва, већ се тре ба игра ти ре чи ма, тре ба их по ве за ти пло до-
твор ном игром. Јер, не ма по е зи је без не ра зу мљи вог и ми стич ног:

Јер пе сма се не пи ше она се жи ви
Пе сма ни је пе сма ако ни је ра до сна
Ко ни кад ни је по хва лио ту ђе ср це
Тај се пре да на ми лост и не ми лост ре чи ма
                                               („Бе да по е зи је“)17

Ме ђу тим, по не кад се чи ни да опре де ље ње за реч као је ди ну пе снич ку 
ствар ност Миљ ко ви ћу ни је увек из гле да ло као нај бо ље ре ше ње. За то је о 
пе сни ку пи сао и „од не се га ђа во ме ђу ре чи“ („Пе сник“), а о са мом се би „Бос 
и го рак по ту цаш се од ре чи до ре чи“ и „Ко зна шта је то што тре ба ре ћи“ 
(„Бе да по е зи је“).18 Слич но је пи сао и Лор ка: „Ако је исти на да сам пе сник по 

15 Исто, 43.
16 Mi o drag Pe tro vić, Pe snič ki svet Bran ka Milj ko vi ća, Gra di na, Niš, 1991, 10–11.
17 СДБМ, књ. I, 297.
18 У јед ном ин тер вјуу Миљ ко вић је ре као да нај ве ћим са вре ме ним пе сни ком сма тра 

Вас ка По пу. (При лог VII, СДБМ, књ. IV, 258). По па је, као и Миљ ко вић, ра до и че сто 



Улога речи у стваралачком поступку у делу Бранка Миљковића 59

ми ло сти Бо жи јој – или по ми ло сти ђа во ла – он да сам то и за хва љу ју ћи тех ни-
ци и тру ду, а и за то што се би по ла жем ра чу на шта је пе сма.“19

Сво ја те о риј ска про ми шља ња о ре чи, ње ним зна че њи ма и упо тре би, 
Миљ ко вић је из нео у есе ји ма, али и у кри тич ким на пи си ма, где су дру ги пе-
сни ци би ли са мо по вод да се из ло жи соп стве на по е ти ка. Та ко ће, на при-
мер, у тек сту „Пе снич ка реч Ива на Це ко ви ћа“ из не ти исте ста во ве о про на-
ла ску ре чи у се би као и у пе сми „Да ле ке ре чи“, што је са мо јед на од без број 
по твр да да је ве за из ме ђу ње го ве екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке чвр-
ста и дво смер на:

„Ре чи не слу же да се њи ма из ра зи не ки са др жај, оне су са ме то, 
јер не ма са др жа ја ван њих. Пе сник ре чи ма не ка зу је оно што је хтео 
да ка же, већ из на ла зи у се би оно што до та да ни је знао. Та ко пе сник 
ре чи ма от кри ва и из на ла зи се бе све ви ше. Он оним што је у ње му 
при зна је или не при зна је све то ве ко је је угле дао у вар ни ци из не-
о бја шњи вог по ку ша ног спо ја ре чи и, ма ко ли ко пи сао и на пи сао пе-
са ма, пе сник стал но же ли јед ну дру гу пе сму и дру гу реч. Он је же ли, 
али је ни ка да до вољ но не зна, и то је сми сао да љег пи са ња и тра га ња. 
Она је не где у да љи ни. А мо жда је ту, у ср цу.“20

Го во ре ћи о пе сма ма Ве ли ми ра Лу ки ћа у есе ју „Пе сник и реч“, Миљ ко-
вић та ко ђе из но си и сво ја по е тич ка на че ла. Он ов де раз ли ку је две вр сте те-
чи: „ве ли ке ре чи му ка ма опло ђе не, ко је слу же да ка жу моћ исти не, ре чи од 
ко јих је ство ре на по е зи ја, и, на дру гој стра ни, ре чи за ћа ска ње, ма ле, кр жља-
ве сми слом, чар шиј ске. Ве ли ка реч, пра ва реч, то је ис ку ство, сли ка све та, 
свест ње го ва и па као“21.

