
ЈЕДНА НИСНА РЕЛИГИОЗНЕ ЛИРИНЕ

Држи ce од давних времена мишљење да све y 
човеку зависи од њега самог. Човек извлачи из себе сама 
своју судбину, све своје личне и друштвене моћи. Не- 
како као паук што извлачи из себе своју пређу, рекли 
бисмо: и материал за пређу, и узорак мреже, и сву ор- 
ганизацију своје егзистенције на пређи и y средини 
мреже. Отприлике тако, додају они који имају горње 
веровање, али не сасвим тако. Пауци нису индивидуал- 
ности, a људи јесу. Резултати од једног истог догађаја 
нису исти код људи: онакви су какав je онај коме ce тај 
догађај десио. A ми питамо: a који je тај „један исти 
догађај“ за многе и разне људе? Он не постоји, било 
да извире из душа људских, било да долази, што ce 
каже, од Бога. Падање кише и снега, слепоћа, талент, 
смрт, ни два човека ce не би истоветно изјаснили о тим 
догађајима y својим животима. Непознате моћи y чо- 
веку и невидљиве њихове функције чине да je, на при- 
мер киша, један исти појам, али хиљадоструко осећање 
и доживљај. Људи са горшим веровањем пристају на 
то да y човеку има скривених моћи, али не примају 
мишљење да ce човеку додају с времена на време не- 
познате моћи. Додирне човека нешто што он не може 
да додирне — такво je наше искуство. [У једном стиху 
Лукреција стоји слично, a ЈТукреције je био рациона- 
лист и материалист.] И то je разлог да један исти човек 
y једном истом поновљеном случају мисли и дела за- 
висно од онога што ce y том часу или y међувремену 
додало y њега, потпуно ново и друго, преображавајуће 
по учинку. . . Све y свем-у: једни људи кажу, тврде: 
мој живот и моја душа су моји, ја сам им господар и



вођ. Други кажу, и тврде: мој живот je део божјих 
радњи и мисли, моја душа je онај свет y мени. У раз- 
ним цивилизацијама, y разним филозофијама, људи 
истовремено потврђују и поричу исту ствар. Једаред ce 
вели да je борба y животу нужност, смисао и лепота; 
други пут, да jfe проклетство и казна. Једни кажу да je 
материални прогрес гарантија за опстанак човечанства, 
други, да je духовни живот циљ људства и гарантија за 
сваки прогрес, чак и материални. Једаред важи да je 
овај свет хаос и судар, други пут, да je његово посто- 
јање и манифестовање чудесно, лако, безболно. Ta 
разноврсност je природна, лепа, корисна. Човек није 
паук, и није само ковач своје судбине и своје такозване 
среће, човек je сарадник божји на безброј начина и на 
безброј сектора божјег рада и умовања. Хераклит je 
учио: да једно исто опште правило важи за све што ce 
истовремено и узастопно догађа, и да зато овом свету 
не може бити краја. Све пролази, да, али je пролажење 
вечно, и условљава и вечно трајање. Хераклит je, све y 
свему, имао о свету претставу нечег нетеретног. Хриш- 
ћанство учи да служба Богу — ми то назиЕамо сарад- 
њом с Богом — није ни бестеретна ни безбрижна. Кант, 
заплетен y проблем судбине човечје, записао je: да y 
животу, на крају крајева, није важна човекова срећа, 
него божја слава. Дарвин je стратегију живота тумачио 
као борбу за гб материални опстанак. Владика Раде, 
као мислилац, уочио je такође ту борбу, али je није 
филозофски разрадио и објаснио. Јасни филозофски 
акцент и метафизичку веру ставио je Владика y божин- 
ско y човеку, y искру духовну, y сродство човека с Бо- 
гом. Неко много старији и од Владике Рада и од Дар- 
вина, запазио je и смело констатовао мржњу y живот- 
ним борбама свега што постоји. To je био славни немачки 
лиричар 13-ог века, Валтер фон дер Фогелвајде, a сти- 
хови су ови:

Ich hôrt’ ein Wasser finnen
Und sah die Fische drinnen.
Ich sah da ailes in der Welt:
Laub, Rohr, und Gras und Wald und Feld,
Was kriechet und was flieget

Das sah ich, und ich sag euch das; 
Da lebt kein einz’ges ohne Hass . . .



Француски владика Босие писао je: да индивидуазначи 
неред и заблуду. Ми од данас, опет претерано или бар 
једнострано, гледамо y неограниченој индивидуалноети 
слободу. Све те разноврсности природне еу, лепе и ко- 
рисне. Врше ce, врше људи над њима .изједначења. 
Траже и налазе y васелени и y себи моћ' која y једном 1 
и бдређеном смислу влада свим разним идејама и осе- 
ћајима, која нормалише и оплемењава све замахе чо- 
вечје.

Многи људи верују данас y техничку будућност 
света. Техника je y наше доба одиста ако не свему, али 
много чему надмоћна. Летење, радио и све друге бе- 
жичне комуникације, кинематограф који говори, плоче 
музичке које дају врсту бе-смртности нечијем гласу или 
свирању — то су данас чињенице које постоје и y ce- ’ 
лима и y пустињама. Многе идеје које су некада спа- 
дале y област поезије, фантазије, можда и религије, да- 
нас спадају y област технике. Људи ce данас више диве 
делима својих умова и руку него делима природе, де- 
лима божјим. Неосетно улазимо y „обожавање дела 
руку човечјих". Усхићује људе шум и фијук ветра над 
морем y кинематографу. A није тај шум оно што je, 
рецимо, западни ветар на енглеској обали, онај који je 
Шелија инспирисао за једно савршенство y лирској по- 
езији . . . Има стога и друкчије гледиште: дух човечји 
je широк колико васелена, бржи од авиона, брз као 
светлоони таласи, и увек je свесан да ce велики светски 
оригинали не доживљују y техници, него y духу, y 
унутрашњем животу. To еу тренутци кад ce мисао изо- 
лује не само од обичног живота, него и од обичне 
свести. Сва сећања и знања, све бриге, сав живот мо- 
рања — бришу ce. Претварамо ce y контемплативна 
бића, радимо мислеви рад потпуно незаинтересовано. 
Осећамо ce као птице, биљке, анђели: нити сејемо, нити 
жањемо, a добро нам je. Дух бдије усред унутрашњег 
живота, пуни смо религиозног осећања, и то je y том 
часу цео живот. Словеначки лиричар Мурн-Александер 
пева:

Jaz sem topol samujoč,
Ki ne seje in ne žanje.

Кроз те дивне просте стихове проговорила je дубока 
религиозноет. Библијска метафора о светским и мате-



риалним бригама, јача je ту, код песника, него y ори- 
гиналу.

Обичај je рећи, нарочито уз ручак и чашу вина: 
да су религија и религиозна осећања y току векова 
кмали своје време или своја времена. Кажу то људи 
који не знају ни шта je религиозност, ни шта они сами 
осећају. Мисле да нема религиозности y оном што су 
они, y  модерна времена, навикли да стављају на место 
где je некада стајала религија Богу управљена: y лаи- 
цизму, y такозваној религији човечанства, y разним 
мистикама разних људских изживљавања: мистика на- 
ционализма, завичаја, заклетве застави и старешинама; 
затим мистика певања, музицирања, поезије; «ајзад ми- 
стика оних момената кад човек осећа потребу да падне 

* на колена негде y самоћи. Св. Августин je одлично ухва- 
тио тај неухватљиви момент: „ . . .  понекад ме [Боже] 
уведеш y неку чудну и присну испуњеност ееком не знам 
каквом милином, која, кад би ce noneла до врхунца, по- 
стала би нешто што више није овај живот.“ Мисле људи 
да y свему томе нема религиозних -осећања. Варају ce људи 
много. Наравео, религиозно стање душе човечје није ре- 
довно, али je стално. Зар нису стална размишљања о ре- 
лигиозним оеећањима човека не само y филозофији и пое- 
зији, «его и y социологији. Зато je и молитва y неком 
облику стална y човечјем животу; зат-о je и религиозна 
песма и поема стална. Колика je огромна количина ре- 
лигиозних расположења и мотива и циљева y уметно- 
сти и литератури, то ce заправо и не слути. Механички 
ce учи по школама, и чита по књигама: да je сва умет- 
ност изашла из религиозних осећања, из контемпла- 
ције, из гледања на живот под углом вечности. Али не 
би требало то чинити механички. Као некада, и дрнас 
свака виша уметност, висока поготову, светла je и ча- 
робна и моћна над човеком релишозним осећањима 
која су y њој. He В. Иго са Контемплацијама, не Вињи 
са Судбинама, не Рилке са Књигом монашког живота и 
смртн, не Александар Блок, него један Хајне, један 
Бодлер, један Леопарди — из религиозне мистике су и 
они велики, моћни. Тајна живог света и гробаља, та- 
јанство васеленских закона, чудеса љубави, проблем 
зла и очишћења, ето то су и њима биле инспирације, 
мотиви и поводи и за скрушења, и за отпоре и хулу.



Сасвим неерећни и неваљали Франсоа Вијон има y свом 
Великом тестаменту редове чисто религиозног на- 
стројења:

Je ne suis juge, ni commis 
Pour pugnir n’absoudre mesfait,
De tous suis le plus imparfait,
Loué soit le doux Jhesucrist.

