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ЕСЕЈИСТИКА МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА  
У МЕЛОДИЈСКОЈ СПИРАЛИ ЗВУКА И ЈЕЗИКА 

Апстракт: У раду је представљена анализа феномена матерња мелодија у 
есејистичким и поетичким промишљањима Момчила Настасијевића. Успоста-
вљен је компаративни осврт на две верзије есеја о матерњој мелодији: „За ма-
терњи музички језик“ и „За матерњу мелодију“ чиме се указује на генезу ауторовог 
промишљања и покушаја да одгонетне уочену музичку, ритмичку и лингвистичку 
појаву. Рад укључује и разматрање еуфонијске и ритмичке организације варијанти 
Настасијевићевих стихова (и прозних фрагмената) који јесу пример подражавања 
матерње мелодије књижевноуметничким текстом. У посебном поглављу у раду 
разматра се однос матерње мелодије и Другог. Књижевнотеоријска разматрања 
Петра Милосављевића узета су као полазна основа херменеутичког одгонетања 
матерње мелодије као филозофског и уметничког феномена. 
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Када је реч о есејистици Момчила Настасијевића, која је у стопу прати-
ла и његову песничку реч, важно је напоменути да су идеје изнете у есејима 
и поетски свет осветљен у песмама, актуелни и присутни у бити српске књи-
жевности до данашњих дана. О томе сведочи и књижевна историја која целу 
једну струју савременог српског песништва види као настављача и наследника 
традиције какву је бирао Настасијевић или његови саборци по перу. Ђорђе 
Деспић издваја читаву плејаду представника ове вертикале савременог срп-
ског песништва: „На трагу Винавера и Настасијевића, Алек Вукадиновић 
издваја се по усмерености ка митско-архетипским слојевима и матерњој 
мелодији, те преплитању личног и националног са универзалним. Елемен-
ти духовно-религиозне лирике присутни су и код Тешића […] и Ивана Не-
гришорца […]“ (Деспић 2018: 51). Српску поезију 20. века Славко Гордић 
сагледава кроз „три виса“, истичући да је први вис загледаност поезије у судби-
ну и опстанак народа; други казује „да“ Богу, супротно становишту Готфрида 
Бена о Богу као „лошем стилском принципу“ и трећи – „критичка поезија“,  
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јер „ма колико се хранила митом, сном, лектиром и библиотеком, поезија не 
може без уплитања у послове стварности“ (Гордић 2018: 22). Поезију и пое-
тику Момчила Настасијевића Гордић са правом смешта у „други вис“ у којем 
је певање на „да“ кључна окосница поетског говора. 

Важно је у контекст ове класификације уврстити и Настасијевићеву 
есејистику, најпре есеј „За матерњу мелодију“, неизоставном када је реч о про-
мишљањима света и ослушкивањима Поезије као битка узглобљеног између 
звука и праискони. Песникова есејистичка и поетска разматрања у тренутку 
када настају више су укорењена у баштини него што су, како је дух међуратне 
авангарде диктирао, отклон од ње: „[…] добар број песника, упркос свих аван-
гардних разграђивања и немилосрдног пародирања, није био спреман да на-
пусти старе, у књижевној предаји утврђене облике, него их је једино мање или 
више преображавао, саображавао новим потребама“ (Петковић 2006: 161). 
Настасијевић бира традицију реактуализовања фолклорних образаца и започ-
иње потрагу за „предајним, колективним, чак и најстаријим, митским искуством“ 
(Петковић 2006: 162). Песникова мисао о свету саопштена кроз есејистику не 
објашњава елиптичне језичке меандре еуфоније у његовој поезији или другим 
књижевноуметничким формама које је неговао. Есеји не разобличују и не детер-
минишу темеље Настасијевићеве поетичке промисли, већ су њен интегрални део 
и учествују у њеној изградњи. Назирањем матерње мелодије не може се одго-
нетнути неки пасаж песникове поетике, али се може докучити семантика саме 
мелодије која је центрирана негде у мелодијској спирали између звука и језика. 
Настасијевићева есејистика има сопствену закономерност омеђену баштином 
есеја (Адорно, Епштејн, Лукач), али и аутентичан естетички оквир: „[…] при-
ликом конституисања поетичког програма Настасијевићу је све време био има-
нентан један претпостављени и подразумевајући етички и естетички стандард, 
према којем је самеравао вредности и духовне особености уметничког ствара-
лаштва […]“ (Алексић 2015: 61). Есеј „За матерњу мелодију“, као и есејистика  
Момчила Настасијевића уопште, загледана је у темеље књижевног, филозофског 
и религиозног есеја, који представљају „[…] уточиште за онтотеолошку (ауто) 
пројекцију, према којој постојање Бога и деистичког демијуршког уметничког 
сопства бива условљено стваралачком активношћу и постојањем бића уметнос-
ти, као једино извесне телеолошке остварености“ (Алексић 2015: 80). 