го во рио о ре чи ма: „ИЗ ВОР ЖИ ВЕ РЕ ЧИ. Пи та ју ме че сто ода кле те би ре чи тво је пе сме? 
Има ре чи-ко сти ју ко је ти за ста ну у гр лу. Њи ма се мо жеш угу ши ти. Има ре чи-же ра ви ца 
ко је ти пад ну у ср це. Од њих мо жеш из го ре ти. Има ре чи-зми ја ко је ти се склуп ча ју на-
сред гла ве. Због њих мо раш на у чи ти да сви раш у ча роб ну фру лу. Има сва ка квих ре чи од 
ко јих мо жеш на стра да ти. Са ре чи ма се, уоп ште, не тре ба ша ли ти. И, из ме ђу оста лих, има 
и ре чи-кљу че ва. Те ре чи-кљу че ви су је ди не жи ве ре чи од ко јих мо жеш на чи ни ти пе сму. 
Што, на рав но, не зна чи да је увек и на чи ниш. Те ре чи је су и са ме већ за че так пе сме. Оне 
ти се ја вља ју увек из не на да, али, из гле да, ни кад слу чај но. Ја вља ју ти се као зве зде или це ла 
са зве жђа на сво ду ло ба ње. За сја ју из ме ђу дру гих ре чи и ре че ни ца ко је ни ка кве ве зе не ма-
ју са бу ду ћом пе смом. За сја ју те ре чи као пред зна ци пе сме. Са мо их тре ба пре по зна ти. 
Оне те за ди ве, као да то ни су тво је ре чи. И се ћаш их се мут но, као да си их не ка да дав но 
већ не где чуо, са мо не знаш ни где ни кад, и то се ћа ње оста ће ти за у век та ко мут но и не ће 
ти се ни по сле пи са ња пе сме ни ти икад раз би стри ти“ (Вас ко По па, „За пи си о пе сни-
штву“, Ра шка, го ди на XXVI II, број 32, 1998, 52).

19 Ху го Фри дрих, нав. де ло, 177–178.
20 СДБМ, књ. IV, 34.
21 Исто, 14.
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Али, све стан чи ње ни це да се са те зом о ре чи ма као основ ној гра ђи по е-
зи је не ка зу је ни шта но во ни ори ги нал но, Миљ ко вић, ту ма че ћи Лу ки ћа, раз-
ви ја и не што дру га чи ју, до пун ску те зу: сми сао ни је у ре чи ма уоп ште, у свим 
и сва ко ја ким ре чи ма, без кон тек ста и ме та фо рич но сти. Сми сао ле жи у тра-
га њу за но вим ре чи ма, „ре чи ма ко је ће нас ре ћи за у век, ре чи ма по сле ко јих 
ће мо оста ти са ми и по кра де ни као бо го ви“.22 Реч је, да кле, о спе ци фич ним, 
по ет ским, но вим, нео бич ним, про ду хо вље ним ре чи ма. То су „ве ли ке ре чи 
му ка ма опло ђе не ко је слу же да ка жу моћ исти не“, ко је „има ју сво је ге о ло-
шке сло је ве, сво је на сла ге“, а од ко јих „сва ка но си у се би по то ну ле гра до ве 
ко је тра жи мо“, ко је кри ју „нај ду бљи, нај скро ви ти ји и нај е ле мен тар ни ји сми-
сао, иза ко га су ве ко ви“.23

Ве ли ке и пра ве ре чи на ко је Миљ ко вић ми сли, ни су оне из Ву ко вог Рјеч-
ни ка, јер је он за ме рао Ву ку (што је ка сни је учи нио и Ме ша Се ли мо вић) да 
је су ви ше ра ци о на ли зо вао наш је зик и учи нио га нео се тљи вим за мно ге суп-
тил не и скри ве не емо ци је: „Наш је зик тре ба по но во оспо со би ти за из ра жа-
ва ње да ле ких слут њи, за ка зи ва ње ду бо ког и не ја сног.“24 У том сми слу, Миљ-
ко вић сма тра да „на шем је зи ку тре ба вра ти ти та јан стве ност и древ ност“, и то 
от при ли ке на исти на чин на ко ји су то по ку ша ва ли На ста си је вић, Ко дер и 
Ви на вер. Из ово га про из и ла зи да је та та јан стве ност и древ ност пр ва од ре ђе-
ни ја и кон крет ни ја кон стан та но вог и ори ги нал ног у ре чи ма, у лек си ци по е-
ти ке за ко ју се Миљ ко вић за ла гао и ко ју је про па ги рао. Ме ђу тим, ис пу шта се 
из ви да чи ње ни ца да је то ипак јед на чи сто спољ на, по вр шин ска ви зи ја ства-
ри и про бле ма. Ре чи на ко је алу ди ра су по свом об ли ку и су штин ском зна че-
њу за и ста и но ве, нео бич не, али су по основ ном об ли ку свом ипак и да ље са мо 
ре чи, ре чи ко је су, као пој мо ви и као пред ста ве, и за ње га и за Лу ки ћа, са мо 
„остр ва“ и не ка кве не за ви сне це ли не, не ме та фо рич не и не ви ше знач не.

