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СКЕНДЕРОВИ ПОЗНИ СОНЕТИ, СПИНОЗИН КАМЕН 

 
 
Ако је са „Стојанком“, „Станивуком“ и „Шевом“ Скендер Куленовић био 

бард једног времена, тако је, чини нам се, са „Сонетима“ ушао међу оне крхке, 
немоћне и нејаке који понајбоље осјећају трошност, пролазност и трагику 
људског постојања. У „Сонетима“ су и онај рани и овај позни Куленовић један 
до другог, а то значи грозничава и жестока сензуалност крај стишане 
резигнације, набрекли сокови живота и расап материје, прх тек излегле бубе уз 
поскочицу смрти: 

Временске околности и улоге у поезији су се вишеструко измениле. У својој 
дубини, променио се и сам песник: широку и необуздану скалу страсти, преко које 
је говорио песник, заменио је уски и строги визир, кроз који је прогледала његова 
мудрост. Са неким новим примесама, сачувана је ипак и једна стара, заједничка 
нит, која се провукла кроз поетско ткиво обе песникове фазе: патетику певања 
заменила је патетика мишљења. У случају нашег песника ова патетика је и једно 
посебно обележје његове поетске индивидуалности.1 

Још једно посебно обиљежје Куленовићеве поетске индивидуалности 
свакако је изузетно дуг, за сонетну форму чак предуг метар стиха. То лексичко 
обиље, густина метафора и дужина стиха понекад ометају да осјетимо сонетни 
облик и чине да заборавимо и загубимо риме. Преопширност и преоптерећеност 
стиха навели су, с правом, Новицу Петковића да устврди како су 
„Куленовићевом сонету у материји сапета крила“.2 

Као што његовој понорници отјешња гротло, тако и пјеснику, и поред дугог 
стиха, отјешња сонетна форма па често „хрупи на бијелцу, водоскока“ 
откривајући нам драму ових стихова који и иначе у себи носе један парадокс: 
мада пјесник сочног народног језика и обиља материје, Куленовић је тежио да 
свој стих максимално доради, да своју стилизацију доведе до савршенства. Но 
врло често му се отимао пријесан стих, чувајући у себи, понекад независно од 
функције и контекста, свјежину свијета из кога је никао. Зато његови стихови 
немају прозрачност и елеганцију сонета нити лакоћу крајње сведености коју смо 
сретали код Раичковића у чијим сонетима сам облик постаје дио „садржаја“ и 
„смисла“ пјесме. Материјал, наиме, није довољно одуховљен и сасвим довршен, 
није у својој једноставности срезан до оне неухватљиве равни иза које све 
ријечи постају флуидне, многе везе могуће, када свака ријеч, благо заталасана, 
почиње да лебди, ослобађајући нова и неслућена поља смисла. Некада је то 
издвајање од конвенција и кршење норми давало нов стилски ефекат и 
разликовни индивидуалитет, а некада нам се указивало и као немоћ поетске 
организације. Јер форма сонета је, изгледа, дефинитивна попут смрти. На његов 
и на њен укочени, сурови закон и неумољиву дефинитивност мора се, чини се, 
пристати као на институцију. Ту слеђену форму сонета, на којој је Куленовић 
још као младић „матурирао“, ваљало је сада торпедовати унутрашњим 
помјерањима језика, магмом задате слободе, топлом струјом субјективитета, 
ледоломцима пјесникове личности, оном пародијском разарачком бујицом која 
не паразитира на затеченом, наслијеђеном и освојеном – послије чега би, можда, 

                                                 
1 Stevan Rai~kovi}: „Jedna dopuna za poetski portret Skendera Kulenovi}aŒ, Savremenik, Beograd, 
1976, br. 8/9, str. 105. 
2 Novica Petkovi}: „Soneti Skendera Kulenovi}aŒ, Izraz, Sarajevo, 1969, br. 1, str. 76. 