Оно што y високој поезији и прози тежи y моралну 
сферу, то je религиозно осећање, које y светости чо- 
вечјег живота види највиши идеал. Сваки Клингсор 
жели да постане витез светог Грала. Један Бокачо, жив 
y доба знатне удаљености од религиозних времена 
Средњег века, жив y доба кад je Пучо Капана сликао 
Шибање Христа, и само мало даље од Христа насликао 
превртање мајмуна — и Бокачо ce y једној добро про- 
мишљеној песми окреће Богородици:

di divenir ancor dal destro lato 
del tuo Figliuol, tra la beata gente

Песник, стваралац, блиски рођак Бога, самим тим мора 
спасавати свет и разбијати зидове мрака и зла, мора ce 
заносити идејом истине, добра и лепоте, дакле идејом 
Бога.

Покушали смо једном приликом избележити врсту 
антологије религиозних мисли y сабраном делу једног 
аутора који нема глас да je религиозан или мистик. До- 
живели смо што нисмо сневали. На свкој трећој, чет- 
вртој страници, y сваком .сгавку од вредности и лепоте: 
религиозни поглед на свет и на душу човечју. Понекад, 
y изразу и слици стоји право побожно скрушење, по- 
некад мука и гњев због приближавања искушењу. На- 
шли смо мисли чисто монашких и аскетских. Избеле- 
жили смо читав један мали систем учења: да y свакој 
жељи човечјој кма мамац y зло. Тај аутор je наш пи- 
сац, и још жив, дакле га нећемо цитирати. Али y Три- 
стану и Изолди, y тексту Рихарда Вагнера који такође 
нема репутацију религиозности — тобоже je тек са 
Парсифалом постао религиозан — има следеће:

Es wiederholt mir die uralte Mélodie:
Begehre, und stirb.



Ако ce добро загледа y високе књижевности свих на- 
рода, свугде je тако као и код нашег аутора: недокучно 
ce помиње бар толико пута колико знано: смрт толико 
пута колико живот; ужаси мучене савести толико пута 
колико и грех. Другим речма: y стопу за човеком иду 
бат и знак пред којима не може зажмурити ни врата 
затворити никоја душа, никоја савест. Потресни су сти- 
хови Пушкина y Борису Годунову, из уста и из душев- 
них мука Бориса, насилног цара који je преко леша и 
крви убијевог царевића узео круну:

. . .  ничто не можетг насЂ 
Среди MipcKHXi. печалеА успокоитћ;
Ничто, ничто... едина разв-fe сов-ћстБ!
ТакЂ, здраван, она восторжествуегБ 
НадЂ злобок), надг темноВ клеветок»;
Но если вђ неИ единое пнтно,
Единое случаДно завелосн,
Тогда 6tfla: какг извоД моровоД 
Душа сгоритЂ, налБетсн сердце ндомт>,
Какд. молоткомг стучитт> вт> ушахг упрекомг,
И все тошнитђ, и голова кружитсн,
И малБчики кровавБт вђ глазахЂ ...
И радЂ б^жатБ, да некуда. . .  ужасно!
Да, жалокЂ тотђ, вђ комђ с<жћстБ не чиста!

Шта je то? Божји суд? правда као божји закон? He, то 
je религиозно осећање y убици, осећање да ce урав- 
;нотежава разравнотежено, да he на степеништу пре- 
стола умрети насилни и крвави цар. Јер je последња и 
најпростија истина религиозног осећања: да ce све 
плаћа.

У наша времена, пееник са јаким религиозним осе- 
ћањем не значи уједно песника религиозних песама, још 
мање изречно хришћанског песника, још мање като- 
личког или православног песника. Модеран песник ре- 
лигиозне душе то je индивидуални мистик. Он може 
описивати вече, или воду «оја крај нас протиче и не 
враћа ce натраг, и испунити строфе дубоко контемпла- 
тивним акцентима и симболима. Наравно да међу ми- 
стицима песницима има и католичких песника и право- 
славних песника. Католичка поезија доживљује јак ре- 
несанс. Мотиви тих песника имају везе са црквеним 
обредима, са догмама, са Библијом. Ренесанс право- 
славља je више y филозофији, y религиозној филозо-



фији, наравно. Има међутим једна догма хришћанска, 
догма и источне и западне цркве, која не д§ мира 
уметницима најразноврснијих категорија, и уметницима 
кроз многе векове. To je догма о безгрешном зачећу, 
то je мотив Благовести. Ta «еобично компликована и 
необично тврда догма обрађена je уметнички — бојама, ) 
y камену, y дрвету, y легендама, y песмама — много 
стотина пута, чак много хиљада пута ако ее рачуна од 
времена првих миниатуриста сликара. Догма та je тако 
тврда, да сликарима и вајарима просто императивно 
намеће композицију. To je оно стереотиписано једно 
према другом стављање две фигуре свега, са фиксира- 
ним позама мање више, и са фиксираним душевним 
стањима. Песници, који чисто идејно, апстрактно ми- 
стички обрађују тај мотив, имају несравњено више сло- 
боде. Па ипак, сликари су дали несравњено више Бла- 
говести од песника, и успевали, чак до гениалних успе- 
вања, да y једну фиксирану композицију унесу сву ми- 
стику светости, загонетности, поезије. Колико инспири- 
саности y сликању човечанеког и побожног, колико на- 
пора и мука да ce домаши натприродно, колико правих 
чуда да ce Маријино лице, па чак и тело учине тако 
•прозрачнима да безмало разумом разумемо оно што 
пева једна анонимна средњевековна словеначка песмица:

Kakor sonce skoz glaž (стакло) gre, 
glaž ta se ne razbije: 
glej, tako je rojen bil 
Jezus od Marije.

Сликари Благовести, to cy до данас највећи уметници 
тога мотива. Али немир je и y песницима. Можемо по- 
чети са оном сасвим примитивном, без трљања главе 
састављеном песмом Нирнбершких мајстерзингера:

Maria zart, von edler Art,
du hast uns rein geboren ein Kindlein auserkoren, 
sonst waren wir verloren.

па ићи до Рилкеа, који <ce питао, душом, шта трепери: 
y оном прамену ваздуха између прста арханђела и на 
одбрану избачене ;руке Маријине. У својој књизи Das 
Marienleben, y песми Благовести, симфонисала je Рил- 
кеова мистика чудо: од „судара“ поглед§ анђела и де-
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војке све ce y свету испразнило, сва моћ света ce код 
њих двоје усредсредила, од тога ce нешто десило y 
природама анђела-весника и Марије, усамљено њихово 
сретање ce угрејало, и посветило ce религиозном упла- 
шеношћу њихових душа:

dieses erschreckt. Und sie erschraken beide.
Dann sang der Engel seine Mélodie.

Постоји на тему Благовести песма безименог италијан- 
ског поета 15-ог века, y којој ce песник решио да про 
сто и право запита ту скоро самртно озбиљну девојку: 
шта je мислила y часу појаве арханђела, и y својој уз- 
немирености:

Dimmi dolce Maria, a che pensavi 
quando l’Angiol t’apparse, 
humile a te inchinarse, 
dieti salute, e tu te ne turbavi?

Марија не открива тајну, али драговољно испуњава 
жељу побожног песника, и преприча, са грацијом, од 
прилике оно што знамо из традиционалне књижевности 
о благој вест,и. Строфе y којима тече диалог, беле су 
и звонке као сребро. Још je та песмица — y једној дра- 
гоценој италијанској антологији — заоквирена двема 
илустрацијама: с једне стране, репродукција дрвореза 
насловног листа једне збирке похвала Богородици из 
15-or века, издате о трошку ЈТоренца Мањифика; с 
друге стране, репродукцијом Ботичелијевих Благове- 
сти, оне познате слике на којој, пред отвореним про- 
зором, стоји место голуба танко високо дрво, као зелена 
буктиња наде и радости. Још један пример. У стихо- 
вима Валтера фон дер Фогелвајде има занимљива ва- 
рианта, доказ да су песници, пред догмом о благој ве- 
сти, бивали понекад много слободни. Песник замишља 
будућу Богородицу не као изненађену и престрављену 
девојку, «его као бремениту жену, y чистоти, и каже:

Kein Wunder mocht dem gleichen je:
du Engel Herrin, du trugest ihn ohne Weh.

Ako je реч o једном низу религиозних лирских пе- 
сама кроз векове, Италија долази на прво место. Ита-



лијански Средњи век и Ренесанс изживео je најпотпу- 
нији живот човеков. Сем наука и уметности, живела je 
y тој Италији и снага и лепота једног храшћанства из- 
негованог из побожних душа људи. Није сметао ни 
Аристотел, ни разум, ни јереси, ни корупција Рима. , 
Душе људи нису биле баналне, живеле су многострук ' 
живот, па и живот религиозни. Данте je разумом ре- 
видирао учење цркве о спасењу, али му, комплетном и 
гениалном, то није сметало, само помагало, да y додиру 
тезе и антитезе осети до дна и једно и друго, да мрзи 
папе и Рим, a воли католичанство, да y својој Комедији 
уметнички 'Сложи и памфлете против цркве и најзанос- 
није веровање и молитве. Ta Италија комплетних људи 
оставила je оне градиће од којих je сваки врста циви- 
лизације, оставила архиве и библиотеке, брда уметнич- 
ких дела, па оставила и религиозну поезију којој нема 
премца. Наравно, има y тој поезији читавих хрпа обичне 
реторике, али има и оног више никада непоновљеног 
што je кадро религиозно узбудити и равнодушног чи- 
таоца. У Италији онога доба људи су осећали шта je 
молитва и верско блаженство, осећали шта вреди ме- 
дитација побожне душе. У Италији тога доба људи су 
знали и осећали шта je молитва и религиозно блажен- 
ство; умели бити пусти и раскалашнм кортеђани, али ce 
no унутрашњој потреби завлачили и y бледе медитације 
и y бледе среће покајника и мудраца.