Те ре чи се раз ли ку ју од пра вих и по ет ских ко је Миљ ко вић от кри ва и 
при жељ ку је, од но сно у ко је, по пут сим бо ли ста и над ре а ли ста, на ко је се угле-
дао, сле по и апо ло гет ски ве ру је. Ја сно је да ни је су шти на у то ме да се чак и 
из на ђу но ве, не по зна те, „му ком опло ђе не“ ре чи, не го да се ре чи оп ште, да-
кле сва ке, па и „чар шиј ске“ ко је јед но став но зна че „не што по себ но или чак 
по је ди нач но“, пре тво ре у „ре чи ко је ка зу ју не што оп ште“. А то се, по Миљ-
ко ви ћу, мо же по сти ћи ти ме што се реч нај пре учи ни бе са др жај ном, од но-
сно она се „прет ход но до ве де у про ти ву реч ност са са мом со бом“25, па се тек 
он да, пре не се на у стих и пе сму, ста вља у од но се са дру гим ре чи ма. Са да те 
дру ге, окол не ре чи, еми ту ју на њу и кроз њу, ту ис пра зну и опу сте лу реч, 

22 Исто, 13.
23 Исто, 14.
24 Исто.
25 Исто, 15.
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сво ја од бе гла, да кле, но ва и по ме ре на зна че ња. Да кле, са ме и еле мен тар не ре чи 
ма ка ко ду бо ке и сми са о не би ле, не зна че ни шта без кон тек ста, и по ме ре-
ног сми сла ко је им да ју окол не ре чи. Ма да по не кад, као код Ве ли ми ра Лу ки-
ћа, ре чи мо гу да бу ду и са мо стал не це ли не, „ма ли све то ви ко ји по сто је са мо 
у се би.“26 Али, он да оне ни су ме та фо ре, што зна чи да ни су ни пе сма, бар не 
она ква за ка кву се Миљ ко вић за ла же. Пра ва по е зи ја је, пре ма то ме, са мо ме та-
фо ра, а пра ве ре чи су са мо ре чи „са ди мен зи ја ма“. Оне, као до ми не, мо ра ју у 
пе сми „са мо јед ном сво јом по ло ви ном да се по кла па ју.“27

Иза ста ва „уко ли ко је реч бо га ти ја зна че њи ма, уто ли ко је она нео д ре ђе-
ни ја и ши ра“,28 ни је те шко на зре ти Вер ле на и ње го ву „уни вер зал ну ана ло ги-
ју“, ону сим бо ли стич ку те о ри ју о кон тек сту, алу зи ји, на го ве шта ју. По ве зу ју-
ћи сво је не по сред не, кон крет не су до ве о збир ци са те о риј ским по сту ла ти ма 
ко је је већ уве ли ко усво јио, Миљ ко вић кроз те зу о по ме ре но сти зна че ња, и 
то ре чи пре све га, де ши фру је и от кри ва свој кон такт са сим бо ли змом и ње-
го вом по е ти ком. На тај на чин, он ће на зре ти су шти ну ве ли ког пој ма по е зи-
ја, тог про стра ног „мо ра без оба ла“, уро ни ће у не ис пи та не обла сти има ги-
на ци је. Ујед но, он ће са свим искре но ве ро ва ти да по сто ји „не што све то“ у 
тој ма гиј ској игри ре чи и сли ка – ду бо ка, су бли ми ра на и до гра ђе на, пу на, 
ма да увек но ва и „по ме ре на“ исти на. На тај на чин ће отво ри ти „и сјај на 
вра та и без вред не врат ни це што во де у зла то и бла то ре чи“, ка ко ка же Пе-
тар Џа џић.