МАТЕРЊИ МУЗИЧКИ ЈЕЗИК

Новица Петковић, приређивач сабраних дела Момчила Настасијевића, у 
поглављу „Верзије и фрагменти“ уврстио је једну верзију есеја „За матерњу 
мелодију“.1 Реч је о варијанти која је претходила коначном облику есеја, где је 

1 Есеј „За матерњу мелодију“ први пут је публикован 1929. године: Српски књижевни 
гласник, нс, књ. XXVI/5, 1. III, 340–344, а први пут критички приређен десет година 
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уочљив ауторов рафинирани приступ одгонетању уврежености звука и језика.  
Настасијевић већ у првој верзији свог есеја даје лингвистички и музички 
крајње избрушену дефиницију матерње мелодије. Наслов нацрта рукописа из 
ауторове свеске, исписаног на тринаест листова папира гласи: „За матерњи 
музички језик“. Херменеутички изазов јесте у компаративном осврту на обе 
верзије есеја о матерњој мелодији, јер је могући резултат такве анализе под-
робно осветљавање и дефинисање једног од кључних појмова песникових 
есејистичких проматрања. 

На почетку есеја „За матерњи музички језик“ наведена је теза о штетности 
подељености у уметности: „На врхунцу недељивости тек је најмоћнији живот. 
И уметност је недељива“ (Настасијевић 1991: 190). У коначној верзији есеја 
присутна је иста чињеница, али додатно прожета пантеистичким схватањем, 
по којем су Бог и природа у нераскидивом јединству и као такви проговарају 
кроз човека – уметника, што по ауторовом суду чини саму суштину мелодије. 
Начело недељивости у оквирима уметности присутно је и у другим Настасије-
вићевим есејима, али под различитим терминолошким одређењима. У есеју 
„Неколико рефлексија из уметности“ појам хармоније биће замењен начелом 
које спаја привидно раздвојене ствари – Бог. У есеју „За матерњи музички је-
зик“ феномен хармоније замењује музика, као најмање материјална уметност. 
У финалној верзији, тј. у есеју „За матерњу мелодију“, аутор се одлучује за тер-
мин „мелодија“. 

У „Белешкама за апсолутну поезију“ књижевник заснива нови систем 
уметности у којем један исти принцип синкретично влада унутар сваке умет-
ности, па сходно томе, разлика између појединачних уметности, по природи 
ствари, не постоји. Када је Настасијевићево схватање поезије у питању, наче-
ла недељивости и пантеистичке хармоније такође функционишу. Поезија је 
одређена као једна целисходност у коју спадају: поезија речи, тона (компози-
ција), облика (скулптура) итд. У сржи такве јединствене поезије стоји музи-
ка. У есеју „За матерњу мелодију“ систем недељиве уметности бива додатно 
надограђен и претаче се у један комплексни однос бића и уметности у чијој је 
основи мелодија, односно глас природе или пантеистичког бога. 

„Једна је уметност као и један Бог, као и један живот. Из истоветне распева-
ности у духу (а она је непобитна као и сам дух) полазе зракасто уметничка оства-
рења. Леонардо пева кроз лик што Бетовен слика кроз тон. Та распеваност је моћи 
поднети максимум радости и максимум бола: тада запева у духу од кога било доди-
ра, и знак је да се мора надживотно стварати. Нем је Бог у свету биља и животиња; 
кроз човека промуца; кроз уметника проговори, чујемо му глас: сушта је мелодија. 
Реке се тако и речице уливају у надживотно море распеваности“ (курзив М. Н.) 
(Настасијевић 1991: 38).

касније у књизи: Есеји: целокупна дела, књига VII. Предговор М. Деврња. Приредио: 
Станислав Винавер. Београд: издање пријатеља.
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Синкретично свепрожимање и поетско јединство одговара Валеријо-
вој дефиницији поезије, по којој звук и смисао раздвојени не представљају 
ништа, а њиховим довођењем у колебљиву везу ствара се поезија. Ипак, у ре-
чима без звука опстаје значење, док је мелодија без речи неодржива: „Речи, 
наиме, макар колико ритмички организоване, увек или готово увек имају 
неко значење које упућује на дубљи смисао, док је звучна, музичка мелодија 
у једном општем, нормативном смислу, увек апстрактна или беспредметна“ 
(курзив М. Ш.) (Шутић 2009: 261). Стиче се утисак да је песник у наведе-
ним есејима покушао да одреди оно што се чује, док је у песмама, а делимич-
но и у прозним и драмским остварењима, одгонетао оно што из тог звука 
даље происходи – што се изговара (испевава) и тим чином осмишљава.

