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Сажетак:Урадусеразматрапитањехришћанскогстрадањате
лакаомотиваобожењанапримерупесме„Антипсалам”Новице
Тадића. Натрагу византијске естетике и естетике аскетизма
тумачимо страдање тела као вид хришћанског подвига у циљу
јачања вере уБога.Што је страдањетела јаче, већа је вера у
Господа.Што је плотско умртвљеније,то је душа јача.Песма
„Антипсалам” јеувећинидосадашњихтумачењапроглашавана
занајвишивидпесниковеестетикеружног,сликањадемонскоги
злогсвета.НашрадимазациљдапокажедајеТадићев„Антип
салам”заправообрнутипсалам,дајепризивањемукаизлауовој
песми само у сврси јачања вере уГоспода и привођењу вери не
знабожаца.

Кључнеречи:аскеза,страдање,патња,„Антипсалам”,Псалми,
НовицаТадић,тело

Увод

Упоследњихполавекаунауцисузаступљенијиправцикоји
усредиштесвојихистраживањапостављајутело–човеко
во тело.Крозчовеково телопосматра се тоталитеткулту
ролошкихидругихпојава.Телопостајецентарнакомесе
одражавајуи„уписују”свидруштвениодноси,тесеможе
закључити да „друштво на својеврстан начин конструише
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тело.”1Односпремателукојеимајуправославнихришћани
може се сагледати ко засебанфеномен.Овај однос засно
ван јепресвеганаразумевањуБогакаостворитељасвега
видљивогиневидљивог,тенасвојеврснојантиномичности
измеђутелесногидуховног.Различитостсхватањаидожи
вљајателауантициихришћанству(Библији)описаојеСер
гејСергејевичАверинцевусвојојчувенојкњизиПоетика
рановизантијскекњижевности:

„Старизаветјекњигаукојојсениконестидиштопати
ивичеодбола.Угрчкојтрагедијиникакавплачнезназа
такветелесне,изутробеизвученесликеиметафорестра
дања: код човека срце се топи у грудима и излива се у
утробу,костисуњеговеуздрманеителоселепизакости.
Тојенајконкретнијателесностпорођајнихмукаисмрт
нихпатњиштозаударанакрв,знојисузе,телесностувре
дапониженогтела;сетимосе’нагостистида’(erjahšeth)
заробљеника и будућих робова о којима говориМихеј.
Уопште,уБиблијииспољеносхватањечовеканијенима
ломањетелесноодантичког,самоштопоњемутелоније
достојанственистав,већбол,нијегествећтрепет,нити
јепросторнапластикамишића,норањиве’скривености
утробе’;тотелонијесагледаноспоља,нодоживљеноиз
нутра,ињеговасликасенеформираизутискаочију,већ
одвибрацијаљудске’нутрине’.Тојесликамученог,рас
трзаног телаукоме,ипак,живитаква ’крвна’, ’унутар
ња’,’срчана’топлинаинтимности,којајенепознатателу
хеленскогатлете,статуарноизложеномзауглед.”2

1 МарјановићДушанић,С.(2017)Светоипропадљиво.Телоусрпскојха
гиографскојкњижевности,Београд:Clio,стр.10–11.

2 Аверинцев,С.С.(1982)Поетикарановизантијскекњижевности,Бео
град:Српскакњижевназадруга,стр.78.ОтацФилотејФарос,уједној
веомареткојкњизиуправославномсвету,износисупротнастановишта,
а у одбрану тела и телесности: „Свако гледиште које тежида повуче
линијекојераздвајајутелoидушу,илиплот(σάρκα)идух,сматрајући
првозлим,адругодобрим,требадабудеодбаченокаоизопачењеау
тентичногхришћанскогпредања.Убиблијскојантропологијичовекје
увекјединстводушеитела.Телоидухунераскидивојсувези.Стари
Заветнепознајепотчињеносттеладуху.Штавише,онславиживоттела,
слаткеукусе,богатаславља,уживањачуломвида,лепезвукеирадости
ероса.Христоснијебиомонах.Биојечакназван„изелицомипијани
цом”(Лк.7,34).СинЧовечијијејео,пио,учествоваоуслављима,као
уКани,иупућиваонајтежегрдњеонимакојисупостилиузцепидлаче
њеиуздржавалисеодсвихсветовнихствари.Христоваскетизамима
зациљискључивоборбупротивегоцентризмазарадљубави,анепо
ништење тела и унижењематерије зарад духа.Павлов аскетизам био
јеесхатолошки,анедуалистички.Биојезаснованнарастућемнадању
(уовомсвету),аненапорицањусвета.Телотребакористити,анезло
стављатииликажњавати.ОнојехрамукомесехвалечудеснаделаБож
ја.” –Фарос,Ф. (2018)Природа ероса, Призрен: Богословија „Свети
КирилоиМетодије”,стр.194–195.
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Хришћански(православни)погледнатело,неодвојивјеод
византијске естетике, која је сва заснована на антиномич
ности.ЧовекјестворенпремаБожјемлику,стога јесваки
човексликаБогаисамимтимјесвакичовеклеп.Међутим,
истинскалепотачовековасенезасниванаспољњемизгле
ду.ЗаточовекнеличинаБогајерчовекБоганеможеочи
мавидети.Збогтогајеистинскалепотаскривенаучовеку.
Истинскалепота,каоидеалјеархетипсвихствариипојава
усвету.3