Овај есеј о Ве ли ми ру Лу ки ћу је ин те ре сан тан и за јед но по ре ђе ње. На и-
ме, Миљ ко вић пи ше: „Са мо реч мо же да над ви си на шу при сут ност. А има 
ћу та ња ко је то ни је. Мо ћи ћу та ти је исто што и мо ћи го во ри ти. Ћу та ње ни је 
од су ство ре чи већ њи хо ва спрем ност да бу ду ре чи и да као та кве бу ду ка за не 
или ћу та не.“29 Став да се не из го во ре ним ре чи ма (ћу та њем) мо же ре ћи исто 
што и ре чи ма из го во ре ним он је из но сио и у по е зи ји. Та ко ће мо га у пе сми 
„Ако ка же мо“ пре по зна ти у овим сти хо ви ма:

Сва ка реч зна чи оно
Што зна чи ње но ћу та ње.

Ако је есеј о Ве ли ми ру Лу ки ћу био ме сто за Миљ ко ви ће ва те о риј ска 
про ми шља ња о ре чи, он да је ње го ва (Миљ ко ви ће ва) по е зи ја би ла по вод да 
се до та квог ни воа све сти о ре чи до ђе. Ти ме је још јед ном по твр дио да су 
есе ји ко је је пи сао „ви ше усло вље ни по е зи јом ко ју је пи сао, не го ли по е зи-
јом о ко јој је пи сао“.

26 Исто.
27 Исто.
28 Исто, 16. 
29 Исто, 14.
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Есеј „Нат пе ва ни за бо рав“, по све ћен Жи лу Си пер вје лу, од но си се, из ме-
ђу оста лог, на уло гу ре чи у гра ђе њу ме та фо ре. Сво је вр сним „им пли цит ним 
пан да ном“ овом есе ју мо же мо сма тра ти пе сму „Кри ти ка ме та фо ре“. „Ства ри 
ка да су са ме не по сто је“,30 пи ше Миљ ко вић. Оне на сва ки на чин мо ра ју не-
чим да се окру же, про стру ван се бе да би аде кват ни је про на шле и из ра зи ле 
се бе. То ва жи и за ре чи. Ме та фо ре су упра во сред ства, умет нич ки на чи ни 
пре ко ко јих ре чи сту па ју у ве зу јед на с дру гом. Оно га тре нут ка кад сту пе у 
ве зу, од но сно чим о њи ма поч не да се ми сли, реч гу би сво је пр во бит но зна-
че ње и по ста је „не што дру го“, не што што и је сте и ни је „ствар по се би“. И не 
са мо то. По ет ска, да кле ме та фо рич ка реч је по пра ви лу не ја сна и не ра зу мљи-
ва, али та ње на не ја сност и ни је ни шта дру го до „крај ња ра фи ни ра ност“ ко ја 
се гра ни чи са не до ку че но шћу. Пре ма то ме, пре по зна тљи вост, од но сно „очи-
глед ност“, ка ко би ре као Миљ ко вић, нај ве ћа је прет ња мо дер ној по е зи ји. 
Она је у су шти ни не ги ра и за то је тре ба све сно про те ра ти из по е зи је. Јер ства-
ра ла штво, оно ин те лек ту ал но и „мо дер ни стич ко“, ка ко ка же Ели јар, и ни је 
ни шта дру го до „спон та но ис пи ти ва ње ре чи [...] упр кос сва кој очи глед но сти“.

По Миљ ко ви ће вом схва та њу, не по сто је гра ни це до ко јих ме та фо ра мо-
же да се про тег не. „Све што мо же да се ка же – мо гу ће је“.31 На тај на чин он 
обе ло да њу је сво ју ап со лут ну ве ру у моћ и све о бу хват ност пе снич ке ре чи, у 
ње ну не до ку чи ву пре моћ над оста лим об ли ци ма не са мо умет но сти, не го и 
са зна ња уоп ште. Пе сма мо же да за ме ни све, чак и на у ку. Она ни је са мо ства ра-
лач ки про цес, не го чак и ана ли тич ки об лик спо зна је. Јер, пе сма је за ње га, као 
и за Си пер вје ла, је ди на мо гућ ност пу не и пот пу не тран сфор ма ци је ствар но-
сти. И не са мо то. У пе сми је мо гу ће и све оно што је у ствар но сти не мо гу ће.