Навођењем репрезентативних примера из корпуса музичке и ликовне 
уметности аутор показује да је немогуће посматрати их парцијално, јер су 
прилагођене овоземаљском реду у којем све бивствује по законима просто-
ра и времена. Сходно овоме, свака уметничка творевина сачињена је намен-
ски за примаоца који уметничко дело усваја ухом или оком, а у оба случаја 
„бивање је истоветно“ (Настасијевић 1991: 38). Као узрок настајања поје-
диначних уметности узима се грешка тумача, својеврсних креатора тензије – 
„борбе сваке уметности за свог бога, а он је један“ (Настасијевић 1991: 39). 
Настасијевић окривљује тумаче за ирелевантне интерпретације уметничких 
дела, као и за непотребно симплификовање комплексног и нераскидивог је-
динства и својеврсног космичког склопа свих уметности.

У есеју о матерњој мелодији дух може представљати дух појединца изра-
жен мелодијом, али и дух апсолута, односно духовност панегиричке синте-
зе Бога и природе, чији је глас сама мелодија: „Мелодијске је природе сваки 
живи израз духа“ (Настасијевић 1991: 39). Оно што је према Настасијевићу 
заједничко за два духа јесте истоветна распеваност. Књижевник на овом 
месту тврди да је анализа мелодије и распеваности суштински немогућа. Пре-
ма речима Петра Милосављевића, Настасијевић је своју онтологију уметнос-
ти засновао на „доследно ирационалистичким основама“ (Милосављевић 
1978: 159). У обе верзије есеја „За матерњу мелодију“ увек је „убеђење“ ис-
такнуто изнад „анализе“, што иде у прилог Милосављевићевом ставу.2

2 Петар Милосављевић систем матерње мелодије види као некохерентан и неодржив. У 
тврдњи (која би требало да заокружује дефиницију матерње мелодије) из есеја „За ма-
терњу мелодију“: „Јер општечовечанско у уметности колико је цветом изнад толико је 
кореном испод националног“ Милосављевић као право решење види само у речи: „јер“, 
која је „привидан мост бачен преко провалије, јер тако конципиран систем није кохерен-
тан и стабилан: није способан да преживи“ (Милосављевић 1978: 162). Милосављевић 
запажа да су у другом циклусу Настасијевићевих есеја најпре формирана властита ау-
торова запажања (онтолошки оцртан систем), па се тек у завршној фази, где се нала-
зи и есеј „За матерњу мелодију“, уочава покушај да се та формулисана сазнања дедукују 
из једног ширег спектра ауторових запажања. Тако матерња мелодија успоставља само 
привидну кохерентност, па сам аутор у наредних пет година неће писати о мелодији.
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„Што се поезијом назива, тачно је средина између говора и музичке мело-
дије. Не за степен само, за пет и десет степени певанија је од говора. А што се да-
нас упола лишила животне сржи, декаденција је и заборав да је глас далеко битнији 
од речи – не песник, него певач“ (курзив М. Н.) (Настасијевић 1991: 39). 

Момчило Настасијевић поезију смешта у простор између оног звука 
који се производи приликом изговарања речи и звучања саме музике. Мело-
дијом се не сматра објективна звучност речи, већ она има својеврсни дубљи 
тон који има способност да апсорбује дисхармонију, тј. да на себи својствен 
начин, попут инструмента, штимује раштимовано. Унутар тог дубоког ма-
гичног тона аутор проналази реч која се самостално, без контроле рациа 
пробија на свет у свом правом, чистом изразу. Настасијевићев „тон“ (ме-
лодија) никада није подвргнут анализи, већ је остављен у сенци мистичног 
да би се у њему чула матерња мелодија. Последња реченица из наведеног 
пасуса: „не песник, него певач“, говори о чину певања као једином могућем 
за казивање поезије. Аутор ће споменути и „примитивне средине“ где се и 
данас поезија казује само певањем, што говори о традиционалном и искон-
ском схватању чина саопштавања поезије у којем се матерња мелодија сас-
вим јасно осећа. 

За прозу Настасијевић каже да је „само даљи излаз из поезије, кад се 
већ изгубила моћ мелодијског саопштавања“ (Настасијевић 1991: 39) и да је 
знатно удаљенија од говора. Обични говор или говорна мелодија разликује 
се од музичке мелодије:

„Који се народ мелодијски (читај: духовно) искристалисао, томе се говорна 
и музичка мелодија у основи поклапају. Или, што се благогласно извија из инстру-
мента само је крајње утанчање таласа који убого сваки дан полази свима из грла. 
Те је идеално, колико говора толико мелодика“ (Настасијевић 1991: 39).