„Антиномизамје,уодносунаљепотуљудскогатијела,по
текаоухришћанскихмислилацаиздвојногаодносапрема
самомчовјеку,премањеговомтијелу.Немогућејесагласи
ти се са низом аутора да је ’оштро’ супротстављањедуха
материјидовелодонегирањатијела,аидеалкојијележао
уосновихришћанскеестетикеиумјетности,билоје’умрт
вљењетијела’.Тогледиштекаодаупрошћујестварниполо
жајствари.ХришћанисусеклањалиБогукојисеоваплотио
[и]који јепримањемљудскогатијелаиприношењемсебе
’оваплоћенога’ на жртву, и васкрсењем ’у тијелу’ које је
услиједило(видетиепизоду’УвјеравањеТомино’,Јн20,25–
28)гарантоваоиљудимасличноваскрсење. [...]Међутим,
тијелоје–уистовријеменосилацсвегагреховногаучовје
ку;отуда–тежњахришћанапремауздржаности,умјерено
стииаскетизму.Њиховидеалнијебио’умртвљењетијела’
(сличнекрајностимонашкогаиаскетскогживотазатоније
супооштраваливодећиидеолозихришћанства)негоњегово
’очишћење’,’просвјетљење’и’преображење’.’Преображе
ни’човјекјепостаокаснијеидеалвизантијскеумјетности.”4

ВиђењеиспознајаГоспода„душевнимочима”могућајеје
динокрозчистотудуше,а„душевнесиле”јачају„кадага
снутелесназадовољства.”5„Душајебилатанано,невидљи
во,аликонкретно’тело’,’уметнутоукалуп’спољногтела.”6
Читаваједнагранавизантијскеестетикекојазапредметима
истраживањестрадањателанапутукаобожењуназивасе
естетикомаскетизма.7Презирање телаињеговоумртвљи

3 Видети:Бичков,В.В.(1991)Византијскаестетика,Београд:Просвета,
стр.85–127.

4 Исто,стр.92.
5 Бичков,В.В.(2012)Краткаисторијавизантијскеестетике,Београд:

Службенигласник,стр.155.
6 Браун,П.(2012)Телоидруштво.Мушкарци,женеисексуалноодрица
њеураномхришћанству,Београд:Clio,стр.145.

7 Пресудну улогу у неговању оваквог ригорозног односа према телу и
формирању естетике актетизма имала је духовна институција мона
штва.„Естетикааскетизма–тоје,акојемогућеизразитисетако,етич
ка естетика, јер је оријентисан на реалноформирање (стварање нове
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вањеималојевеомастрогеметоде,којесунереткоприсва
јалеитрадицијефанатичкихоријенталнихкултова,непре
станимпостовима,метанијама,неспавањемисамомучењем
телаподвижникаимонахаостајаласууранамаигноју,по
црнелаиудрвенела.Естетизацијаовихмотиваужитијима
довелаједонеговањаизвесне„естетикеружног”приликом
описивањаживотасветихмонаха,мученикаиподвижника.
„Гнојавотелоподвижниково,каоицрвикојисусеналазили
уњему,византијскимхагиографимаизгледалисулепшиод
племенитихметалаидрагогкамења,бојугнојаповезивали
сусапозлатомислично.[...]Уовојкултурисусеигнојне
ранеподвижникасасвимлогичнодоживљавалекаосимво
лидуховнечврстинеинеописивогсавршенства(традиција
којапотичејошодаутораКњигеоЈову),избогтогасуде
ловалелепо.”8