И француски средњи век има топлих религиозних 
текстова y својој богатој епској поезији тога доба; има 
и своју религиозну лирику. Али онај самозаборав и 
ону понесеност италијанских аутора y чијем тексту ce 
буквално види кад су, певајући, изгубили везу са овим 
светом, престали писати за људе и остали да вапију или 
славослове лице y лице с божанством — то француска 
стара религиозна лирика врло ретко достиже. Прво, 
Француска je, y Средњем веку, доста дуго била кул- 
турно вођена од Италије, имитовала je и зајмила од 
ње, имала своју епоху италицизма. Друго, Французи су 
други народ. Галски елемент y њиховој природи није 
дао духу да ce одвише ■ увлачи y тајну своје егзистен- 
ције. Бретонско-норманска традиција je опет све хриш- 
ћанско и одвише мешала са древним скаскама и бајкама. 
Сав француски народ je више или мање природе mo-
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билне, осетљиве на меру, природе која не воли дух од- 
више строг, a нарочито не тужан. Абелар, y XII веку, 
није могао да заволи тужну историју Христове жртве, 
и строго учење о гресима људским. Он je одрицао 
грешност поступка првих људи, и тврдио да je Христос 
само по доброти и љубави a не по нужди узео стра- 
дање и емрт на себе. У том смислу je он, Абелар, испи- 
сао оне чувене речи: Non fusse necessarium in mundo 
Chr-isti adventum. Сем тога, цела историја, тголитичка и 
религ.иозна, друкчија je била y Француској но y Ита- 
лији. Већ крајем XIII века, кад су y Италији ■— и поред 
чудне и грандиозне фигуре сицилианског Фридриха II, 
„јеретика и антикриста“, са којим почиње y Италији 
власт интелекта над савестима религиозним — кад су y 
Италији вера и црква још биле суверене, y Француској 
je већ одлучила победа краљевства и грађанства над 
влашћу црквеном. Фантастично ce повлачи ислред ра- 
ционалног, дидактичког и практичног; религиозно ce 
повлачи пред скепсом и критиком. A скепса та и кри- 
тика, y почетку још пуне респекта за веру, свршују 
са анализом вере. Смрт, на пример, већ je y почетку XV 
века престала бити мистични препород душе, и јавља ce 
y поезији само као мотив жалости због уништења жи- 
вота и лепоте. Французи су највише Грци после старих 
Грка. Тако je онда и њихова религиозна лирика убрзо 
постала ведра, грациозна, умиљата, човечна. Франсоа 
Вијон, y XV веку, има y својој молитви Богородици ре- 
дове о мученичкој смрти Христовој, и том приликом 
он жали оно што нико дотле, a рекли бисмо ни лосле 
није пожалио y распетом Христу, његову младост:

offrit à mort sa très chière jeunesse

Док Италија XVI века даје соиете све продубљенијих 
религиозних мотива, (Тасо, Ђамбатиста Марино), y 
Француској, Жан Пасера (Passerai:) пева шаблонску и 
досадну Химну спаситељу, a истовремено пише витле- 
јемски нежну и побожну и по форми првокласну песму 
на емрт сиротог малог врапца којег je мачка појела, и 
на чији празан гробић песник сазива све што има крила:

Passant, le petit corps d’un gentil Passereau
Gist au ventre goulu d’une Chate inhumaine;
Aux champs Elysiens son Ombre se promène.



Ето почетак оне y данашњој француок-ој религиозној 
лирици обновљене и усавршене традиционалне ноте, 
ноте галске, ноте идиличне једног Вијона, Мароа, Рон- 
сара. To je нота нежно елегична, чисто емотивна, света 
без помпе и ужаса, идилична, асишка. To je нота пое- 
зије која изједначује животиње и ствари с људма, ; 
која сен мртвог врапца облачи y велико почетно слово, 
и чини од њега име, лице, божје биће, Француски ре- 
лигиозни лиричари, стари и модерни, гаје y себи врлину 
сличну оној каква je била, по мишљењу Паскала, (Раз- 
говори о Епиктету и Монтењу), врлина y Монтења: „на- 
ивна, интимна, пријатна, добре воље и шаљива, скоро 
несташна и враголаста“. Наравно, не треба мислити да 
je сва модерна француска религиозна лирика y духу 
том, y духу Франси Жама. Код других писаца (Кло- 
дел, Певи, делимично Морас), она има моћне и су- 
блимне црте првобитног хришћанства и моћног като- 
личанства. Из ње бије оно светло хришћанско херојство 
по којем je y човеку снага одрицања већа од снаге по- 
жуда, по којем крст може да буде и лак. Si libenter 
crucem portas, portabit te, каже увек много читани ав- 
густински калуђер XV века, чувени Тома из Кемписа, 
али каже и Пол Клодел.

У немачким антологијама религиозне лирике смета 
често нескладан избор песама. He поетаје јасна и пла- 
стична врста религиозности и темперамент молитве 
једног доба. У старој лирици, сем тога, има зачудо 
много хладно реторског, сасвим незанимљивог, и баш 
под потписом најбољих имена. Једноставност je понекад 
и одвише безазлена; или, и то y најбољим примерцима, 
јаким по идеји и форми, дах не истраје увек до краја. 
Има једна анонимна стара народна молитва, (појављује 
ce y многобројним антологијама), која изненађује са- 
држином и обликом: посматрање постепеног пропадања 
човечјег тела на умирућем Богу који je постао човек. 
Акцент песме ce диже стално, до последње строфе:

О Menschheit bloss, о Marter gross,
O Wunden rot, o bitterer Tod

и онда одједаред склизне (без нужде, могла ce песма 
завршити горњим редовима), y обичну литанијску 
фразу:

Durch deine gottliche Mildigkeit hilf uns zur ewigen Seligkeit!



Оно што y неким немачким збиркама песама, и моли- 
твеницима појединих лица из прошлих векова често из- 
ненади и освоји, то су слике. He украшена почетна 
слова и арабеске дуж текстова, него уметнички сликар- 
ски и резачки прилози. У Нирнбергу, y Германском му- 
зеју, има драгоцена витрина. Један молитвеник садржи 
низ Мемлингових сличица које су no себи дубоке мо- 
литве. Још су на тим и сличним молитвеницима зани- 
мљиви и породични печати и грбови, са разним пор- 
третима тог и тог часног грађанина или високорођеног 
племића и његове жене, und syn Fruw. Пажње вредна je 
чињеница да syn Fruw увек стоји врло позади онога 
чија je, и да je умањена колико год je персективска 
могућност дозвољавала. На једном таквом печату je 
исцрпена сва тенденција: крупним словима стоји уре- 
зано und syn Fruw Mechtilde, али еироте Матилде «игде 
нема.

У антологији Religioses Leben, рађеној од више 
аутора, једној од најуспелијих збирки старе религиозне 
поезије које смо могли прегледати, има лепа песмица 
Валтера фон дер Фогелвајде, која почиње безмало y 
тону хајнеовске лирике, и има одједаред обрт y сен- 
тенциозно и религиозно:

lch sass auf einem Steine 
Mit aufgestiitztem Beine,
Darauf mein Ellenbogen stand,
Und hielt geschmigt in meine Hand 
Mein Kinn und eine Wange,
Und so bedacht ich bange,
Wie man noch recht soil leben hier.

У истој збирци ce налази и духовита, лака, некако y 
француском стилу грациозна песма чувеног мајстерзин- 
гера XVI века Ханса Закса, Свети Петар и коза. Св. Пе- 
тар ce чуди да Христос, свемоћан, не уме боље да 
управља светом; све иде натрашке; правде нема; науке 
и научници ништа не користе јер

— -------gehn durch einander sehr,
Eben gleich wie die Fisch im Meer,
Da immer einer den andern verschlingt. . .

и јуначи ce да би о.н, само да je годину дана Бог, знао 
реда начинити. Христос му чини предлог да само један 
дан буде Господ, предузме in Summa . . . das Regiment,



и чини што год хоће. Прва дужност Петра-Господа 
била je да испуни молбу немоћне сироте старице, при- 
чува јој козу на планини, и увече je читаву кући врати. 
Ванредни су стихови о томе како млада и несташна коза 
шиканира и до беса доводи несрећног Петра. У вече, 
Христос ce смеши, јер зна шта ће чути.

Petre, vvillst mein Regiment
Noch langer b’haiten in deiner Hand?

Одговор je лако погодити: сва човечја мудрост, па 
једва са једном козом за један дан да изиђе на крај.

У новија времена, после великог потреса људског 
интелекта и савесги који je до-нела Реформација, не- 
мачка ce религиозна поезија удубљује, и има овде онде 
ретких акцената. Да сгтоменемо само лирику несрећног 
Хелдерлина (Holderlin, песник прве половинеХ1Х века), 
или антологију Борхортову Ewiger V or rat deutscher 
Poesie, или из антологије Вирта, (G. Wirth), која има 
више свезака, онај одељак Клопштокова Месије где 
Христос, после васкрсења, срета на друму Матију и 
Клеофу, и иде с њима y Емаус. Сапутници не упознају 
одмах Христа, али, осетивши кроз разговор „божјег 
човека“, и препуни верских узнемирења после смрти и 
ускрса Христова, заволе ra, и не даду му отићи. Ту je 
онај класични, апсолутно библијски миран ставак, са 
лирским акцентом страхобног осећања сутона y чо- 
вечјој души:

„О, bleib bei uns, du Geliebter,
Sieh’, es will Abend werden, der Tag hat schon sich geneiget.“
Und sie hielten ihn zitternd bei beiden Handen und- baten.