Разлика између говорне и музичке мелодије постоји само у степену раз-
вијености. Она мелодија која се осећа у гласу сваког човека у свакодневној 
комуникацији представља први степен развитка, док је музика из национал-
ног инструмента (за пример је узета фрула) финални продукт истанчане 
и језгровите „мелодике“ (једног народа или говора). Момчило Настасије-
вић указује на разлике говорне и музичке мелодије, како би читалац лакше 
приступио дефиницији матерње мелодије која следи:

„Матерњом мелодијом називам ону звучну линију која, долазећи из нај-
дубљих слојева духа, везује појмове у тајанствену целину живог израза. Афективне 
је природе (и математичка апстракција изражена, па садржи свој степен распева-
ности). Коренита је и колективна, и дан-дањи у разгранатости језика у наречја, и 
све до појединачног израза, делује спајајући. И чим из веће дубине продре глас, 
тим му је и шири обим одјека“ (Настасијевић 1991: 40).
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Постоји, дакле, нешто дубље од осећања за језик, аутохтоно једном 
народу – говору, потпуно афективно и уграђено у колективну подсвест. 
У питању је својеврсна надлингвистичка позиционираност речи, где су 
звучање и одјек једна даља и интензивнија стварност изговореног (отпе-
ваног). Матерња мелодија део је човековог бића и налази се у најдубљим 
слојевима духа. Из матерње мелодије настаје све што један народ може да 
дâ – уметнички изрекне и искаже, а да при томе не изађе из оквира здра-
ве националне свести. Изостанком те самосвесности дошло би до уплива 
других матерњих мелодија, али без претходног примања и асимилације, што 
би угрозило вредност и дух матичне матерње мелодије. Према мишљењу 
Петра Милосављевића, Настасијевићева теза о матерњој мелодији „дове-
ла је у питање читав његов скицирани естетичко-теоријски систем. Јер није 
схваћена као једнака свеопштој мелодији која је глас пантеистичког бога и 
на којој се заснива Једна Уметност. Из поимања те свеопште мелодије она 
није дедукована“ (Милосављевић 1978: 160–161). Аутор истиче вавилон-
ску природу матерње мелодије – матерњих мелодија постоји колико и јези-
ка, односно народа, па сходно томе у сваком страном језику можемо чути  
и једну нову „мелодику“:

„Слушајући непознати језик, тим јасније чујемо му мелодију (доследно, 
рођене смо најмање свесни). Одудара, чудна буде, не лежи као своја родна; ваља 
се као инструменат упорно преудешавати, па да дирне у живац. Тако и учећи туђе 
језике човек се подешава разним мелодикама. Је ли се икад помислило, шта при 
том бива са својом матерњом, а она је сушти дух“ (курзив М. Н.) (Настасијевић  
1991: 40–41).

У овом пасусу аутор тврди да је концентрисано слушање страних језика 
веома важно, како би се боље разумела и осетила матерња мелодија тог јези-
ка, али и даље, културолошки дубље, да би се упознала бит народа који тим 
језиком говори. Из овакве аналитичке поставке проистиче тврдња да се раз-
личити народи могу боље „чути“, како би свој дух прилагодили један другом. 

На заснованом поимању матерње мелодије у тексту се даље отварају 
питања у вези са: националним мелодијама, о мелодији примитиваца, о пре-
вођењу, о егзотичном мелосу и о проблему српског мелодијског израза. На-
стасијевић снагу и интензитет музичке „поплаве“ поистовећује са моћним 
ширењима религија: „Мелодијом дух крчи себи победе у свету. Музичка 
поплава равна је религијској“ (Настасијевић 1991: 41). Аутор указује на три 
ондашње највеће музичке (културне) поплаве на европском тлу: талијанску, 
немачку и руску. 

Поред појединачног, које је сходно једном народу, матерњу мелодију од-
ликује и опште, трансцендентно. Ранко Поповић, када пише о Настасијевиће-
вој матерњој мелодији узглобљеној у „шифрован парадокс“ и „латентност  
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значења“, скреће пажњу на онеобичену, готово заумну синтаксу његове ли-
рике. Тако је матерња мелодија присутна тамо: 

„Где год се затамњује значење језика, бар у први мах, из првог плана почиње 
да дејствује чиста мелодија, као кад слушамо непознати нам страни језик. Наста-
сијевић је то добро знао и у својој песми је стварао услове да читалац буде доведен 
у ситуацију дезаутоматизоване перцепције језика и тиме опоменут да исти тај је-
зик може да има и обредну функцију“ (Поповић 2013: 71). 

Онеобиченост синтаксе о којој говори Поповић огледа се у њеном 
појезгровљавању, тј. у непрестаном свођењу израза до тешко разумљивих 
елиптичних спојева. Обредност какву у савременом језику не чујемо, могуће 
је призвати управо формалним разбијањем језика као таквог. У назирућим 
лингвистичким пукотинама чује се и наслућује матерња мелодија. 

