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ЖИЧКИ ДУХОВНИ САБОР
ПРЕОБРАЖЕЊЕ 2020.

Жири за доделу награде Жичка хрисовуља, у саставу:
Владимир Јагличић (у својству претходног добитника), Дејан
Алексић, Ана Гвозденовић, Милош Милишић и Драган Хамовић
(председник), донео је одлуку да је добитник Жичке хрисовуље за
2020. годину песник
МИЛАН НЕНАДИЋ
за поезију дубоког поистовећивања са матичним тлом и предањем.
Признање, које чини уникатна златопечатна повеља и икона
Преображења Господњег, уручује се добитнику у Жичи, на
празник Преображења, 19. августа 2020. године.
Песничком делу добитника посвећује се зборник радова са
стручног скупа који се одржава у оквиру манифестације Жички
духовни сабор Преображење 2020.
У Краљеву,
О Спасовдану 2020. године

•
Милан Ненадић рођен је 30. септембра 1947. године у
Грковцима код Босанског Грахова.
Основну школу и Гимназију завршио је у Босанском Грахову, а
потом је уписао студије југословенске књижевности и савременог
српскохрватског језика на Филозофском факултету у Сарајеву.
Након завршетка студија и одслужења војног рока, започео је
свој рад као слободни уметник.
Живео је у Београду, Зрењанину, а почев од 1998. године живи
у Петроварадину.
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Ускочка песма
Све чешће сте у мојим ранама
Дивљи преци – о ваша грозота.
Мене носи божанска помама
И лудило вашега живота.
У детињству нисам много знао,
А немир је био много већи:
Несвесно сам на вас подсећао
И хтео се баш тога одрећи.
Сад зрачите као драге гатке,
Као вино, ко хлеб свакодневни.
Ваше муке, о како су слатке,
Како светле и пристају мени.

Милан Ненадић,
графика Баја Луковића, 1984.

Прве речи које изговарам
Саздане су од вашега лика.
Ја не градим – ја звучно разарам,
Ја сам ропац после вашег крика.
Вас ће бити и над мојим гробом,
Вас ће бити кад ми звезде зађу,
Кад напокон рашчистим са собом –
По вама ће моћи да ме нађу.

Несрећа песничког стварања припада
појединцу као што радост читања припада
читаоцима. Ма колико да манипулише
прошлошћу и прониче у будућност, песник
је само срце општег очаја, он је садашњост и
непоткупљив барометар терора отуђене свемоћи.
Уз све бескрајне могућности језика, он ипак не
може да надрасте машту тираније, заправо оних
који је оличавају. У том судару има и песничког
лукавства или кетманства: да се некако речју,
стихом, духом заскочи последњи час, у крајњој
инстанци – тренутак смрти, да се избегне
извесност, надмудри неумитност суђеног краја.

Ненадић је одиста прво патник, а потом
пјесник... Оно што Ненадићевом пјеснички
артикулисаном личном удесу даје дубину и фон
на коме нас се његова драма духовно почиње да
тиче, јесте узбудљив разговор са, како он каже,
дивљим прецима и знамењима ових времена.

Милан Ненадић,
Глас истока, 7. фебруар 2011.

Из рецензије Рајка Петрова Нога
Песме, БИГЗ, 1984.
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Милан Ненадић
Песме, БИГЗ, 1984.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРЕДСЕДНИКА ЖИРИЈА
ЖИЧКA ХРИСОВУЉA 2020.