Ови редови cy дивна мистичка поезија. Дан умре, 
удаљи ce са свим гласним и шареним што смо волели, 
човек заплива y нешто непознато, плови као усамљена 
лађа y сутон, a за њим, као за бродом бразда воде, вуче 
ce страх од ноћи, од свега непознатог и великог . .. „Не 
иди од нас, јер ето хоће да ce смркне."

У енглеској религиозној поезији и протестантској 
и неокатоличкој, издиже ce над љубав према Богу, као 
важнија, љубав према човеку. Бог није онај строги и 
суревњиви Бог који тражи да y срцу човека буде само 
он. У енглеским старим молитвеницима, и збиркама пе-



сама, и записима калуђера, Бог има необично много до- 
броте и стрпљења, и нарочите милости према човеку 
који je ближњем био брат, и нарочито много брига за 
човека коме људи нису довољно помогли. Познат je 
онај после и y модерну причу прерађени текст енгле* 
ског мистика из XIV века Ричарда Rolle de Hampole, 
где на исповест долази човек који je т-олико грешан да 
не сме да каже своје грехе. „Напиши их“, саветује му 
калуђер. Кад je прочитао, ужаснуо ce, изјавио да он 
толике грехе не може разрешити, и послао несрећника 
даље, до опата. Опат узима хартијицу, гледа, преврће, 
тражи, a хартија бела као снег — збрисани божјом ми- 
лошћу сви греси . . . У Конвенту Св. Томе, y Оксфорду, 
има рукопис из XVI века, са ванредним миниатурама y 
злату и многобројним ниансама плаве и зелене боје. У 
једном почетном слову je нацртан Христос коме долази 
читав низ гротескних фигура, деце, старих жена, мо- 
наха. Христос носи y лицу и телу израз неког доконог 
стрпљења и насвеготовости, од прилике израз једног 
деде y кругу унучића. Текст je уз то следећи:

I would fly to him,
if I could;
but 1 cannot fly,
1 will go;
when I cannot go;
I will creep to 
him

a слика одаје да je акцент y смислу тог текста, не y 
готовости хришћан§ да, тешко или теже, доопеју до 
Христа, него y готовости Христа да прими све алтер- 
нативе, и да чека колико год треба. У молитвенику јед- 
ног старешине чојарског еснафа, y XIV веку, има запис: 
„Најбрже стигне онај ko ce не жури, и који свој путни 
пртл^аг носи више y глави и y срцу, него на леђима. 
Имао je право калуђер источне цркве кад je записао: 
Са стрпљењем и истрајношћу и стакленцетом уља стиже 
пуж y Јерусалим.11 Наравно, има и y енглеским рели- 
гиозним збиркама доста оних типичних средњевеков- 
них химни и молитава које су пуне бусања и јада и са- 
мопоништења, крви и суза и божанских и човечјих. 
Али похвале и плачеви неба и земље прожимају ce 
жеђу човека за љубављу, и вером кроз љубав. У Лам-



бет-библиотеци y Лондону има рукогшс двају ванредно 
сугестивних лирских „плачева“, Богородичин и Хри- 
стов из раног XIV века. Христос плаче због мало љу- 
бави y свету. Из тог плача смо преписали неколико ре- 
дака занимљиве симболике онага доба

Under the tree a man sittynge;
From heed to foot woundid was he.

A semeli man to ben a king,
A graciouse face to loken into; 
i askide whi he had peynynge —•
He seide — Quia amore langueo.

Нека буде допуштено вратити ce још једаред 
Италији, и споменути већ споменуту антологију лирске 
поезије, једну од најуспелијих међу свима које позна- 
јемо. Она не садржи искључиво религиозну лирику, 
али пошто обухвата само XIII, XIV и XV век, има y 
себи знатан део религиозне поезије. Ta књига je жива 
слика оног компактног живота који je испуњавао те ве- 
кове y Италиј.и. У укусном издању што ce хартије, слова 
и распореда текстова тиче, Антологија je jour украшена 
са 60 добро израђених репродукција слика, скулптура, 
миниатура и нотних таблица, које оживљују и допуња- 
вају поезију, a које су саме опет допуњене цитатима 
из чувених дела о тим уметничким радовима. Збирку 
чине најразноврсније тесме, али, од прилике као y 
Полгревл^евој антологији енглеске лирике, нема ваљда 
киједне слабе и некарактеристичне. Ту су Петраркини 
сонети, поезија y којој je све симбол једног дубљег 
света што тек врховима својим извирује мало y овај 
живот. Ту je Чека Анђолиерија ватрометна поезија, са 
вечитом намером крика и ударца. Ту je Гвида Кавалкан- 
тија, Дантеова најбољег друга, опора метафизичка ли- 
рика, y којој филозофија не успева увек да буде и 
поезија, али y којој ce осећаји људски дижу до над- 
човечанских моћи. Ту су грациозне, папрено духовите 
канцоне безимених аутора. Ту je, најзад, прекрасна се- 
рија разних религиозних песама. Читамо кратке бла- 
жене строфице блажено верујућих; па обожавања Хри- 
ста и Марије од стране ватрених католика; па овде 
онде, као цркву међу кућицама, налазимо по коју од 
ретких творевина каква je, рецимо, раскошна похвала



и молитва Петраркина y славу Богородици, Vergine 
bella, che di sol vestite. To je пе.сма значајна адорацијом 
и скрушеношћу хришћанина и грешника, уметношћу 
мајстора y језику и грађењу стихова, и, ваља рећи све, 
галантном духовном адмирацијом за жену једног ве- 
ликог, можда .највећег духовног трубадура. Има пуно 
реторике y тој песми, наравно — дуга je, и једнако 
исту тему обрађује — али ce све реторско' усијава и 
блешти заносом песника који просто нестаје y својим 
строфама, који ce гуши од екстазе, који себе претвара 
y тамјан и глас звона. Да човек еагори ту наштампану 
песму, пепео би јој ваљда остао врућ и блистав. Ко- 
лико да ce чује звек и звук, и осети топла пластика сти- 
хова, преписујемо неколико редака те магичке хар- 
моније:

Vergine chiara e stabile in eterno, 
di questo tempestoso mare stella, 
d’ogni fedel nocchier fidata guida; 
pon’ mente in che terribile procella 
i’ mi ritrovo, sol, senza governo, 
et ho già da vicin 1’ultima strida 
Ma pur in te l’anima mi si fida: 
peccatrice, i’ no '1 nego,
Vergine, ma ti prego
che ’1 tuo nemico del mio mal non rida.
Ricorditi che fece il peccar nostro
prender Dio, per scamparne,
umana carne — al tuo virginal chiostro.

Једна од најлепших и најкарактеристичнијих песама 
Антологије јесте Плач Богородице Јакопона да Тоди, 
мистика и ватреног песника, понајмаркантније фигуре 
калуђера-бораца италијанске мистике XIII века. Једна 
чисто поетока природа, са бурном наглином израза и 
слике, чини утисак да ће ra екстаза, гњев, жалост, раз- 
нети као младо вино суд y којем нема довољно места да 
ври. Јакопоне пише своју лирику y чисто драмском 
стилу. Свака терцииа његових жустрих, краткоредих 
стихова y Плачу Богородице, то je један акт драме. 
Нигде описа, причања, вербалне доколице; све je раз- 
вој догађаја, жива реч, диалог и монолог. Богородица 
директно говори и дрвеном крсту

O croce, che ferrai?
El figlio mio torrai?



Трагедија око распећа и умирања Христова затеже ce 
као лук. Песник, слично гласоношама античких драма, 
ужаснут и без даха али верно y свима детаљима саоп- 
штава Матери напредовање катастрофе. Нарицање Бо- 
городице, најнежнија лирика и сама суза, крије y себи 
такође драмску трагедију. Трагични врхунац драме je '< 
y вриску Матере која види излазак душе умирућег сина

Figlio, l’aima t’è uscita

Наслоњена на Јована, Богородица тугује над мртвим 
сином y строфама које су комадић лирске музике како 
je 'Само италијански језик може дати, и још онај XIII 
века који je за поезију бирао што je најлепше из ла- 
тинског, провансалоког и вулгарног домаћег. Какав чу- 
десан звук имају, рецимо, ове речи Христове

Joanne, esta mia Mate, 
tolliela en caritate; 
aggine pietate, 
chè lo core ha forato.

Или стихови плача Богородичиног који ваистину нису 
речи, који су плакање.

Oimè, figlio innocente; 
о mio soi risplendente, 
passato ail’ altra gente, 
quai ti veggio oscurato!
Figlio bianco e vermiglio, 
figlio senza simiglio: 
o figlio, a chi m’appiglio, 
che mi ai cor mio, lassato?...

Ванредно завршава и стишава Јакопоне велику траге- 
дију: акордом религиозног смирења. Драмска сцена 
највишег стила: ћутање над трагедијом од овог света.

Trovaronsi abbracciati 
madré e figlio a un cruciato.