Када је превођење поезије у питању, аутор тврди да је апсурдно „дира-
ти“ једну матерњу мелодију и силом ју уводити у систем друге „мелодике“: 
„По себи се разуме, преводећи поезију само се оскрнави светиња живог из-
раза. Бесмислено је силити инструменат да дâ сасвим неки другородни тон“ 
(Настасијевић 1991: 41). Уместо превођења, које је скоро немогуће, песник 
као алтернативу предлаже стварање новог песничког дела, на темељу стране 
матерње мелодије. Уколико се нешто без тешкоћа пренесе из једног језика 
у други, то онда јесте превод, али никако није реч о поезији. Иван В. Лалић 
ће своју преводилачку поетику градити управо на оваквом становишту, где 
се песме не преводе, већ изнова певају и пишу на задатим, изливеним по-
етичким темељима. У преводилачком раду Момчила Настасијевића, поред 
превођења поезије са француског, нарочиту пажњу привлачи његов превод 
Слова љубави Деспота Стефана Лазаревића, што Јована Делића, као и многе 
књижевне историчаре, наводи на закључак да је Настасијевић „био дух син-
тезе и да је баштинио нашу средњовијековну традицију“ (Делић 2015: 13). 

О егзотици Настасијевић говори са оштрином, али објективно и ар-
гументовано. Егзотика се пореди са здравом биљком која је пресађена на 
неплодно тле, на којем, разуме се, не успева. Такав чин јесте нездрав и веш-
тачки, а последице су несагледиве, па чак и контрадикторне, јер: „И у најпле-
менитију сврху пресађивање […] с једне стране убија могућност процвата; 
с друге стране сирови сок убризган у малаксаво струјање не подмалди, већ 
убрза старост“ (Настасијевић 1991: 42). Као врхунац Настасијевићевог 
оштрог говора о егзотици стоји њено разумевање као највеће осрамоћење 
за једну матерњу мелодику. 

За илустративне примере у којима најконцизније можемо ослушнути 
матерњу мелодију аутор наводи мелодију примитиваца и говор мале деце: 
„Матерњу мелодију најјасније чујемо код примитиваца. Казивање му је већ 
упола поезија. И код детета. Оно се друкше и не изражава него певушећи. 
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Одатле па до тренутка кад глас запева у правом смислу само је ступањ или 
два“ (Настасијевић 1991: 42). На овом месту указује се веза есеја „За ма-
терњу мелодију“ са Јунговом представом о архетиповима и прасликама – 
одразом једног колективно несвесног доживљаја света. Ауторово посезање 
за поређењем мелодије са говором примитиваца и деце јесте указ на човеко-
ву интуитивну природу, најбоље видљиву у наведеном лингвистичком, гото-
во гестуалном оквиру. Матерња мелодија најближа је интуицији као таквој: 
„Појам праслика нам омогућује да откријемо дејство интуитивног схватања. 
То је нарочито видљиво код примитивних људи, у чијој свести типичне 
слике и мотиви обликују основу њихове митологије“ (Шутић 2010: 118). 
Интуитивна људска природа и колективно несвесно очувани су и усменом 
синхроном и дијахроном преношењу са колена на колено, што песнику при-
влачи нарочиту пажњу. За певање у народној књижевности Настасијевић 
тврди да не постоји утврђена мелодија, већ постоји онолико мелодичних 
варијанти колико је и певача. Сваког усменог преносиоца следи аутохтона 
и аутентична певачка матрица, због чега у народној књижевности не треба 
тражити појединачно, већ колективно – опште и универзално. 

НАРОДНА МЕЛОДИЈА3

„Народне попевке нипошто нису сировина коју ваља уметнички прерадити: 
где би се нешто већ распевано силило да и преко свог максимума пропева? У ства-
ри, то је кварење. А, међутим, сасвим је друго напајати се њима, ко је утрнуо. Оне 
су још једине у моћи да разбуде матерњу мелодију, или тачније моћ певања, ако се 
где успавала“ (курзив М. Н.) (Настасијевић 1991: 43).

Момчило Настасијевић у својој есејистици изражава висок ниво ди-
вљења и поштовања према усменој традицији, јер је она непоновљиви 
покретач моћи певања – конектор песника и баштине коју наслеђује. Наве-
деним фрагментом аутор стаје у заштиту традиционалне културе и шаље од-
брамбени одговор на свако књижевноуметничко насиље над српском народ-
ном књижевношћу, које у пишчево време није било реткост. У обе верзије 
есеја о матерњој мелодији налази се оштра осуда неодговорних песника који 
заборављају да је поезија певање, а не осиромашени полуизраз: „И зато би 
[…] певачу који је заборавио да је глас старији од речи, и скренуо поезију у 
полуизраз, требало ударити жиг срамоте у чело“ (Настасијевић 1991: 191). 
У овој верзији есеја песник ће, у одбрану писања са угледањем на народну 

3 Петар Милосављевић тврди да се Настасијевић борио са народном мелодијом и није 
допуштао да га надвлада, да га претвори у имитатора народних песама, каквих је из-
међу два рата било одвише. Народна мелодија у његовим стиховима је прво „пуштена“ 
па затим „укроћена“.
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књижевност скицирати нотни систем који има за задатак да покаже везу сти-
ха: „Мâјка те нéмала“ (заступљени интервали кварта и секунда) са народном 
књижевношћу, у којој су доминантно присутна иста два тонска интервала. 