Милан Ненадић припада кругу изврсних српских песника
чијим је гласом, у другој половини 20. века, проговорила пустошна
и страшна прекодринска историја. То је нараштај који ће се, из
Сарајева као стецишта, поткрај прошлог века, расејати којекуда,
по правилу без повратка. Прошлост, из дубине њиховог изреченог
и неизрецивог искуства, дошла је изнова по своје и не пролази.
Динарски свет из којег потичу одржан је и оличен епиком,
али су епику, у речени час полувековног примирја, заменили
индивидуални гласови чији се нагласци разликују, али који, сви
до једног, показују да се од припадности своме простору не може
побећи без тежих последица по себе самога. Ненадићев лирски
дијалог са прецима непосредан је и болан, он се осећа потомком
најпре по једној заједничкој црти, коју изражава давна његова
Ускочка песма:
Ја не градим, ја звучно разарам, / Ја сам ропац после вашег крика.
Основни изазов песника Ненадића било је суочење са разорним
учинком постојања и трајања, на општем плану, а на унутрашњем
– превладавање изазова нихилизма, тако податног за песничке
побуњенике једног растрзаног века. Чини се да је основни поступак
Ненадићеве поезије уживљавање у колективно искуство знаних
и непознатих, чији се тамни образац не мења, и где је, најчешће,
једина светлост – светло свесне жртве или макар свиклост на
страдални улог. Овако као Ненадић можда би певао његов земљак
и јунак Венца за Гаврила, видовдански атентатор у Сарајеву, да се
није остварио као атентатор него као песник. Милан Ненадић није
постао атентатор, али се изразио као песник ванредног унутрашњег
потиска, фермента жестине (како је давно то критика назвала),
али и претањених лирских обрта, као насушне супротности томе
громком језичком темпераменту и обликовној сабијености. Ништа
је честа реч ове поезије, али Ненадић зна да ништа није ништа,
заправо логос његове поезије то зна, надвладавајући и песникове
личне слабости. Очију загледаних у потомство, Ненадић оцртава
лук од наслеђеног побуњеничког ропца до благослова и похвале.
Тиме је најдубљи слој ове поезије савладао изазов ништавила
с којим се песник непрестано рве и завредео да се уброји међу
песничке изабранике којима се на Преображење, у Жичи, одаје
признање за стваралачки подвиг и искупљење.
Др Драган Хамовић
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Са супругом Илеаном Урсу на венчању

Писмо кћерки Марији
Размишљам о ноћи пунога месеца
Кад ће Богочовек страсно да зајеца.
И клекне скрушено пред твојом наготом
Дрхтећи неспретно, кунући се потом.
Сопственим животом, мајком, небесима
Ко да у речима кључе света има
Или (још боље) кључе твога тела
о које се ломи крхка мушка стрела;
Ето о тој ноћи којој служе свици
Да се узнесена нађеш на ивици
Само једне тајне, јединог открића
Да си Мајка Земља и Прамајка Бића,
И да ниси чедо као млади свеци
Већ Искра у којој пребивају преци;
Ето о тој ноћи, о бесмртном хуку
Кад се свемир зачне и у твоме струку,
Размишљам рукама пуним хладне главе:
Хоћеш бити свесна сна колико јаве
Да си, после земног невиног бунила,
Остала Божанство ко што си и била.
Изабране песме,
Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.

Са супругом Илеаном и кћерком Маријом
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Два Ненадића у партији шаха, Милан са сином Филипом

Мост
Филипе, лепи сине, поведи оца преко –
Ти си једини мост над овом страшном реком.
А то што видиш, и кажеш – нема моста!
Тиче се, опет мене, и сваког мога госта.
Какав сам ја отац и каква су ми браћа,
Нека те не чуди, што нам се Ничим враћа.
Питаћеш шта је било. (Грозно је наше наслеђе).
Стока ће препливати а ти ћеш, путем, све ређе
Виђати правог човека (Умро је Тај кад и ја!),
Зато се преко реке једино небо надвија.

Писмо сину

Ђорђу

Хладне су ми руке, празне, одузете —
А тако бих те загрлио, дете.

Вирнем ја крадом, кроз твоје чарно око
И видим да ћеш преко, ко љељен, једним скоком.

Модре су ми усне, суве, без топлине —
А тако бих те пољубио, сине.

Признајем нисам чему (То је од оца доста!),
Ипак ме, под старост молим, прокради преко моста.

Чак и ове речи, које зборим за те —
Долазе из другог, удаљеног таге.

Кад кажем преко Моста, ја мислим преко Века.
Видећеш – човек је Ништа. Вечна је само Река.

Када дође време да ти јасно буде —
Упираћеш ломним прстима у људе.

Ђурђевдан, ’99, Нови Сад
Дивљи бог Балкана,
СКЗ, Београд, 2003.