Узоре у свом страдању монаси, мученици, подвижници и
уопштеносвихришћани,виделисууХристовиммукамана
путузаГолготу:„СамјеГосподнаш,пострадавишимуче
ничкиподневшикрснусмрт,постаозанас’образац’(1Пе
тр.2,21),амисеудостојавамода’допуњујемонедостатке
невољаистрадањаЊегових’ (Кол.1,24),продужујућиих
и,нанекиначин,чинећиих,уЦркви,присутнимаисавре
менима,јернамтаСтрадањазаЊегапружајумилостижи
вотиспасење.”9Управокрозстрадањедушажелидаизрази
својуљубавпремаГосподу,ижељудавечноживиутојљу
бави.Таљубав јеранехришћанеудобавеликихпрогона,
чиниладасваковрсназлаистрадањаподносеурадости:

„Позив на насилну смрт је за хришћане другог века
био стварност колико и долазакДуха. За верника је од

форме)одређеневештинеиначинаживотакојиводиуподобљењуБогу,
апресвега,уподобљењуХристууњеговомземаљскомживоту.Мона
шкиначинживота,премадубокојувереностињеговихпрактичараите
оретичара,водипознањуБога,постизањублаженствау’будућемвеку’
идуховног наслађивања, а понекад идуховнотелесног преображења
већуовомживоту”;Бичков,В.(2012)нав.дело,стр.151подвукаоаутор.

8 Исто,стр.157.„Писципрвихмартиријатражилисусвојежитијнеобра
сцеукраткимповестимаизсветихсписа:изЈеванђељаијеванђељског
казивањаоХристовомстрадању,изказивањаострадањупрвомучени
каСтефана уДелима апостолскими томе слично.Доцније семарти
ријразвиоусложенијиобликкњижевнеповести,укоменедоминирају
личностинегохагиолошкиобразацмартирија,даби,накрају,прешао
ухагиографијумартирскогхагиолошкогтипа.Уструктурутаквихмар
тирскихжитијабилојеукљученоимучениковоизговарањемолитвекао
својеврсновероисповедањеиопредељењезаХристакоји јесхватани
каоЖртваиСпаситељ.”–Лазић,М.(2008)Српскаестетикааскетизма
(1375–1459),СветиМанастирХиландар,стр.357.

9 Архимандрит, Емилијан Светогорац (1982)Мучеништво као полазни
елемент православног монаштва,Теолошки погледи бр. 3–4, Београд:
СветиСинодСрпскеправославнецркве,стр.107.
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животногзначајабилодателоспособнодаподнесеБожји
Духнахришћанскимсабрањима,удобамира,будеоспо
собљено,крозХристаиЊеговДух,идаподнесеразорно
негативно поседовање повезано с мукама страдалничке
судбине.СамосуХристосиЊеговДухштопребиваду
бокоуњимамоглиомогућитимушкарцимаиженамада
сеодупрунасртајуголемогболаимучењаиледеногстра
хаодсмртинањихователаидуше.”10

Животхришћана јеживотустрахуодБога,иустраху за
спасењесопственедуше,аживотустрахујеживотуљуба
виБожјојиунадијерјеналичјестраханада.Читавземаљ
скивекчовека јепроцесприпрема за „вечниживот”, они
којиверујубиреклидајетојединиправиживот.Свакостра
дањетелаимазациљобожење,„онтологијааскетскеборбе
достижедообожења”,а„процесобожењајестеинекаврста
предокушањаесхатолошког.”11

„Антипсалам”НовицеТадића,
страдањенапутуобожења

Песма„Антипсалам“НовицеТадићаобјављенајепрвипут
у збирциПогани језик (1984) и она је потпуно јединстве
напесмауцелокупномњеговомопусу.Критичариипроу
чаваоци књижевности су ову песму програсили врхунцем
Тадићевогзлогинаказногпесничкогсвета,комејеузору
стварномсвету.Унашемраду„ЛепојебитипоредИсуса.
МотивБогаупоезијиНовицеТадића”12нагласилисмода
јеТадићевапоезијасваутражењуБогаувременузла,да
јењеговасимболика,симболикаБиблијеидасеуњеговом
песништвуможепратитиразвојидејеоБогуодстарозавет
не(уранијој)доновозаветнеупоследњојпесничкојфази13,

10Браун,П.нав.дело,стр.136–137.
11Лазић,М.нав.дело,стр.364и365.
12Миленковић,Ж.(2015)ЛепојебитипоредИсуса.МотивБогаупоезији

НовицеТадића,Корацибр.4–6,Крагујевац:Народнабиблиотека„Вук
СтефановићКараџић”,стр.98–107.