МАТЕРЊА МЕЛОДИЈА И СВЕСТ О ДРУГОМ

„Губимо све више кључ своје тајне [...] 
Јер, ако нема свог стабла, 

или је оно слабачко, 
онда ни помена о неком оплемењивању, 

онда се и сам калем осуши“ 

(„За матерњу мелодију“).

На самом почетку потребно је рећи да је стваралаштво Момчила На-
стасијевића сасвим удаљено од ксенофобије или било кавог облика негације 
или одрицања Другог. У овом поглављу реч је о Настасијевићевој искреној 
љубави према властитој традицији, која је, још у његово време почињала 
да подлеже не увек плодотворним упливима страног. Далеко испред свог 
времена, Настасијевић на примеру аудитивног контакта култура указује 
на лоше стране глобализације, јер: „Пасивно прихваћен утицај глобалног 
прождире сваку националну матерњу мелодију, намећући своју хибридну 
квазимелодију“ (Громовић 2014: 801). Према песниковом суду, матерњу 
мелодију свако мора да сачува зарад одбране властитог културног иденти-
тета: „ваља нам се, буквално, вратити матерњој мелодији“ (Настасијевић 
1991: 44). Утицаји страних матерњих мелодија јесу пожељни, али на прави 
здраворазумски начин, како би се страно квалитетно примило и накалемило 
на домаће:

„Жилавост је духа да одоли свему, да свари све, баш у њој (у матерњој мело-
дији), а она је ослабила у нама од пасивног подавања туђим таласима. Неутралиса-
ло нам се у духу, влада нека троструко укрштена мелодија, и чиме се заваравамо да 
смо коракнули културно, ништа је мање него непремостива брана свему што би да 
стваралачки пође из нас: губимо све више кључ своје тајне. Треба великог поста и 
кајања“ (Настасијевић 1991: 44). 

Неопходно је окренути се родном тлу, јер без тога нема стварања у кљу-
чу властите матерње мелодије. Поред стварања, немогуће је и свако друго 
културно истицање посебности свог народа, уколико се претходно не по-
врати „кључ своје тајне“. Према познатом ставу Станислава Винавера „по-
грешно је мислити да се Настасијевић удаљио од Европе, од Запада и од 
велике и мале људске цивилизације. Он је само према њима узимао став и 
слободу једнога ствараоца. Стварао је у нашем неодгонетнутом подручју. 
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Оно му је било најдраже не само зато што је било његово и присно, него и 
зато што је у њему видео своје призивање, проклетство и благослов: а и у 
једно и у друго је веровао (Настасијевић 1971: 16).

У есеју „За матерњи музички језик“ указује се на разлику између две вр-
сте примања утицаја других матерњих мелодија: активног, смисленог и вред-
ног за обогаћење своје мелодије и пасивног, које нема позитивно деловање. 
Овај исказ нарочито је значајан јер је знатно непосреднији од сличног иска-
за у коначној (јединој од стране аутора публикованој) верзији есеја:

„Два су става примања: активан и пасиван. Кад се духом стане на своје ноге, 
кад је од најзабаченије жилице до најетеричнијег трептаја мисли човек један и свој, 
онда се не само одољева спољним таласима, него још они делују плодоносно и бу-
дећи (а ко је од нас у духу цео и потпуно свој). Мора у жижи личности да постоји 
неразоримо светилиште себе кроз које, и кад продре примљено, ма из највеће 
туђине и даљине, преломи се у наш најличнији обрт. То је активно примање“ (На-
стасијевић 1991: 194).

Иако звучи поједностављено, Настасијевићева порука да је имање свести о 
свом, аутохтоном, богато искуство у примању туђег и данас делује опомињуће. 
Све сугестије аутора у вези са нашим односом према другим матерњим мело-
дијама могу се применити и на данашње културолошке прилике, када је најез-
да глобалне хибридне културе у немилосрдној експанзији. Уколико се изгуби 
свест о вредности властите матерње мелодије, последица је утапање у туђе:

„[...] кад се ропски прима (а то бива у непрекаљености матерње мелодије), 
највећи део личне силе оде на навијање и на подешавање туђему; човек се најзад и 
навије и подеси у савршеног примаоца, али је управо за толико изгубио моћ да се 
једном и његов глас судбоносно зачује“ (Настасијевић 1991: 44).

Проблематику нашег музичког мелодијског израза Настасијевић види у 
светлу духовне, а не материјалне, техничке природе. Сходно томе најпре мо-
рамо уредити свој врт, у којем ће расти „дубоко укорењено стабло, којем и 
не треба калемљења: чим из веће дубине притичу сокови, тим ће се племени-
тије плод заметнути. Туђа су струјања тада као ветри: благотворно савијају у 
све већу жилавост“ (Настасијевић 1991: 45). 