у том комешају форме и садржине, у шупљој посуди сонета, у тој отменој али и 
празној, помало старинској, тутанкамонској, мумијској вази, када је оживи (као 
и бубу из сонета „Прх“) „ маг сунца и киселинâ“ – почела да се гиба нова 
плазматична маса живог сонетног облика или барем неког новог пјесничког 
чудовишта. И заиста, понеки Куленовићев сонет изгледа као какав сонетни 
мастодонт из кога се повремено одваљује стих и јечи као из „шуме стабала 
јека“, понекад се ријечи расипају „ко пљева“ и пјесник нам се понекад заиста 
указује као страшило огрезло у „стрњику ријечи“: 

 
Сутра, кад задани опет, бићеш ми, пјесмо, ко пљева.  
У јалову буљићеш плавет, у роси мртва шева,  
и ја, страшило исто, у исту стрњику ријечи. 

(„Руса пјесма“, Поезија, стр. 139) 
 
Можда преоштра али за неке Куленовићеве сонете је тачна опаска Н. 

Петковића који је, у већ наведеном тексту, о томе написао сљедеће: „Сонет је 
овде конвенција коју песник поштује, но која на битан начин не учествује у 
грађењу песме. Тропична и језичка материја су сувише тешке и не дозвољавају 
да се облик сонета издвоји, да постане жив, динамичан у својој формалној 
једноставности и чистоти.“3 

Ако се свака добра пјесма може читати и као пјесма о пјесми, ту муку свог 
понирања, ту драму писања сонета, тај „мрачни мук својих шкрапа“ чујемо у 
готово сваком стиху Куленовићеве „Понорнице“: 

 
И тражећ се банем у свијет, па зјапим из суха 

ждријела  
у ложнице цвјетних чашки гдје с прашника 

блудних капам,  
и слушам, у глухој ми шкољци, мрачни мук 

својих шкрапа. 
(„Понорница“, Поезија, стр. 140) 

 
Али, ако се свака добра пјесма може читати и као пјесма о смрти, онда пред 

нас, умјесто силуете некадашњег усправног и поноситог храста, излази силуета 
храста који пада, силуета бившег барда који рањено тули или пак још увијек 
усправно и достојанствено говори гласом разједене тврђаве: 

 
Сијачи малтера – сву ме је разјела зидна биљка,  
и сада само срж вјетра кроз кости шупље ми хуји, 
муње су скинуле заставу са сваког мога шиљка 
и у црн покров је смотале у свакој мојој гуји. 

(„Говорење тврђаве“, Поезија, стр. 158) 
 
Као да су вријеме и старост необузданом младићу и некадашњем ратнику 

приредили плићак свакодневних баналности из којих се пјесник још једва 
стихом отима: 

 
Чувамо ти вјерно – у музеју копља.  
Росинанта пасе с ергелом магараца.  
На вјетрењаче неће ни луд да се баца,  
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а небеска шева поста барска дропља. 
(„Код Дон Кихота“4

) 
 
Овај пјесников, готово дисидентски, дешператни, иронични и пародијски 

дијалог са временом и са самим собом никада није до краја огољено политички 
експлициран (мада такве експликације сонет може поднијети), већ је увијек 
уклопљен у пејзаж и заобљен неком метафизичком преокупацијом. Све 
суморније је Куленовићево виђење духовних пејзажа и све чешћа мисао на смрт 
као на избављење. Погледајмо какву то успаванку овим стиховима он призива: 

 
Ево челом свега клонусмо по столу.  
Дај нам једну несвијест од сна истинскију,  
ти још, муњо нечег, што се оте болу.  
Дај нам благу тмину којом мошти спију. 

(„Ево челом свега“, Поезија, стр. 150) 
 