13Пишућио„новомсмеру”упоезијиНовицеТадићаиМилетаАћимо
вићИвковдолази до закључка да јеТадићевопесништво једанцело
вити системпрецизноизграђиваниз збирке у збирку, те да нипесме
укојимајеБогнаједанилидругиначинпомињан,присутанодсамог
почеткадокрајаупесничкомразвојунашегаутора:„мадауодређеној
мериразличитоизграђивано,песништвоНовицеТадићапоказујеизра
зите, мада у основи антиномичне, уцеловљености; потпуне мотивске
значењскеисмисаонефункционалнесраслости,кохерентности.”–Аћи
мовићИвков,М(2011)Молитвеимолбе,НовисмерупоезијиНови
цеТадића,Песничке загонетке,Београд:Службени гласник, стр. 148.
Златко Јурић у прилог овој теми каже следеће: „Пјеснички доживљај
божанскесилеизраженје,подједнако:тезомиантитезом,молитвоми
клетвом,вјеровањемискептицизмом.”– Јурић,З. (2013)Омотивима



242

ЖАРКО Н. МИЛЕНКОВИЋ

такође смо тада указали намогуће нове начине тумачења
овеТадићевепесме.Урадовимамногихистакнутихпроу
чавалаца: РадивојеМикић14, СтојанЂорђић15,Александар
Б. Лаковић16, Милан Алексић17, ова песма проглашена је
врхунцемТадићевогзлогинаопакогсветаукоменемаме
стазаБогаизадобро.Какосеод„смисаононајсложеније
Тадићевепесме”18дошлодотакоједностранихиједностав
нихтумачења,акоизузмемосамоједанпокушајдругачијег
тумачењаовепесме,којијеостаонедовољнопознат„широј”
књижевнојјавности19,остајезагонетно.Нашрадпокушаће

другогсвијетаупоезијиНовицеТадића,Филологбр.7,БањаЛука:Фи
лолошкифакултет,стр.294.

14„Наобрнутокретањебарсвојимсмисломуказујеипесма’Антипсалам’.
Акосесведоскора,песникобраћаоБогутражећимилостиспас,већ
свогГосподамоли да га ’унакази’, да га ’гукама’ оспе ’грднимчире
виманагради’.Чиниседалирскисубјектхоћедаукаженапромењени
смисаомногихствари,натрошењеинестанакнекихвредности.Тра
жећиутехуготовопонавици,човекморадасесуочисаспецифичном
празнином.“Mikić, R. (1988)Pesnik izokrenutog sveta, u: Novica Tadić,
Pesme,Beograd:Rad,str.139.„Издвојеностлирскогсубјектајепотпуна:
онабићакојаћесенаћиукругуњеговихнепријатељаславеБога,док
оннесамодаганеслави,већмудодељујеулогуврховногнепријате
ља”;Микић,Р.(2010)Песниктамнихствари.ОпоезијиНовицеТадића,
Београд:Службенигласник,стр.87.

15„УместопесмеуславуБожијуипесмезахвалностинабожијојмилости
иблагодети,антипсаламбимогаобитинекаврстаобрнутогговора,ре
цимо,некаврстапобунепротивбожанскогауторитета,илиполемичко
оспоравањеидиличнепројекцијебогоугодногживота,илипакгоркоја
диковањенадмукамапостојања.Тадићевантипсаламнијенипобуње
ничкининепослушнички,већ јепреапострофабожанскогприсуства,
аливеома,веомагорка,скоробезнадежнаапострофа.Неманичегпсал
мичногутојпесми,негојеиспуњенајововскимјадиковањемипрокли
њањем. [...] Започета сликама гротескним и одвратним, ова Тадићева
песмасезавршавапоражавајућимсазнањеможивотумеђуљудимабез
имало самилости.” –Ђорђић,С.Библијскимотиви упоезијиНовице
Тадића,у:НовицаТадић,песник,уредиоХамовић,Д.(2009)Краљево:
Народнабиблиотека„СтефанПрвовенчани”,стр.128–129.