Јакопоне je y тој песми испевао драму која ce за време 
његових медитација морала стварно одигравати y ње- 
говој души. Он виче y помоћ као да и њему растежу 
руке и (прикивају ноге. Succuri Maddalena!. . . Succuri 
Madonna! У тим вапајима јечи страх очевидца. Таквих 
религиозних песама данас више нема. Модерни песник 
Рилке, мистик индивидуалан, не може да живи Голготу.



У његовој песми Pietà, бол Богородичин je резигни- 
рано огорчење: њен живот je мртав, али не патетично 
мртав са забоденим ножем, него мирно мртав, пошто je 
смрт извадила из срца најотрованију жаоку бола.

Jetzt wird mein Elend voll, und namenlos 
erfüllt es mich. Ich starre, wie des Steins 
Inneres starrt.
Hart wie ich bin, weiss ich nur Eins:
Du wurdest gross —
— und wurdest gross 
um als zu grosser Schmerz 
ganz iiber meines Herzens Fassung 
iiinauszustehen.

Данас више нема оне религиозности која ce од 
јутра до мрака мешала са човечјим животом. Модерни 
религиозни песници инспиришу ce често посредно, ту- 
ђом религиозном визијом. Тако je више но вероватно 
да je Рилке много доживљавао пред сликама. На при- 
мер, пред сликама једног ван дер Вајдена, пред чита- 
вом серијом његових уцвељених Богомајки, оних са 
кишом плача на образима, оних савладаних као леш. 
Рилкеова песма Бегство y Египат чиста je парафраза 
чувеног Шонгауерова цртежа истог мотива; са паћени- 
цима без ауреола, човечански застрашеним, који не 
знају да су светиње и да их Бог води, и све надземаљ- 
ско им je само y томе што путују као y сну. Рилке каже:

Und sie sassen wie im Traume.

Данашњу религиозну медитацију, даље, више потстиче 
јад живота него величанство Бога, Еише бол него ве- 
ровдње. Стари мистици су били херојске фигуре, 
борци; данашњи су, мислима и текстовима, тамни доку- 
менти људскога живота. Некада je важио поглавито је- 
дан страх, страх од греха, и томе страху je било по- 
моћи: човек ce кајао и исповедао, a Бог je био Бог који 
прашта и спасава. Данас je човек притиснут, као зрно 
између два воденичка камена, између страха од смрти 
и страха од живота, страха од задатка животног и рада 
и страха од нерада, и тако човек живи y вечитом не- 
задовољству, неутољености, немиру. To je, како смо 
навикли да кажемо, трагика живота. И што већи човек, 
што више дарова y њему, што више од Бога му пове-



рених задатака и извршених задатака — трагика све 
већа. Модерни велики песници, y часовима религиозних 
размишљања радо стају пред ту тему, пред трагику чо- 
вечјег живота којој нема лека. Вињи je y поеми Мој- 
сије и Мојсију удахнуо то осећање. Мојсије je велик, 
човек, Богом изабран човек који je све био и све могао, » 
али он остаје пред Богом горак и уморан, само смрти 
жељан. Тоном жалобним, али донекле и тоном скептич- 
ног обрачуна каже Богу, неколико пута, да je „живео 
моћан, али усамљен"; и безмало ce брецнуо на Бога y 
емислу: доста ми je свега:

................................................ Ne finirai-je pas?
Où voulez-vous encor que je porte mes pas!

Тежак и претежак песимизам бије из те узвишене и 
ванредне поеме: човеку нема помоћи ни лека ни кад je 
велики ни кад je мали, ни кад je срећан ни кад je не- 
срећан. Анђели су завидели Мојсију, и дивили му ce — 
вели Мојсије сам о себи, али — „срећан „Господе, 
ниеам“. Песма Вињијева бруји сва од дивних пуних 
акорада, али спиритуална вредност песме није знатна. 
Мојсије јадикује, Мојсију треба cpeha, Мојсије 
жели смрт као бежање од живота. За поему таквог пе- 
симизма није требало узети 1Старозаветног великана, 
човека који je c Богом разговарао. Вињи je помешао 
„редове“, како би рекаО! Бергсон.

Модерна југословенска књижевност има такође 
једну антологију религиозне лирике. Могли бисмо имати 
и више таквих антологија, и не искључиво од слове- 
начких песама, што je случај са овом на коју мислимо. 
Дубровачка књижевност има много химни -и молитава 
Богородици; модерна српско-хрватска књижевност би, 
без сваке сумње, могла дати врло карактеристичну 
збирку религиозне лирике, на челу са Његошем. A за 
једну антологију религиозне поезије источне цркве 
нашло би ce сасвим особито благо, кад би био обичај 
прев>ртати житија светих и књиге етаријих и новијих 
аскета грчко-источне вере, дубоких хришћана, и инди- 
видуалних мистика. У тој литератури светаца, стараца, 
аскета и монаха крије ce један сп1иритуализам, једно 
прекаљено хришћанство, који су ce изражавали «роз 
уметност и мудрост високог реда. Колико je нама по-



знато, сем на грчком, (нешто су преводили Епископ 
бачки, господин Иринеј, и професор Лазар Мјарковић), 
највише и најбољих таквих текстова имају Руси; и ори- 
гиналних, и преведених, и компилованих. ПонајЧешће 
су били прозни текстови он,и који су нама долазили до 
руку; али само по облику прозни. Нешто првобитно, 
опоро строго и директно, хладно аскетско, али чисто 
светачко je струјало из тих редака. Они су лишени ра- 
финованости коју има католичка религиозна поезија; 
али су и сачувани од оне понекад одвише јаке сенсуал- 
ности y коју хоће да заблуди адорација и мистика рев- 
носних католика. Изнећемо овде, ради контраста, по је- 
дан пример једног и другог. Додајемо одмах да je 
текст из области католичке религиозне поезије један 
од врло непријатно карактеристичних, и ако je узет из 
дела чувеног мистика фламанског XIV века, Јана ван 
Рисброка, из његове Књиге о дванаест бегина (нидер- 
ландска искушеница која ce још није заветовала). Тај 
мистик и учени теолог носио je уз докторску титулу 
још и додатак, звао ce Doctor Ecstaticus. Оправданост 
тога назива доказује нарочито први део поменуте 
књиге, где искушенице говоре о љубави за Христа на 
начин који je, данас бар, сасвим непријатан. Осма бе- 
гина, на пример, каже (у преводу дела на немачки језик:)

Herr Jesus ist ein süsser Bronnen,
Aus Ihm entfliessen allé Wonnen:
Ich halte mit Ihm Trinkgelage.
Er ist mein und ich bin šein:
O dass Er sich mir nie versage!
Nicht ohne Ihm mehr kann ich leben;
Wie eine süsse Nuss ist Er uns gegeben,
Sie sich zu knacken, soil jeder streben,
Weiss und kostlich ist der Kern.
Nur Jesus wiird als Gott ich wahlen,
Galte es heute mich zu vermahlen:
Bei Ihm lieg ich so gern.

Тешко je примити и разумети ову поезију доктора ек- 
статикуса, иако je екстатикус. У први мах човек помисли 
да je текст можда врста исповести недисциплинованих 
калуђерица-приправница. Тим пре што једној, шестој 
међу њима, преврши, и она кара:

Шта ce то говори?
Шта ce то усуђујете питати?
Сестре, ви сте заблуделе . . .



Али, после свих дванаест монолога, y другој глави 
Књиге, читамо овај текст ауторов:

Тако говори ревност побожних бегина,
Све њихово биће окренуто je врлини . . .

A тај Јан ван Рисброк био je учитељ Томе из Кемписа!
Напротив, код грчко-источних аскета све je опоро. 

Строга je, и често грубо саркастична анализа монахо- 
вих напрезања, његове немоћи да упозна природу духа 
и тела чију разлику једнако осећа, a не може тим осе- 
ћањем да ce користи. Пуно je y тих писаца храбре кри- 
тике, критике голог стила, који сваком речју, као плуг 
ножем, рас-кида, да би преврнуо. Што би рекла францу- 
ска узречица: добар судија, добар џелат. Навешћемо 
овде одломак из дубоко медитативних и врло уметнички 
■срочених страница y књизи аскета Јована Лествичника. 
Тај текст, као што ће ce видети, не заостаје на својим 
најбољим местима иза најбољег y позније писаној чу- 
веној књизи Томе из Кемписа De Imitatione Christi.

КакЂ свнзатв мн*ћ плотв свок>, cero друга моего, и судитБ 
ее по прим-ћру прочнхд. страстеА? He знаго. Прежде нежелн 
ycirfeio свлзатв ее, она уже разр^ћшаетсв; прежде нежели стану 
судитБ ее, примирнкзсн сђ него; и прежде нежели начну мучитћ, 
преклоннгосБ КЂ неИ жалостда. Какт> мн-fe возненавид-ћтБ ту, ко- 
торукз н по естеству привћжд. лгобитБ? Какт, освобождусћ on, тоК, 
c'b KOTopofl ^ свнзанЂ на в1,ки? Какт, умертвитБ ту которад должна 
воскреснутћ со много? . . Скажи инјз, супруга мон — естество 
мое, скажи мн"ћ. какт, могу н пребмтБ не унзвллемЂ тобшо?.. 
Какт> могу поб^дитБ твое мучнтелБство, когда п доброволћно 
р1>шилсл бмтБ твоимт, нонудителемт,? ..

На та питања долази не мање хладан, резак али бли- 
ставо аскетски одговор природе y човеку:

Если сординишбсд ст, послушашемт,, то освободишБсн отђ 
мени; a если пршбр^ћтеињ смиреше, то отсћчешБ мн^ голову.