Постепено убијање свих животних пропламсаја у матерници инерције, у 

којој понекад затичемо пјесника, може се, дакако, ишчитавати и као 
„десакрализована историја“,5 као затрпавање временом без историје, мада се 
нама чини да су простори пустоши и ништавила (,,У кућу ми се уселило 
гробље“) и цинични, мазохистички призиви клетве („нек дебљају црви док се 
кротко труне“) дати више као контраст ишчекивању „пјандуре вјетра“ који 
повремено ипак дође и распуше тај „пухор сна и замора“, чинећи да ове пјесме 
ипак буду глас са овога свијета. Иако би логично било помислити, када је већ 
смрт опсесивни мотив ових пјесама, њихов апсолут и упоришна тачка око које 
се све окупља, да је сонет некако њен природан облик, да дефинитивна, задата, 
слеђена, укочена и досуђена форма пјева људску досуђеност и дефинитивност и 
да се смрт у сонетној форми осјећа као код куће, нама се ипак чини да 
Куленовић на ту смрт није пристао, као што није пристао ни на конвенције 
сонета. Као да његова исклизнућа, прелијевања преко калупа, непоштивања 
реда и закона – одгађају и одуговлаче „дан великог спремања“. Ови сонети 
одгађају смрт и кад је призивају – из мртвог калупа сонета отима се и пулсира 
живот: „Скоро да нема у новијој српској поезији таквог примера да се једна 
материја као жива језичка маса толико отима облику у којем се естетски 
реализује.“6 

Близина смрти у „Сонетима“ није никаква пјесничка фигура, нити опште 
мјесто поезије – њен ледени дах буквално струји стихом: „И сада само срж 
вјетра кроз кости шупље ми хуји.“ Близина смрти је овдје егзистенцијална 
драма, сваким даном све присутнија. Отуда формалном савршенству ту, можда, 
и нема мјеста. Јер, као што је рани Куленовић био пјесник обиља и густине 
материје, тако је овај позни, пјесник расапа и распадања те материје: као да се 
смрт у овим стиховима већ догодила, а пјесников глас као да долази са оне 
стране. Та егзистенцијална језа је, можда, најоштрије исказана овим стихом: „И 
живи гледати себе из празних очију-рака.“ Повремена сјећања на негдашње 
силине и обијести чине ову драму још потреснијом, па се у циглом једном 
сонету смјењују провале животног обиља и суморне визије смрти. Истина, то 
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преплитање је одувијек било особина Куленовићеве поезије – но, раније се смрт 
догађала другима, па су, овдје, набоји језе друге природе и другачијег 
интензитета: 

 
Рука тад затвори сандук – то шкрине кључ без руке.  
Очи још окрзну име – то гледају очи без зјена.  
Тренуци отрежњења кад сазнам да нема ме више, 
 
и да се то свакога јутра направим од жбуке. 
Ничега више нисам ни облик ни сјена. 
И као самој себи само празнина ми пише. 

(„Писма“, Поезија, стр. 142) 
 
Сонети су тако у свој стих сажели и необузданог и суморног Куленовића, 

постајући мјера његовог талента до које је он стигао са пеленом на челу леденом. 
Тај пелен по леденом пјесниковом челу сплео се у трнов вијенац од пет 

сонета које је пјесник за живота средио и предао у часопис (Гласник САНУ) а 
који су се, суровом игром судбине, постхумно појавили и тако неумитно 
затворили Куленовићев сонетни и животни круг. „Барух-Бенедиктус де Спиноза 
брусач“ (1977) заједнички је наслов драме једног изопштеника. „У овом 
најхришћанскијем од свјетова, сваки је пјесник Јеврејин“, писала је, такође 
изопштена, Марина Цветајева. Али Спиноза је био екскомунициран од својих, 
те као Јеврејин, дакле, двоструко анатемисан. Ко је, када и како на Скендера 
бацао анатему, могли бисмо тек нагађати, мада би се и о томе имало понешто 
рећи. Било како било, пред крај живота Куленовић се на фасцинантан, поетски 
узбудљив начин срео са Спинозом. Напокон, између њих је свега тристо година. 

Спиноза је, подсјетимо се, да би сачувао слободу мисли, да не би био 
„трезвен ко сви што се кају“, одбио понуђену универзитетску катедру, 
издржавајући се брушењем сочива. Скендер је, да се такође подсјетимо, из 
сличних разлога остао без посла, па се издржавао као коректор у листу Борба, а 
онда, између осталог, писао сонете и чешће волио да каже како је за заобљеност 
осјећања сонет богомдана форма, готово формула. Сонет је брушено сочиво, 
такорећи. 