16„ЗатоТадићипише’Антипсалам’односнопсалмеантиБогу.Уместода
грешантражиопроштај,онвапи:’Господе,унаказиме,Господесмилуј
сенаме’.”–Лаковић,А.Б.Демонизованостаништеиугроженипоје
динац, у:НовицаТадић, песник, уредиоХамовић,Д. (2009)Краљево:
Народнабиблиотека„СтефанПрвовенчани”,стр.100.

17„У песмама ’Шта је рекаомладић’ и ’Антипсалам’ из збиркеПогани
језиктакођеимамометафизичкипоредаккојинеодговарахришћанској
традицијивећприближавађаволаиБогаизједначавајућиих.[...]УБи
блијисунепријатељиодабраногнародабилинезнабошци,ауТадићевој
песмитајодносјеизмењен.Богкаодапостајезао...итимесеизједна
чавасађаволом...”;Алексић,М.ИзмеђуђаволаиБога,у:НовицаТа
дић,песник,уредиоХамовић,Д.(2009)Краљево:Народнабиблиотека
„СтефанПрвовенчани”,стр.143–144.

18Микић,Р.(2010),нав.дело,стр.87.
19Костић, Д. (1997) Антипсалам Новице Тадића, Фрагменти о забо
рављеном времену, Приштина: „Григорије Божовић” и Народна и
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даовупесмупротумачикрозодноспремателу,тачнијекроз
страдањетеланапутукаобожењујунакапесме.

Пре него што се позабавимо стиховима песме, навешће
мојеуцелости(песмунаводимопремаиздањуТадићевих
СабранихпесамакојејеприредиодрДраганХамовић,Том
1,стр.233,узпоштовањеграфичкогобликапесмекаквојеу
поменутомиздању):

„Господе,унаказиме,Господе,смилујсенаме.

Гукамамеоспигрдним,чиревиманагради.

Уизворусузаотвориизворгнојаисукрвице

благе.

Окренимиустанаопако,погрбиме,искривиме;

пустикртицедамиизријумесо;неккрв

окотелакружи.Такодабуде.

Свештодише,некмиваздухотме;

свештопије,некизмојепосудепије.Свакоггада

наврнинамене.

Нексенепријатељимојиокупеокомене,

инексевеселе,славећиТе.

Господе,унаказиме,Господе,смилујсенаме.

Свекривицеокомојихглежњевавежи.

Заглушимебукомибунилом,узнесимеусвакој

несрећи.

Обузмиместрепњоминесаницом,раздериме;

отвориседампечата,изведиседамживотиња;

сваканекмојмозакгрознипасе.

Свакомизлосправи;свиммукама,

свимјадима,свимпретњамапокажипрстомнамене,

тако,тако,Господе.

Нексенепријатељимојиокупеокомене,

УниверзитетскабиблиотекаПриштина,стр.144–154.
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инексевеселе,славећиТе.”20

Иакосепесмазове„Антипсалам”,песмаимаиструктуруи
композицијупсалма.Тадићев„Антипсалам”јепсалам„оног
штонеразумнославиГоспода.”21Песникнијетеолог,нитије
нашрадтеолошкеприроде,пасеовденећемо,нитиможе
мо (услед недовољног познавањаматерије и непознавања
методологије)строгодржатитеолошкихпретпоставки.

Оноштојеважнонагласитијестедаовапесмапоредпсала
маимауподтекстуиКњигуоЈовуиОткровењеЈованово.
Светрибиблијскекњигеусвојојосновиимајупричуостра
дању,алииоваскрсењукојенаконстрадањадолази.Давид
јеиспеваопсалмеуславупобеденаднезнабошцима,Јовје
накрајусвихискушењакојејепроживеопонововаскрсао,
а Откровење Јованово говори о свеопштем васкрсењу и
другомдоласкуХристовом.Усвимпоменутимбиблисјким
књигама,анарочитоуКњизиоЈову,пролазисекрозвелика
страдања,првенственотелесна.Страдањејезачовеканај
већеискушење,аонајкоприхватиипретрпистрадањаон
јеспасен.Јовјеиздржаосвастрадањаиспасаосе.Страда
њенепрестановодикаобожењу.„Да,човекжелиобожење,
желидапостанеБог.Али,језиккојимможеда’заиште’(Јн.
15,16)товаспостављањеубожанскоопштење јесте језик
жртве,најживљиинајизражајнијијезик’страдања’заХри
ста,заЦарствоБожје.Такојемучеништвоистрадањепо
сталосаставниелеменатдушечовекове,такорећиурођени,
јерсаприроднијојелеменат,вештаствосједињујућеуодно
симасаБогом.ЧовектадавећмаволиБога,већмасевезује
заЊега,аБогусеуправозато,’поекономији’(=снисхође
њу),реклибисмо,ничимдругимнеугађатако,поречиСв.