Ме ђу тим, ка ко се ме та фо ра не би пре тво ри ла у крај ње кон фу зни, ме ха-
нич ки „низ осле пље них ре чи“, ка ко је, ре ци мо, пред ла гао фран цу ски да да-
ист Три стан Ца ра, она мо ра да бу де „умет нич ки и са др жај но оправ да на“, 
да се ре чи не би „по ха ба ле“ и да им се не би „од у зе ла не ви ност“, ка ко ка же 
Миљ ко вић. На пи та ње ка ко ре чи ма „вра ти ти не ви ност да би мо гле нај зад 
да сту пе у но ве брач не од но се из ме ђу се бе“,32 он не да је пре ци зан од го вор. 
Си пер вје лов ре цепт о „за бо ра ву у по е зи ји“, ту ма чи не што па ра док сал ни-
јом Ели ја ро вом де ви зом: „Го во ри ти, а не ма ти шта ре ћи“. Из то га се мо же 
за кљу чи ти да је се ћа ње за ви сно од за бо ра вља ња, од но сно да је ства ра ла штво, 
пе снич ко пре све га, са мо акт осло бо ђе ња под све сти и по ти сну те, спу та не све-
сти. То је, за тим, из раз не ве за ног стру ја ња ре чи ко је до ла зе не за ви сно од 
во ље ства ра о ца, са ме од се бе, не у сло вље не ни ка квим пред мет ним ни има-
ги нар ним сми слом. „Не ви не ре чи“, ко је су ујед но и „нео бич не и че жњи ве“, 

30 Исто, 167.
31 СДБМ, књ. IV, 169.
32 Исто.
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то су оне ре чи из пе сме ко ја опе ва „за бо ра вље но се ћа ње“, ка ко се и на зи ва 
Си пер вје ло ва збир ка пе са ма.

О ре чи и ње ној функ ци ји Миљ ко вић пи ше и у есе ју „За јед ну пе снич ку 
умет ност“. Ни у јед ном свом ка сни јем на пи су, ни ти у јед ној сво јој пе сми 
Миљ ко вић ни је као у овом освр ту на ства ра лач ки по сту пак Реј мо на Ке ноа, 
та ко пре ци зно и ди рект но от крио и сво је те о риј ско схва та ње и сво ју основ ну 
ства ра лач ку тех ни ку. Он пи ше:

„Ре чи су до вољ не да се на пи ше пе сма. Реч ник је руд ник ода кле 
пе сник тре ба да цр пе. Зар Ма лар ме ни је пи сао сво је пе сме по мо ћу 
Ве ли ког Ла ру са? У реч ни ку на ша име на и ре чи и тра ве че ка ју сво је 
по нов но ро ђе ње. Ке но ка же:

До бро сме ште не до бро иза бра не
Не ко ли ко ре чи чи не по е зи ју

Те ре чи има ју да ка жу не ко осе ћа ње и да по но ве не што већ то-
ли ко пу та по но вље но, већ да ство ре но ве осе ћа је и рас по ло же ња.“33

Још ка же:

„А он да до ђу ре чи и бу де све. Те на вре ле ре чи тре ба пр во ода-
бра ти пре ма сна зи њи хо ве аде кват но сти или не а де кват но сти, јер 
ина де кват не ре чи мо гу са свим да из ра зе из ве сне са др жа је. Оту да о 
јед ној ства ри да би смо се аде кват но из ра зи ли тре ба пи са ти као да је 
то дру га ствар.“34

Миљ ко вић усва ја ми сао Реј мо на Ке ноа ко ја се укла па у ње го во вла сти-
то ви ђе ње по е зи је и ње гов ства ра лач ки по сту пак. „До бро сме ште не, до бро 
ода бра не не ко ли ко ре чи чи не по е зи ју.“35 Ис та као је основ но на че ло пе-
снич ке умет но сти: пе сник је сло бо дан да ус по ста вља ве зе ме ђу ства ри ма, а 
он да их на свој на чин и осми сли. Сло бо дан је да из гра ђу је вла сти ту ком би-
на то ри ку је зич ким еле мен ти ма. По што је све на свој на чин осми слио, сло-
бо дан је да од ре ђу је но ву се ман ти ку. Пе сник хо ће да осло бо ди огром не 
сна ге ко је на ме ће функ ци о ни са ње пред мет ног све та. Хо ће да ми сао из ра-
сте са ма из се бе, да се осло бо ди, да пе сник бу де ма ли де ми јург ко ји у ства-
ра њу ни чим ни је оп те ре ћен.