Занимљиво je учинити шаралелно посматрање ре- 
лигиозне поезије која говори о смрти, код писаца ка- 
толика и писаца грчко источне вере. Католици, припад- 
ници вере y којој je дисциплина и величанствена и 
страшна, католици ce при помисли на смрт сећају, и, 
мање или више свесно боје греха и казне због греха, 
али за умирање као такво имају увек извесну спрем-



ност, страха и одвратности од смрти имају релативно 
мало. Чак и оне страшне слике мртвачких танаца, danza 
macabra, које су једно eèpeine биле и мода и уметност 
y католичком свету, и y њима je било нечег само по 
себи ce разумевајућег, чак ведрином зачињеног, нечег, 
тако да кажемо, лековитог. Смрт ce шуња за младом 
девојком, али y скелетним евојим рукама држи виолину 
и свира, и — зло не мисли оној коју ће однети. Или, 
краљ, охол и леп и властан, на коњу, a за њим комор- 
ник (смрт) са скупоценим меканим плаштом краљевим 
преко руке, y који ће ra увити чим стигну куд су по- 
шли. Или, ратник, y оклапу и шлему, широк и висок као 
неко брдо, земља подрхтава под њим, a тамо на са- 
вијутку пута га чека смрт, танка као иглица: неће за- 
болети ни колико убод мушице. И већином тако: смрт 
није суд и осуђење, џелат, убица, није мучитељ тела^ 
ако je душа чиста . . . На ориенту, мислимо грчко-источ- 
ном, теже ce умире: откидање од живода бол je ве- 
лики, распадање мртвог тела je ужас. И кроз то ужасно 
ce пробија вера да je смрт рођење y нови, бољи жи- 
вот. Католицизам директно учи своје верне умирању. 
Знати умрети, то je знати бити слободан, и знати во- 
лети Бога више од свог живота. Добровољно' умрети, 
увек бити спреман за смрт, то je колико умрети a смрт 
не видети. Како je мирна, охрабрују^а, силно убеђујућа 
реч средњевековног католичког монаха: /л media vita 
morte sumus. Ty ce свест човекова диже до највишег 
измирења, до врлине. Кроз доста векова, до нежног, 
болешл>ивог, врло индивидуално религиозног Рилкеа 
умео je католицизам да изнесе ту можда најпоноснију 
буктињу евоје филозофије и педагогије. У једној 
строфи својој Рилке je y златну уметност оковао ону 
горњу тврду реч монаха:

Der Tod ist gross.
Wir sind die seinen
lachenden Munds.

Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen 

mitten in uns.

У једном ce не треба варати. Има y тој сублимној 
хришћанској храбрости пред смрћу не само католичан- 
ства, него и греколатинштине, оне греколатинштине



против које ce католицизам увек борио, али која га je 
ипак прожимала својим принципима. Рим хришћански и 
Рим класични сливали су ce увек. Најгрчкији град Италије, 
Фиренца, дао je и Риму и Италији најдубље, најсветлије, 
па и најмрачније религиозне мислиоце и калуђере, дао 
Дантеа, Кавалкантија, Савонаролу. Од аристократске 
елеганције умирања грчког Римљанина Петронија има 
трагова и наслеђа y смртима средњевековних мартира, н 
y католичкој религиозцој поезији кроз векове до да- 
нас. И ето то, та греколатинштина, то медитеранско, то 
«ласично и кад није класично .—- то недоетаје y сасвим 
друкчије, y немилостиво конструисаним храбростима 
пред смрћу код грчко-источних светаца, аскета и поета. 
Занимљиво je, на пример, прегледати' погребне стихире 
Св. Јована Дамаскина, калуђера y манастиру близу Је- 
русалима, y VIII веку. Дамаскин je био и песник и учен 
стручан писац. Он je разрадио догматички развој грчке 
цркве. Чувен je, уосталом, и по томе што га je позније 
сведем признала и католичка црква. Те погребне сти- 
хире су чувене, пуне снаге и поезије, али и пуне ужаса 
од смрти, пуне претње смрћу, пуне чисто материалног 
осећања и детаљирања смрти. Песник ce нагиње над 
разривен гроб, гледа „кости обнажене", рида: „где je 
лепота тела . . . очи и облик тела?“ Таштину и ништа- 
вило овог живота излаже презирању тиме што призива 
слику укочених удов'а и снаге лишеног тела:

Jep очи згаснуше, ноге ce везаше,
руке ce смирише, слуха нема,
језик ce ћутањем закључао . . .

Најзад и сам мртвац проговара, и он жалећи моћи свога 
тела:

лежим без гласа и даха,

a још јуче говорио сам с вама . . .

Истина, то je врло рана хришћанска поезија. Али, ре- 
цимо, папа Гргур I Велики, па Св. Августин, писали су 
још раније, IV век и V век, па код њих већ налазимо 
танану спиритуално-ст и много трансцендентног y свему 
што ce односи на умирање човека. Дакако, има код Да- 
маскина, који по таленту премаша далеко папу Гргура 
и y његовим најлепшим писмима и y Диалозима, a до-
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стиже Св. Августина y Исповестима, има код Дамаекина 
лирских места тако ванредне лепоте да су до данашњег 
дана неодољива и као религиозна и као уметничка 
вредност:

Куд je чежња за светом на земљи?
Куд маштање о пролазном добру?
Где je злато и сребро?
Где множина слугу и метеж?
Све прах je, и пепео и сенка.

Куд сада идемо и шта постајемо?
Ko просјак je, a ко богаташ, овде?
Ko je силник, a ko je слободан?
Пепео cy сви.
Гније лепота лица,
A цвет младости суши смрт.

Има код Дамаскина један врло занимљив ставак с об- 
зиром на старо (Дамаскин je проучавао Аристотела) и 
на сасвим модерно учење: да je душа везана за тело, 
да, иако битно различна од њега, не може дејствовати 
без њега, да дакле раздвајање њено од тела мора бити 
мучно:

Јао, како ce бори душа кидајући ce од тела;
.Јао, колико рида, a нико милости за њу нема . . .

Католичка религиозна поезија има и за тај момент своју 
посебну метафизику. Телесне муке и лагано умирање 
My4eHHKâ дотле док су при свести, то ce y поезији пева, 
јер то je љубав и жртвовање. Распадање лешине, нити 
je важно нити жално, нити je историја човека нити пое- 
зија о њему. Потрееан католички јаук Томе из Кем- 
писа за душом умрла човека овај je: да ли ће ce 
сећање на ту душу сачувати, да ли ће ce молитва за 
ту душу молити? Quis memorabitur tui post mortem? 
Quis orabit pro te?

Антологија Slovenska religiozna lirika танка je 
књижица. Наравно, лепо издана. Она садржи мали број 
средњевековних анонимних песама, остало je модерна 
поезија тако 'рећи најновијег доба. Осамдесетак стра- 
ница, двадесет и 'неколико аутора, четрдесет и три пе- 
сме,- Ипак, књига има амбицију да изведе линију ду- 
ховног раста словеначког народа. Аутор антологије 
каже да ce трудио да y њу уђе — све не, јер не може 
— али увек оно што je израз чисте и личне религиозне



тенденције, и при том од несумњиве уметничке вредно- 
сти. Песме не следују ни хронолоигки, ни циклуски по 
религиозним мотивима, ни, што je најзанимл>ивије, са 
потписима аутора. Сложене су по неком чисто унутраш- 
њем хармонском плану. Имена аутора су истакнута 
само y регистру. „Хтео сам“, каже антологичар, „да y 
неку руку излучим из збирке све небитно; да збирка 
као целина буде безимена, само светла и величанетвена 
духовна симфонија“. Антологичар je дакле и сам де- 
лао из религиозне побуде. Књига ce „родила из ду- 
ховне проблематике времена“, тумачи он, даље, побуду 
за своју побуду. Да буде књига божје љубави v samoti 
in bridkosti našega časa.

Стару поезију y збирди одликује благост и наив- 
ност веровања и израза. Свака етрофица je љупкост, 
изишла из сасвим нецеремониозног и бестрашног оп- 
штења с небом. Богородица и Христос су ту y свако 
доба, као добри суседи и људи брину бригу села и 
света y исти мах. У једној песмици, y којој ce меша па- 
ганско веровање y зле силе са хришћанском добротом, 
Христос заплива y море и моли једну демонску рибу, 
ribu faroniku, од чијег превртања на леђа прети свету 
пропаст, моли je да ce не преврне:

Oh nikarte, nikarte riba, 
riba faronika, 
zavoljo otrok nedolžnih, 
zavoljo porodnih žen.

Једна од најлеггших међу тим песмицама je можда она 
већ споменута, са својим лирским објашњењем догме 
о зачећу. Ta песма je, каже антологичар, извађена из 
•словеначких хроника XVI века, и додаје да није сасвим 
оригинална, да има упоредница y латинској и немачкој 
религиозној поезији. Нама je позната једна италијанска 
варианта, из друге половине XIV века:

Као што сунце улази y око, 
a реч Божја y срце човека, 
a око и срце остају нетакнути, 
тако je рођен . . .