20„Састављенаоддвестрофеодподванаестстихова,песмаАнтипсалам
је компонована на принципу паралелизама.Све је уњој антитеза.” –
Костић,Д.нав.дело,стр.146.

21Тадић,Н.(2012)СабранепесмеIV,Подгорица:Матицасрпска,Друштво
члановауЦрнојГори,стр.139.Кадаговоримоорелигиозностипесника
ињеговихлирскихјунакаморамоиматиувидуречиЈеленеМладеновић
даТадићеварелигиозностнијецрквена:„Проблемрелигиозностијеје
данодкључнихпроблемаупоезијиНовицеТадића.Наконишчитавања
читавогпесничкогопусаовогпесника,нашахипотеза јебиладасеу
њемуненалазеодјецисамоједногрелигијскогсистема.Управоинтер
ферентностдварелигиознасистема,православљаи гностицизма,или
триакобогумилствоодвојимоодгностицизмакаопосебнудуалистичку
доктрину,искључујемогућностдатупоезијусуштинскиодредимокао
религиознуунајужемсмислуречи,подчимебисмоподразумевалида
она мора преносити идеје које припадају искључиво  једном религи
озномкључу.”–Младеновић, Ј.Елементиправославногигностичког
учења у поезијиНовицеТадића, у:Византијскословенска чтенија I,
уредиоБојовић,Д.(2018)Ниш:Центарзавизантијскословенскестуди
јеУниверзитетауНишу,Међународницентарзаправославнестудије,
Центарзацрквенестудије,стр.403.
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ГригоријаБогослова(ОСв.Кипријану,14РО35,1181)ипо
искуствуосталихОтаца,каострадањемитрудомимуком,
заштоОнбогатоузвраћаживотом,збогнашедобровољне
смртиредиЊега.”22

Тадићевлирскијунакстрада,онвапидагаГосподнагради
штовећимстрадањемјерћеинаградакојанаконстрадања
следибитивећа.ЛирскијунакТадићевихпесамајеустал
нојборби,усталномстрадању.23Јуродивостидарсуза,не
кисуодсегменатаТадићевогодносапремателуињеговом
страдању,алитујеимолитва,каојошједанвидумртвљива
њатела,зарадјачањадуше.24ЗадобијањеГосподаводипре
копутанепрекидногстрадања,затолирскијунакТадићевог
„Антипсалма”вапизаштовећимстрадањем:„Господе,уна
казиме,Господе,смилујсенаме.”Натомпутустрадања
„чиреви”и „гуке” суБожјанаградакоја водикаобожењу
ипредокушањуесхатолошког.„Изворсуза”исукрвицаза
тоимајуепитет„благе”,јерсунаграда,анеказналирском
субјекту Тадићеве песме. Божја казна је највећа награда
лирскомјунакукојивапи:

„Окренимиустанаопако,погрбиме,искривиме;

пустикртицедамиизријумесо;неккрв

окотелакружи.Такодабуде.”

Страдањетеласепризиваусвомнајвишемступњу,сасве
потврднимобликом„Амин”којимсеозначаваоноштосе
желиикојимсезавршавајускоросвибиблијскисписи.„Та
ко да буде” је израз највећег поверења у Бога, Тадићевог
лирскогјунака.Акосмодотадаимоглипомислитидајеово
поза, саовимпотврднимстиховима, онај који вапи, је се
бе,односносвојетелодаоуслужбуГосподу,дасенањему
пројависвасилаиславаБожја.Стих150.Псалмакојигласи
„СвештодишенекахвалиГоспода!Алилуја!”,упесмије

22АрхимандритЕмилијанСветогорац,стр.106.
23Поједини сегменти страдања тела обрађени су у следећим радовима:

Младеновић,Ј.ДарсузаипокајничкидухупоезијиНовицеТадића,у:
Византијау(српској)књижевностиикултуриодсредњегдодвадест
и првог века, уредио Бошковић, Д. (2013),Крагујевац: ФИЛУМ, стр.
227–243;Тодоровић,О.(2015)Гласизтаменајкрајње–јуродивосткао
одредницапоезијеипоетикеНовицеТадића,Филологбр.6,БањаЛука:
Филолошкифакултет,стр.183–190.