МАТЕРЊА МЕЛОДИЈА У ПОЕЗИЈИ  
МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

„Свака је његова песма икона нашег девичанског матерњег језика. Њој се не 
може прићи само очима. Мути се поглед од њеног строгог, зеленог злата. Усне се 
саме помичу и, као очаране, изговарају стих по стих. И једино се тако, живим гласом 
у коме се још једном отелотворио мађијски пој, улази у његову песму“ (Попа: 8–9).
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Еуфонијско прожимање лирике асонанцама и алитерацијама, као и ети-
молошким уланчавањима, отвара песникову тежњу да спутавањем језичког 
израза, све до елиптичних и сведених стихова, пробије поетички звучни зид 
и омогући матерњој мелодији да пропева. У перманентном јединству речи 
и звука настаје свет Настасијевићевих поетских слика и даље твори својевр-
стан језички систем: „Тако би пут у разумевање Настасијевићевих лирских 
кругова морао да пође управо од чињенице да је заборављена мелодија тј. 
сам искон лирике, њен синкретички тренутак у коме су реч и музика били 
јединствена целина“ (Шеатовић Димитријевић 2015: 83).

У Настасијевићевој песми „Јасике“ (варијанте: „Бела песма“ и „Чекање“) 
присутна су три уланчана мотивска круга: предео у коме шуме јасике; по-
ређење треперења јасикиног листа са треперењем душе песничког субјекта 
и бела и чиста јасика (она коју песнички субјект чека). Моћни тон из дубине, 
потпуно спонтан и језгровит, емоционални одјеци – све то чини матерњу ме-
лодију која се на следећем примеру може наслутити из: еуфоније, понављања 
вокала „е“, ритмике, симболике чистоте и тајанствености итд:

„Шта шуме јасике беле,
пречисте горске деве,
сребрне кад им стреле
јутарње сунце хитне,
и зраком кликну шеве“ (Настасијевић 1971: 40).

Други пример је песма „Фрула“ у којој су такође присутна еуфонич-
на понављања, али и чврста увреженост речи у мисао. Повезаност насту-
па из дубине духа, што чини незаобилазан сегмент пажљивог слушања ма- 
терње мелодије:

„Ил жал се стани у мени:
с неба ме стрела ранила,
тамна ме земља печила,
те песма ми је сузицом
и капљом крви кићена“ (Настасијевић 1971: 39).

У наведеној строфи свака реч је хоризонтално и вертикално увезана. У 
тим везама огледа се извесно сједињавање речи у мисао, како ће Настасије-
вић говорити у есејистичком фрагменту „Велика тајна стила“. Тајанствена 
сила налази се у понављањима и паралелизмима. У таквом формалном ус-
тројству песме могуће је трагати за назнакама матерње мелодије – за силом 
која проистекла из мелодијске спирале звука и језика ствара осећање сопства. 
У „Фрули“ је присутан наговештај „народне мелодије“, знатно више него у 
„Јасикама“. „Фрула“ је програмска песма и представља значајну поетичку 
прекретницу у односу на песниково стваралаштво пре ње. Народну мелодију 
у песми „Фрула“ евоцира прецизно одабрана лексика („пастири“, „фрула“), 



Милан Б. Громовић78

али и цели стихови који творе фолклорни мотив урока: „С неба ме стрела 
ранила / Тамна ме земља печила“ (Настасијевић 1971: 39).

Овим стиховима Настасијевић је открио присуство народне мелодије, 
чиме је отворио нов пут према њеном одгонетању. Петар Милосављевић 
тврди да је ова песма судбоносни тренутак за поетику нашег песника, јер је 
„матерњу мелодију у њој чуо први пут, а затим непрекидно трагао за њом, у 
мотивима, у речима, у ослушкивању и преиспитивању могућности језичког 
узраза“ (Милосављевић 1978: 117). 

У приповеци „Виђење 1915.“ младић свештеник пева песму која је у 
тешким условима долази „као напитак да се озари душа“ (Настасијевић 
1971: 189). Милосављевић ову песму прозно записану третира као мелодију 
која није права народна, већ народну има за подлогу коју даље интензивира, 
озвучава и распевава. Присутна су гласовна подударања као и у две претход-
но наведене песме, што је још један од доказа да је реч о својеврсној поезији 
у прозној форми. Није случајност што је јунак приповетке „Виђење 1915.“ 
свештеник и што се из његовог певања наслућује матерња мелодија, јер један 
такав певач одговара Настасијевићевој дефиницији уметника: „Уметник је 
првобитно свештеник, маг, човек који има везе са надстварношћу, са оним 
што стварност делимично, или, ако хоћете, симболично представља“ (На-
стасијевић 1991: 17).

На примеру прве варијанте песме „Извору“ која носи наслов „Песма 
чобана“ присутна је народна мелодија, док у финалној варијанти видимо 
дистанцу, односно наговештаје и евоцирање народне мелодије лексиком, 
синтаксом или по неким целим стихом. У поетској збирци Пет лирских кру-
гова у циклусу „Јутарње“ присутни су мотиви радости, свежине и буђења, 
док циклус „Вечерње“ одише мотивима туге и бола. У оба циклуса присутна 
је једна специфична мелодија, која није у потпуности једнака народној, већ 
народну мелодију евоцира и наговештава.