Ов де тре ба по ме ну ти још је дан текст у ко ме као цен трал ни про блем фи-
гу ри ра реч, од но сно сми сао ње ног ди рект ног или ин ди рект ног зна че ња, ње-
не ме та фо рич но сти. То је „Не до ре че ност ко ја ка зу је“, текст пи сан по во дом 

33 Исто, 179.
34 Исто, 180.
35 Исто, 179.
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сти хо ва фран цу ског пе сни ка Ре не Ша ра. У су шти ни, и овај трак тат о ре чи-
ма са мо је сво је вр сна па ра фра за по зна тих сим бо ли стич ких те за о алу зи ји и 
под све сти, о асо ци ја тив ном и по ме ре ном сми слу ре чи ко је, ка ко ка же Миљ-
ко вић, „до ла зе по сле“, од но сно чи ја се су шти на от кри ва тек у под тек сту, из-
ме ђу ре до ва, по не кад чак и ван њих, на бе ли на ма и мар ги на ма, или у сфе ра-
ма сло бод не има ги на ци је ин тер пре та то ра. На зна чај су ге сти је у сим бо ли зму 
по себ но је ука зао Ма лар ме. Сам по јам по ти че од Бо дле ра ко ји га је ко ри-
стио у ве зи са пој мом ма ги је. „Име но ва ти не ку ствар зна чи по ква ри ти три 
че твр ти не ужит ка у јед ном пе снич ком де лу; ужи ва ње се са сто ји у по сте пе-
ном од го не та њу; су ге ри са ти ствар – то је циљ“, ка же Ма лар ме.36

Миљ ко вић је вр ло че сто пи сао о уби лач кој ре чи и фа та ли стич ком под-
тек сту по е зи је: „Ре чи су су ро ви го спо да ри. Оне жи ве у пе сни ку али во де 
дру га чи ји жи вот од ње го вог. А ка да са свим пе смом оја ча ју, оне про гла се 
пе сни ков жи вот дру го ра зред ним.“37 Или, још дра ма тич ни је: „Ре чи жи ве у пе-
сни ко вом те лу и про жди ру ње го во ср це, као што је орао кљу вао Про ме те ју 
џи ге ри цу. Ре чи по ста ју most car ni vo res. По е зи ја се пи ше вла сти том кр вљу. 
Не ке су ре чи још увек не и сти ни те, али је исти ни та та крв, тај бол пи са ња. 
Пе сник би хтео да ка же: ’Не тре ба ви ше пи са ти, не тре ба ви ше кр ва ри ти.’ 
Он је то ре као али је на ста вио да пи ше“.38
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Ma ri ja JEF TI MI JE VIĆ-MI HAJ LO VIĆ

PO E TIC OF WORDS IN THE WORK 
OF BRAN KO MILJ KO VIĆ 

(Re la ti on ships bet we en Po e tics and Auto-po e tics)

Sum mary

The aut hor ma in ta ins that in li te rary cri tics, links bet we en ex pli cit and im pli cit po e tic 
in the cre a ti vity of Bran ko Milj ko vić, ha ve been sta ted a long ti me ago. Milj ko vić of ten 
wro te him self that es says he is wri ting „had been con di ti o ned mo re by the po e try which 
he is wri ting than by the one on which he is wri ting abo ut“. The re fo re a lot of cri ti cal-
-es sayis tic texts of his can be con si de red as self-po e tics com men ta ri es. For al most each 
com po nent of his po e tics ex pres sed in the po e try, Milj ko vić ga ve the ex pla na ti on in es says, 
and in cri ti cal re ports. Out of his es sayis tic texts, it is li kely one „po e tics the ory“ to be 
de ri ved, which lar gely ex pla ins po e tics cre a tion of Milj ko vić him self.

Furt her mo re, the aut hor says that the o re tic tho ught of words, po em and po e try, 
and the phe no me non of the po em it self ori gi na tion, its in ter nal mo du la tion are to 
be ba sic po stu la tes of his po e try, and his es says as well. The word to ok up a pri vi le ged 
pla ce in his po e try. The fol lo wing ti tles of po ems are wit nes sing that: „Far away Words“, 
„Non-told Words“, „Fu ti lity of Words“, „Ar ran ge ment of Words“, „Un til the Words 
Last“, „Words Run Dry in the Sand“.

Fi nally, the aut hor stres ses that be si des in po e try, Milj ko vić’s the o re ti cal con si de-
ra tion on words we re spe ci ally ex pli ca ted in es says „Po et and Word“, „For the One 
Po e tic Art“, „Par ti ally Said Words Which Tell“, in which his con cep tu a li za tion of words 
as „su bject mat ter for cre a ti ve pro ject of the spi rit“ was tho ro ughly ela bo ra ted.

Key words: Bran ko Milj ko vić, ex pli cit po e tics, im pli cit po e tics, po e try, es says, word, 
po em.
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