24Стимувезииндикативнисуиследећипесниковиискази:„АпостолПа
влејерекао:Молитесенепрестано.Ја,откадзнамзасебекаоданепре
станоплачем.Мождајемојнепрестаниплачмојанепрестанамолитва.”
И:„Чинимиседамогуписатимолитвесамокаопокајаниразбојник.Без
наглашененадеуспасење,искрено,саднаогреховљенедуше.Отудасу
темолитвемојемолитве.Акосуискрене,онемогупостатиимолитве
другихљуди”;Тадић,Н.(2012)СабранепесмеIV,стр.292.
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цитиран самоделимично, другидео је у знакупризивања
страдалничкихмука:„Свештодише,некмиваздухотме”,а
настављасеосталимреминисценцијаманапсалме:

„свештопије,некизмојепосудепије.Свакоггада

наврнинамене.”

„АкосеиолепажљивијепогледајупсалмиуСтаромзавету
приметићеседаонинисусамослављењеБога,иако јето
неоспорноинапрвомместу.Уњимајеистакнутаижеља
заприближавањем, сједињавањемсБогом,каоижељада
се поразе непријатељи који отежавају приступ и не допу
штајусавршеност,односнотоприближавање.Тосуочавање
песничкогегаснепријатељимакојеБогможепокорити је
драматичнијидеопсалама,достапростосрдачаниизрази
тољудски.”25СтимприближавањемнепријатељаБогукроз
страдање,имамонаумусредњовековнипринципдасесве
оноштојепросторноодређено,атуспадасвематеријално,
пасамимтимиљудскотело,доживљаванокаосасуд26кроз
когасеобјављујесилаиславабожанскогделовања,ондаће
намистиховиовепесмебитимногојаснији,поготовуони
којимасезавршаваипрваидругастрофа„Антипсалма”:

„Нексенепријатељимојиокупеокомене,

инексевеселе,славећиТе.”

Тело је сматрано светим храмом, односно храмом Духа
Светога,панеизненађује,штојепесникуправоовакозавр
шиоипрвуидругустрофупесме„Антипсалам”.„Ипремда
јетерминсасудушаоухришћанскоПредањеизантичкеми
сли,сасуднијебиосхватанкаопасивнимедијумоногашто
сасобомобухвата,каоштогаједефинисаоПлатон,већкао
активни носилац догађајности коју обухвата.”27 Страдање
телаводикаобожењудуше,па јеитотело,које јесвако
врснимзлимамучено,духовносасвимпрочишћено,прео
бражено,толикодапосведочисвупатњуисвуљубавпрема
Богу.Телолирскогјунакаизмученоразниммукамајеравно
телусветитеља,ококогасеоникојитражеспасодразних

25Костић,Д.нав.дело,стр.151.
26„Одавно јеухришћанскумисаовећбилопродрлоплатоновоучењео

простору као сасуду, наравно уметафоричком смислу те речи, јер се
простор сматрао поприштем збивања догађајности. Тело одражава
целинукосмосаипростораукојемживичовек.Комуникативностте
ла са просторним створеним светом је, у средњовековном схватању,
представљаласликумистикесаодносаиинтеркомуникативностисвих
тела и простора, у смислу збивања истоветне идејне и психофизичке
догађајности.”–Лазић,М,нав.дело,стр.345.

27Лазић,М.нав.дело,стр.345–346.
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болестииискушењаокупљају,крепећисеверомуживога
Бога.

Друга строфа песме „Антипсалам” је унеколико сложени
ја,јерсепоредпсаламауњојизводеиреминисценцијеиз
ОткровењаЈовановог:

„Свекривицеокомојихглежњевавежи.

Заглушимебукомибунилом,узнесимеусвакој

несрећи.

Обузмиместрепњоминесаницом,раздериме;

отвориседампечата,изведиседамживотиња;

сваканекмојмозакгрознипасе.