Основно Спинозино начело да постоји само једна супстанција, deus sive 
natura (бог или природа), морала је осупнути пјесника обиља и расапа материје. 
Знао је он, и те како, за замке људских конструкција и конвенција, за наивне 
утјехе и разне причине. 

Ако је природа изван нас „бесловесна, / глухонијема, слијепа прашума 
прашумâ“, ништа мања није ни „прашума ума“ иза нашег чела. Јер, „кад би био 
свјестан камен који пада / мислио би: падам слободом своје воље“. Онај ко је, 
како се то каже, себе помислио – најчешће је тек уобразио! Како се онда – 
Његошем се питајући – разабрати у овим беспорецима? Еросом интелекта. 
Спинозина максима amor dei intelectualls код Куленовића се поетски оваплоћује 
у апотеозу и епифанију родном, стваралачком начелу природе. 

Да цијели ови беспореци, вратимо се опет Његошу, по поретку некоме 
сљедују, и да се увијек нађе „за грбе неправди праведна либела“ – ето о томе 
заносно пјева трећи Скендеров сонет, и то на црти оног мистицизма који је овдје 
поетски дејствен, па ако хоћете и упоришан: 

 
И оловка оштра што у поноћ ума  
срачуна брзине галаксија свију  



и колика им је тежина и сума. 
 
И од злата перо што пише поезију.  
Доброта што кане на ране нам мaна.  
О слава јој, слава! Хосана! Хосана! 

 
У четвртом сонету Скендер Куленовић је само у стихове преточио 

докуменат о Спинозиној екскомуникацији. Сада је то, дакако, и поетски 
докуменат – па зато двоструко снажнији – о удесности сваке чисте мисли и 
досљедног моралног става које на крају увијек чека неко изопштење из 
разноразних цркви и синагога. Рећи ћу, зашто да не, да ове стихове читам, а 
овдје и цитирам, као нешто што ми се чини да помало и сопственом кожом 
разумијем: 

 
У свом страху да му не ошугам овце,  
рабин златоусти зовну ме и каза: 
„ Зар не видиш грешност лажног свог топаза?  
Такав ум, па зар ћеш међу црнословце?! 
 
Већ талет пригрни и Талмуд пољуби!“  
Окренух му леђа и одох без збогом.  
А сутрадан јекну клетва синагогом,  
сијевну ко мач огњен да ми главу сруби: 
 
,,Проклет нек је дању, ноћу проклет да је,  
проклет када лијеже, проклет кад се, диже,  
проклет када ногом на кућни праг стаје! 
 
Проклет ко с њим и ријеч, ко му приђе ближе,  
ко борави даље с њим под истим кровом,  
и ко се поведе за кужним му словом.“  

 
Па ипак, кужно слово је одољело баш том својом апокрифном снагом. 
Иако је – или баш зато што је – пети сонет у овом драматичном трновом 

вијенцу Скендера Куленовића написан о „шугавој овци“, иако су – или баш зато 
што су – у ове стихове провалили сурови призори изопштености – Скендер 
Куленовић је, у достојанственој самштини и аскези, умио наћи поетске снаге да 
своје строфе озари резигнираном ведрином и ведрим очајништвом. А то нису 
можда и први пут врхунци поезије. Прихватити пад оног Спинозиног камена, не 
уображавајући да пада слободом своје воље, већ да – просто пада („Ја сам камен 
што свом мјесту пада“), и то не као роптање на судбину већ као њено испуњење 
– „и хљеб тврди дробит у шерпицу млијека / и испљувке крви купити 
пешкиром“ – ето у томе чујем, сада већ завјештање: понорни глас Скендера 
Куленовића. Тим прије што је ове сонете написао револуционар, комуниста, 
пјесник „Стојанке“. Човјек, дакле, који је знао за искушења чина и акције – 
колико и ријечи. 

Све ми се чини да сад нешто друго значи и онај чувени Миљковићев стих: 
„Свет ће спознати онај ко га мења!“ 

 
(Из књиге Рајка П. Нога Сонети и поеме Скендера Куленовића, АНУРС, 

Бања Лука, 2010) 



 