Треба нарочито подвући да међу тим словеначким пе- 
смицама врло наивних аутора нема ниједне баналне. 
Није банална ни она

Smo sladko vince pili 
Ko je Jezuš mimo še l. . .
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Модерни део антологије јесте највећим делом ми- 
стична романтична лтоезија оне врсте и стила «оји ка- 
рактеришу све сличне књижевностИ y Европи. Наравно, 
као y евак-ом случају добре поезије, са националним 
нечатом y идејном и техничком смислу. Уредник Вод- 
ник каже y својој речи да je метафизика еловевства, 
то јест народа словеначког, y сва најсветлија времена 
историје била религиозна. Спомиње извесне епохе када 
je религиозност слабила, па и данашње време сматра 
колебавим, али констатује, као што смо ми констатовали 
за цео католички свет, да и Словенија има извесан ре- 
лигиозни препород, Утврђује, даље, да y Словенији, 
данас, има више индивидуално мистичног него ортодок- 
сно хришћанског религиозног осећања. О католицизму 
не говори нарочито. Нисмо довољно стручни да бисмо 
смели одређено одобравати или одређено критиковати 
избор аутора унесених y антологију. Казујемо само 
лично своје жаљење кад жалимо што никако није за- 
ступљен један од најбољих словеначких лиричара, Алек- 
сандров-Мурн. Он je сав изишао из безазлене душе на- 
рода, која je сама по себи религиозна. Зар нису могла 
ући макар четири завршна реда песме Vigili je? У н>има 
има нешто од језивог и светог оног вечера кад су троје 
њих ишли y Емаус.

Nobena zvezda v noč ne sije,
Po terni tma se teška vije.
Umrle duše, bele lilije 
Pojo in molijo vigilije.

Или можда, као пандан Јесени, коју je приложио Ми- 
ран Јарц, Мурнова Пролетња романца. To je песма ве- 
лике лепоте; један, ако ce сме рећи, хришћански дити- 
рамб Св. Ђурђу као оличењу вечите младости, здравља, 
и лепоте оне божје снаге која обнавља свет. Жупанчић, 
y својој збирци Mlada pota, y циклусу посвећеном сени 
Александрова-Мурна, тако често задрхти баш при се- 
ћању на ту песму. Почетак те песме je магистралан: цео 
свет отвара капије, и трчи пред витеза пролећа, Св. 
Ђурђа.

Odprite okna, odprite duri, (врата) 
mimo jezdi vitez sveti Juri, 
sveti Juri na konju . . .

Затим, опет само као личну импресију, саопштавамо: да 
нам je Жупанчића мало: свега једна песма. To je поет



са класичним врлинама талента, и то je поезија y којој 
необично чеето баш религиозно осећање појачава снагу 
снова. Жупанчић, истина je, нема типичних и тематич- 
них религиозних песама, али има скоро језиву способ- 
ност да ce сав увуче под своја крила, да „стисне y пр- \ 
оима своју мелодију“, и да живи апсорбован y најви- 
шем. Тог Жупанчића нам je мало y антологији. A могао 
јс лако ући више пута. Јер, са уврштењем Јесени Ми- 
рана Јарца — антологичар je, наравно, добро урадио 
што ју je уврстио — отворена су широм врата многим 
религиозним вариантама. Том песмом je скала религиозне 
карактеристичности y антологији знатно повећана: иде 
y њу и метафизика; пеизаж који y перспективи тоне 
y мистериозност, мисао човекова која ce заветује стра- 
дању.

Између старих и сасвим модерних песама y збир- 
ци, има осетан хронолошки и идеолошки прекид. Ан- 
тологичар каже да y доба од XVI—XVIII века није мо- 
гао наћи пажње вредних примера y словенским рели- 
гиозним песмарицама. Ta појава вреди донекле и за 
религиазну поезију других католичких земаља. Настала 
je, рачунајући од почетка противреформације, дужа 
или краћа пауза, пре но што ће доћи, затим, религиозна 
поезија новог типа. Прошло je било време кад су веру 
одржавали народи, и они врховни појединци који су 
значили ауторитет и власт: папе, краљеви, научници. 
Настале су, прво, велике борбе против ортодоксног 
хришћанства од стране реформираних и од стране раз- 
них мистичких трибуна. 3aTHi4 je наступио час замора 
и индиферентности. У Италији je сустао био најсуро- 
вији део гибелинске борбе: жеља да ce Рим y са- 
мом бићу свом реформише. Почело je ново, слободно 
интерпретовање Христове науке; a практиковање ре- 
лигије ишло je y првом реду за тим да ce y сва- 
ком човеку без разлике пробуди неки унутрашњи жи- 
вот. Дошао je био час када ће ce и y вери и y побожној 
поезији почети ценити богатство и лепота индивидуал- 
них религиозних осећаја, и то, без разлике, код лаика 
и дркви заветованих лица. Спиритуалност je y јакој 
мери стала над ортодоксију римску и католичку. Са 
ослобођењем маште, почела ce развијати добра рели- 
гиозна поезија и међу лаицима. Поновио ce, y нешто



друкчијем смислу, наравно, тренутак када je Св. Антон 
Падовански, y XIV веку, писао: Clerici sunt infructuosi, 
et laïci fructuosi. Контемплација и медитација нису 
више тако строго дељене као y доба Лојолиних прсписа 
и молитвених дисциплина. Религиозни песници, поред 
љубави за Хриета, имају љубав за све појаве y природи 
и животу, без страха од искушења и заводљивости. 
Једна врста лирске филозофије, тако да кажемо, ро- 
дила ce, и улепшала религиозна осећања човекова. Про- 
шло je, наравно, много времена док ce та нова рели- 
гиозна поезија ориентирала y свету видљивом и невид- 
љивом, и подесила законима божјим и природним. 
To je она пауза коју je хонстатовао и антологичар 
збирке о којој je реч.

Можда je ово прилика да ce каже и нешто опште 
о словеначким лиричарима. Словеначки народ, a с њим 
сви ми Југословени, имамо y словеначким модерним 
лирским песницима драгоцен део књижевности. Слове- 
начки лирици, они најбољи, то je лирски материал до 
сржи костију, то су лирици по вокацији. To су птнце 
певачице. Почети песму, ударити оно што Немац зове 
Auftakt, запевати, то je један сасвим нарочити дар y 
словеначких лирика. He описују, не припремају, не од- 
мотавају, него: удар« клатно y звоно; широм ce растави 
застор; или букну крила каоуоног Жупанчићева лабуда:

Kađar dvigne labod 
blestečo perot, (крила)

Kot da piamen se bel 
med valovi je vnel. . .

Навели смо већ један пример таквих отпочетака y 
строфи Мурнове Пролетње романце. Опет Мурнова 
песмица, има овај први акорд:

Ра ne pojdem prek poljan, 
je V poljani črni vran, 
je V poljani noč in dan.

Код Кетеа (Kette)
Tam za vodaini, tam za gorami 
luna se svetla pojavila je. Dober večer!
Vzplavala èrez-njo je tanka meglica, 
bel šal Kraljici napravila je. Dober večer!



Нису ово ни најбољи примери, н,и сва имена. Има их 
још низ, примера « имена. He смемо да кажемо још 
једно, да не бисмо одмах учинили десет неправди. Од 
три имена која смо изабрали, двојица су мртви, (један 
кад му je било 22, a други 23 године), a Жупанчић je, v 
неће нико порећи, једна од највиших перјаница цело- * 
купне југословенске лирике.

У словеначким лирицима je врло много народног, 
фолклорног, али и врло много пчелински сабиране и 
прерађиване европске културе. To су људи осетљиве 
маште, зрели идејама, и златних уста за лирски језик. 
Језик који има на стотине речи као vejevje, osrčje, pla- 
hutanje, bisernina, to  je језик на ком ce може певати и 
Богу ce молити. Задржавши квалитете старе структуре 
и лексикона, словеначки језик има ванредну способност 
да ce користи другим језицима, и он то и чини. Вуче, 
рецимо, из моћног и богатог руског језика и речи и 
звуке и боје и флексије. Задржавши дуал, словеначки 
језик нма нарочите могућности за вариацију глаголских 
облика и звукова y диалогу, монологу, разговору мно- 
жине. Затим, акцент словеначког језика стекао je управо 
руску покретљивост и снагу маркирања и музичких ефе- 
ката. Даље, кантилена језика ce тако усавршава, да она 
сама собом оправдава велике граматичке слободе: скоро 
као y италијанском језику предренесанса и ренесанса, 
не само неправилне глаголске облике, него кидање и 
сливање речи, замењивање једног вокала другим, пер- 
мутацију консонаната и читавих група гласова. На тај 
начин језик ce претвара, по потреби, y мекши или тврђи, 
течан или кован, светао или таман.

Модерни религиозни лиричари словеначки, засту- 
пљени y збирци о којој je реч, певају сву компликацију 
односа данашњег човека према Богу: и неразумевање 
живота који им je тај Бог дао, и слабе снаге за тај жи- 
вот такав какав je, и слабе снаге за извршење Христове 
науке y том животу. Али кроза све то иде дух негова- 
ног, па и неодољивог веровња: вера y правду божју, 
y моћ утехе божје ма како тешко да ce живи. Бацају 
ce песници на тај зрачак вере са љубавл>у са којом 
свештеник стаје пред олтар, или са решеношћу фило- 
зофа који je готов да приступи доказивању истине. 
Каква je та вера? Je ли ортодоксно католичанство? Није.