Матерња мелодија чује се у приповеци „Лагарије по ноћи“ и у музичкој 
драми Међулушко благо. Јунаци Настасијевићеве прозе траже и проналазе 
свој завичај уз помоћ матерње мелодије – она је њихова водиља и духовни 
путоказ. Језик ових прозних остварења свој смисао исцрпљује из матерње 
мелодије тако што непрестано флуктуира на међи петског и прозног, тра-
жећи адекватан језички израз. У оваквом књижевниковом плетиву тешко 
се разабира читалац, који уколико не познаје бивствујући темељ поетике, 
приказан у есејистици, мора се непрестано освртати и тежити да уоквири 
смисао дела. Из елиптичних песама тако настаје и Хроника моје вароши, та-
кође саткана матерњим музичким језиком пренабрегнутог смисла, јер је: 
„[…] густо проткана говорним клишеима, повремено и презасићена, па 
читање не може спонтано тећи […] и ова проза, уосталом, има изузетно 
много стиховних особина“ (Петковић 2006: 23). Једно од могућих решења  
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за херменеутичко одгонетање Настасијевићеве поетско-прозне форме јесте 
компаративно освртање на устројство текста српске средњовековне литера-
туре. Писање у низу „плетенија словес“ основна је одлика средњовековних 
текстова. О писању стихова у строфама и строфоидима није се размишљало 
због уштеде простора на пергаменту, али и због наслеђеног формалног об-
расца. Са друге стране, на пергаменту је увек било места за бескрајне низове 
епитета и развијених алегоријских слика које су коришћене у панегиричком 
обраћању свецу, а посредно и Богу: „Он је […] налазио сопствени начин 
поетског ’молитвеног тиховања’, свој облик ’плетениа словес’, грађен не-
сумњиво са свијешћу о древним обрасцима“ (Поповић 2013: 71–72). Језик 
поезије и прозе (који је опет поетски!) Момчила Настасијевића своје ис-
ходиште тражи у еуфонијском бескрају који отвара надјезичке могућности 
урањајући у свет звучања и у друге метафизичке слојеве, који отварају вер-
тикалу поетике од данашњости до искони.4

* * *

Есејистика, поезија и проза, једном речју стваралачка промисао Мом-
чила Настасијевића отворила је врата једној новој традицији. Међуратно 
српско песништво у Настасијевићевом делу добило је прозор у свет тради-
ционалне културе, симболистички, посредством звука који даље ствара пар-
насовске слике и твори аутентичну визију песништва као вертикалног конти-
нуитета. Настасијевићева есејистичка разматрања о матерњој мелодији, која, 
по свему наведеном није само матерња и није искључиво мелодија, створила 
су нови рукавац песникове поетике – елиотовски речено, једну одабрану тра-
дицију. На ту одабрану традицију која се састоји из тактилног оквира створе-
ног ослушкивањем народне мелодије, Момчило Настасијевић плодотворно 
је накалемио индивидуални таленат, оличен у смештању речи у зглобове без 
хрскавице, пренабрекнуто са снажним утиском и уметничким дојмом. 
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Milan B. GROMOVIĆ

MOMČILO NASTASIJEVIĆ’S ESSAYISTICS IN A SPIRAL  
OF NATIVE MELODY – SOUND AND LANGUAGE

Summary

The paper presents an analysis of the phenomenon of “native melody” in the essayistic and 
poetic reflections of Momčilo Nastasijević. A comparative review of two versions of the essay 
about ‘native melody’ has been established: “For the native musical tongue” and “For the native 
melody”, which points to the genesis of the author’s reflection and attempts to figure out the 
perceived musical, rhythmic and linguistic phenomenon (native melody). The work includes 
the consideration of the euphonic and rhythmic organization of Nastasijević’s verses, which are 
an example of an increase in the native melody by literary texts. In a separate chapter in the 
paper, the relationship between the native melody and the other is considered. The literary and 
theoretical considerations of Petar Milosavljević were taken as the basis for the hermeneutical 
discovery of the mother tune as a philosophical and artistic phenomenon. Essay, poetry and 
prose, in a word, the creative thinking of Momčilo Nastasijević opened the doors to a new tradi-
tion. Intermediate Serbian poetry in Nastasijević’s work got a “window” into the world of tradi-
tional culture symbolically, through the sound that further creates Paranas images and forms an 
authentic vision of poetry as a vertical continuity. Nastasijević’s essayistic considerations about 
native melody, which, in all likelihood, is not only native and not only the melody, they have 
created a new branch of the poet’s poetics – an elitically speaking, one chosen tradition. To 
this chosen tradition, which consists of a tactile frame created by listening to the native melody, 
Momčilo Nastasijević has well, he merged an individual talent, shaped to “put words into the 
joints without cartilage, overwhelmed with a powerful impression and artistic impression”.
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