Свакомизлосправи;свиммукама,

свимјадима,свимпретњамапокажипрстомнамене,

тако,тако,Господе.”

Видимодајепрвидеоидаљенаставакузношењаунесрећи
истрадањукаоказнизагреховностлирскогсубјектаикао
подсећањенатугрешност.„Свекривицеокомојихглежње
вавежи” алудиранаХристовпримерпреузимања грехова
читавогчовечанстванасебе.Овдевишенисуупитањусамо
личнигрехови,већигреховичитавогчовечанства,штопо
јачаватј.наглашавастрадањезарадсебе,зарадљуди,асвеу
циљуприближавањаГосподу,зарадопштегобожења.Лир
скисубјектТадићевепесмејеунекојврстиекстазе,заноса
ирадостиштострадаиштотомчинустрадањаследичин
непрестаноградовањауГосподу.

ИакоуОткровењу,нијеистибројживотињаипечата(жи
вотињајечетири,апечатаседам),Тадићтимкршењемпо
ретка, појачава страдања која призива. Ако је Откровење
наговештај последњих времена пре наступања оног есха
толошкогукомеследиваскрсењемртвихиживотбудућег
века,Тадићтоприхватаисвеснокрозјошинтензивираније
страдањеиискушење„отвориседампечата,изведиседам
животиња;/сваканекмојмозакгрознипасе./Свакомизло
справи;свиммукама,/свимјадима,свимпретњамапокажи
прстомнамене”,своглирскогјунакаводинапутспасењаи
вечногживота:

„Нексенепријатељимојиокупеокомене,

инексевеселе,славећиТе.”

Оноштобисечинилокаоказна,залирскогјунакаТадићеве
песме,јенаграда.
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Закључак

„Интензивирањеестетизованедоживљајностистрадањакао
духовнерадостиирадостикаострадања”28уТадићевојпе
сми„Антипсалам”водикасвеопштојрадостиспознајеБога.
Свеказне,свемуке,свепатње,делујуналирскогјунаката
кодагајошвишеприводеБогу,теихонсвојоммолитвом
свевишетражи.Бригазаличноспасењелирскогјунакаво
дикаколективномспасењу,такоштожелидасвигрехови
човечанства буду приписани њему. Страдање зарад себе,
преобраћасеустрадањезараддругих,зарадмноштва,али
ефекат јеисти, награда јеииндивидуалнаи универзална.
„Суоченсаразнимовоземаљскимизазовима,лирскијунаку
Тадићевојпоезијитрагазасмисломпостојањаиположајем
човјекаусвијетукојијеобиљеженнеправдом,страдањем,
злом.”29

Насамомкрајутребанагласитидаједнотумачењенезначи
дасењимеисцрпљујемогућностзанекадругачијатумаче
ња, посебно имајући у виду смисаону сложеност и слоје
витост „Антипсалма”НовицеТадића, на коју је већ, како
смонавели,укритициуказано.Наша јенамера,даузод
говарајућулитературуи вишегодишњеискуствочитањаи
промишљањаТадићевепоезије,понудимотумачење,закоје
сматрамодајеисправно,алисвакаконеијединомогуће.
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SUFFERINGOFTHEBODYASAWAYTOWORSHIPON
THEEXAMPLEOFANTIPSALMBYNOVICATADIĆ

Abstract

ThepaperdiscussestheconceptofChristiansufferingofthebodyas
aworshipmotiveon the exampleof thepoemAntipsalm byNovica
Tadić.FollowingByzantineaestheticsandtheaestheticsofasceticism,
weinterpretsufferingofthebodyasakindofChristianstrugglewhich
strengthensour faith inGod.The stronger the sufferingof thebody,
thegreaterthefaithintheLord.Themorenumbthebody,thestronger
the soul. In most previous interpretations, the poem Antipsalm has
beenproclaimedasthehighestkindofapoet’saestheticsoftheugly,
asapaintingofthedemonicandevilworld.Thispaperaimstoshow
thatthisTadić’spoemisactuallyaninvertedpsalm,andthatinvoking
tormentandevilinthissongisonlyforthepurposeofstrengthening

faithintheLordandbringingpaganstofaith.

Keywords:Byzantineaesthetics, aestheticsof asceticism, suffering,
Antipsalm,Psalms,NovicaTadić,body
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