Ту су, додуше, хришћанско учење и божји закон, па и 
црква и олтар и хостија, и култ Богородици, али све ]е 
то изгубило тврдећу догме и заповести, све лелуја y ви- 
зијама, узима стотину облика уметности и мистичног 
схватања. Међутим, ако није ортодоксно католичанство, 
католичанство je. Западно хришћансгво, које живи по 
великим градовима и катедралама и опатијама, не по 
еитним манастирићима и скитовима. Носи та збирка пе- 
сама жиг Рима и Запада, и томе има да захвали и своју 
искреност, и своју хармоничну целину, и једну савла- 
дану, ако хоћете господску, ако хоћете верски дисци- 
плиновану ноту y сваком ставу и стању човека и његова 
унутрашњег живота. Има понекад реминисценција из не- 
кадашњег такозваног немогућног хришћанства, из Хри- 
стовог простог и тешког хришћанства, које je остало 
идеал не само католичке цркве него и православља. Има 
понекад усплахирених вера. Данашњи човек ce опире 
да га сасвим обузме нешто духовно и унутрашње. Из- 
менило ce y данашњем човеку оно што' je за религиозно 
осећање најодлучније, срце. И плотни и интелектуални 
и духовни живот носе данас нерви, a срце je охладнело, 
отврднуло. Два стиха фирентинског песника XV века 
Лоренца Торнабуони, актуелни су:

la earn’ è fragii, più’ che ghiaccio o vetro,
e ’1 cor è fatto un sasso . . .

To je данашњи човек од нерава: ломак као лед и ста- 
кло, али срце му je постало камен. Нервима je данашњи 
човек срећан или несрећан, побожан или религиозно 
туп. Страсти нису снаге, него болови и страдања. Пое- 
зија je начињена од метафора не од метафизике. У ре- 
лигиозним медитацијама данашњи човек чезне за неким 
суморним савршенством.

Песниди словеначке религиозне збирке већим де- 
лом имају срце. Јадају ce ти песници Богу на оно на 
што ce y сва времена хришћанства тужили људи при 
молитви: на немоћ тела y смислу пожуда које сметају 
миру духовном. Петрарка je јаукао:

O figluol mio, quai per te fiamma è accesa.

Водушек (Витал), исто тако, јада ce да je пут до Бога 
огњен, и пева:

Veš, zemlja žgé
in V meni do neba gori.



И крила разапета, и душу му je огањ дохватио.
Ne morem.

Bog — predaleč si, predaleč.
Utrujen (уморан) tonem v svet, ki ves gori.

Водушек Божо улази y мистериј човекова тешког односа 
према Богу; искрено исповеда отуђеносТ човека од 
ових којима ce моли. Даје израза разликовању двога: 
носити y себи оеећање Бога, и знати колико нам je близ 
и .сродан. Ту муку je казао већ и чувени немачки ми- 
стик XIV века Мајстер Екарт: Nicht davon sind wîr se- 
Hg, dass Gott in uns ist, sondern dass wir ihn erfassen, und 
erkennen wie nahe er uns ist. Denn was hülfe es einem 
Menschen wenn er Kônig ware und wüsste es nicht. Воду- 
шек Божо има, y том смислу, жалбу пред Богородицом:

Marija, kako smo si hladni in tuji; 
tako ni med materjo in otroci;

a Косовел Срећко још смелије казује исту мисао:
Ali si Gče, ali si Brat,

O, da mi je slutiti to enkrat — 
svetlejši in lažji bi bil moj križ.

Грегорчић Симон, [био je свештеник] застурљен je 
са песмом која je спој заносно религиозног измирења 
са смрћу, управо одрицања смрти, и, с друге стране, 
страха од живота и животних страдања.

Brezumni svet plakaje toži, 
ko pade cvet duhteči roži: 
ko izmed dragih mu kater 
duhđ okove v grob položi, 
češ: rodni brat mu je umrlî 
In —• smrti ni! (нема)

И затим још једаред, после снажно религиозне поставке 
да je искра духа човечјег y праху ражарена.,,

ne bom umrl!

Али ce одједаред пребија та снага, и песма завршује 
леопардијевским акордом: песнику je право и мило да 
из његова праха Бог начини што год хоће, само човека 
нека нипошто не створи ако ће толико иматн да страда



колико je песник страдао за живота. Наравно, лирска 
поента je y том завршетку , и није y најбољем складу 
са целом песмом која je била премедитација о смрти 
као премедитација ослобођења.

Голгота Погачника Јоже италијанског je стила. 
Драматека слика крваве жртве Христове, y тами, ми- 
стичном декору цркве, мисе, скрлетних одежда, ритуал- 
ног тајанства на пет олтара [јер пет Христових рана] 
док над свим тим — визија je језива — лебде уздиг- 
нуте хостије као ликови мртвога Христа, и y песми ce 
понављају стварни јауци: јој!

V mraku,
ko so se luči pretrgale,
so pred oltarje vstopili se mašniki
s plašči rdečimi — (црвени)
plašči rdečimi
kakor kotanje (лијење)
(просуте) strjene rdeče krvi pod križem na Goigati, 
јој :
petero oltarjev — petero Gospodovih ran — 
in pod njimi petero krvavih kotanj, 
in nad njirni
mrtvaški otorazi povzdignjenih hostij, 
јо ј . . .

Врста средњевековног мистерија, са снагом модерног 
израза за унутрашњи потрес y човеку пред визијом Ве- 
ликог петка.

Водник Антон, y песми Ave Maria, даје сугестивну 
поезију не толижо по религиозном осећању колико по 
лирским пасажима. Рецимо тамо где описује чистоту 
девичанетва y девојкама:

Dlani so njihove zaprte čaše,
iz katerih niso še pile žejne ustnice naše . . .
V duši nosijo skrivnost prelepo,
ki jo smehljaj jim zakriva kakor koprena . . .
Nikoli je ne odgrnejo tujim očem,
ker plamen v svetiljkah dévie je sam in nem . . .
Njihovi dnevi zagrnjeni so kakor okna 
za katerimi molijo, darujejo Materi cvetja. . .

Албрехт Фран je y једној краткој песмици онакав како 
га и иначе знамо, и како смо га запамтили кад je y 
Београду читао песму о „најглубочајшем молку“. Таман 
и тежак, са неком пригушеном ватром. To je песник 
који своја унутрашња искуства и своје реминисценције



Дешко сноси. Унутрашња његова конверсација мора да 
j e  свирепа. Према томе му j e  и стих; дугачак, спор, са 
акцентом који пада као испуштен. Песмица Na zadnjem 
pragu има идеју католичку, од Дантеа дивно певану, да 
j e  последњи дах човеков само Божји и његов, да y том 
часу лежи сав живот, и можда све дело спасења чове- 
кова. И зато, по Албрехтовој поезији, само онај зна 
своју егзистенцију ko j e  „погледао некада y  лице смрти 
са смирењем“.

Na zadnjem pragu so prižgane luči,

гласи, као обично код Албрехта, једна једина поента y 
песми, a та једна извучена из дубоког закона y њему, 
коме ce закону он покорава свесно, али са тешкоћама 
и великом дисциплином.

Још да споменемо Жупанчићеву Покајну песму и 
Мирана Јарца Јесен. Жупанчићева je песма утолико ре- 
лигија уколико je чиста и оригинална поезија. Христос 
има ту да чује да je и човек од трња крвав:

Jaz nosim trnje okrog srcâ

Али би и Христос не само морао него и хтео волети 
поезију строфе:

In tebe, tebe sam najtesneje stisnil, 
da bi c teboj odrešenje prejel, 
slasti in bolečin sem zavrisnil, 
in — nikdar več ne bom vesel.

Миран Јарц je ушао y збирку ca највећим концесијама. 
Његова Јесен je поема апсолутне модерности и тенден- 
циозности. Тек са четири последње речи, буквално че- 
тири, одјекне мало и самотно вечерње звоно црквице и 
спусти ce на земљу час када

Na tisoče bledih bratov in sester 
(стеже) sklepa svoja srca v rokàh kakor sveče,

по лепим речима Водника Антона. Песма Мирана Јарца 
je као слика и идејна садржина јесени, раширена 
моћно. Све двери неба и земље су широм отворене. Хо- 
ризонт ce стере до оног света. Људи „имају чудно ве- 
лике очи које не могу да затворе“. И све тоне y ружи-



часто плаве тонове, и најчујнији шум je pluskotanjê 
птичјих крила,

Vse je jasno kot bisernina, 
zaklical bi od gore do gore.

У tom грандиозном декору

Vsaka stvar: drevo na obzorju, 
hiša V dolini, cerkev na gori — 
kot čudežen spomenik.

И онда ce однекуд појави човек, биће по чијем челу 
ору саанање и искуства, чије снаге држи и умножава 
страдање.

Žalosten človek na strmini — vsemirska podoba.

Ta „свемирска слика“ може личити на разно, и на све. 
Poveša roké, .sklanja glavô.
Misliš da je drevo, ki bi rado v sinjine, pa joka (јауче) po zemlji. 
Misliš da je obešenec, ki je obvisel na zanjki svojih misli.
Misliš da je trudni Bog.
Pa je le žalosten človek.

И одвише снажно je извукао Јарц томе човеку битне 
линије. Тигар ce претворио y жилосну птицу без лета, 
без гласа. Само очи су отворене; оне гледају свуд 
уокруг како ce све повлачи y домове, где ће им „топла 
срца засијати кроз маглу као чудесне руже“, гледа човек

. . .  kako se vse povrača v svoje domove, 
gleda ptice,
in misli na svojo dušo . . .

Завршна наша реч би била: прво, ткжренула нас je 
на ово размишљање и овај напис словеначка антоло- 
гија религиозне лирике; друго, што je једној релативно 
малој свесци словеначке лирике посвећен један рела- 
тивно обухватан приказ религиозне лирике уопште, та 
околност сведочи о не обичној сугестивности словеначке 
збирке песама.