На твоја питања владаће тишина —
Из ње ће да зјапи ужас мога чина.
Али ништа неће моћи да замени
Мене и то што су учинили мени.
Песме,
БИГЗ, Београд, 1984.
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Ненадић пише из горког обиља личног удеса.
Милан Ненадић је све друго само не скрушени
ходочасник стиха. Његова поезија је еруптивна,
силовита и дивља... Док читамо поезију Милана
Ненадића, пред нама искрсавају епске и лирске
опоруке његових духовних предака и савременика.
Брига за судбину национа који нестаје једна је од
основних линија његовог певања.
Др Бошко Сувајџић,
на уручењу награде Десанка Максимовић

Портрет Милана Ненадића,
Виорел Флора, 1991.

Поезија је магма, лава, отворен
електрични вод. Поезија је бог. Ја бих могао
да се кладим на човека који каже да ће
школовати сина да постане председник САД,
али се на њега не бих кладио ако каже да ће
бити велики песник.
Милан Ненадић,
www.nezavisne.com, 23. јун 2020.
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Милан Ненадић,
песма у рукопису

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ

Стефанос, Свјетлост, Сарајево, 1971.
Нови Стефанос, Веселин Маслеша, Сарајево, 1974.
Општи одар, Свјетлост, Сарајево, 1978.
Усамљена историја, Веселин Маслеша, Сарајево, 1979.
Осветна маска, Просвета, Београд, 1981.
Песме, БИГЗ, Београд, 1984.
Књига четворице, Нова Југославија, Врање, 1985.
Општи одар и друге песме, Свјетлост, Сарајево, 1985.
Вриснула је мајка, Градска библиотека Жарко Зрењанин,
Зрењанин, 1985.
Почињем да бирам, Панпублик, Зрењанин, 1988.
Дрхтање у своду, Универзитетска ријеч, Никшић, 1988.
Изабране песме, Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.
Бели анђео, Градска библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, 1990.
Венац за Гаврила, Народна библиотека Данило Киш, Врбас, 1991.
Уточиште, Матица српска, Нови Сад, 1994.
Средовечан соко, Књижевна заједница, Нови Сад, 1995.
Угрушак: наставак Уточишта, Матица српска, Нови Сад, 1997.
Суви печат, Глас српски, Бања Лука, 1998.
Општи одар и нове песме, Ослобођење, Сарајево, 2000.
Ноћна слика (Imagine nocturna), Libertatea, Панчево, 2001.
Дивљи бог Балкана, Српска књижевна задруга, Београд, 2003.
Пола капи росе: изабране и нове песме, Orpheus, Нови Сад, 2004.
Песме (избор), Књижевна задруга, Бања Лука, 2005.
Камен са именом, Stylos, Нови Сад, 2006.
Горко изобиље, ДНС Логос, Бачка Паланка, 2008.
Више од имања (избор), Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2010.
Редна чаша, ИП Београд, Зрењанин, 2012.
Укус пелина (изабране песме), Просвета, Београд, 2012.
Венац за Гаврила, завештање, Каирос, Сремски Карловци, 2014.
Венац за Гаврила, завештање, Графомарк, Лакташи, 2014.
Укопна свила = Giulgiu de măstase, Завод за културу војвођанских
Мађара, Зрењанин, 2017.
Отмено, а црно: изабране песме, Задужбина Десанка Максимовић,
Народна библиотека Србије, Београд, 2018.
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Првенац Милана Ненадића је компарација талента и
младости, дакле са свим оним сазвучјима спознаје, коју најчешће и
једино може само младост да дâ песми. Ако се песник мучи (а овај
песник воли и задовољан је сопственим мучењима) да одгонетне
загонетку свога флуида и смрти, и при том бахато, чемерно
исписује своју поезију, стиче се дојам да му је посао Сизифов, али
да баш у сталним поразима има неке ванвремене наде.
Логос постоји у овој поезији и перманентан је к смрти, без
мољакања за себе. За сада се овај песник показује и доказује,
мислим да ће доћи време, када ће ослобођен Миљковићеве жице
(која се само понегде јавља, акутног тока), бити достојно име
босанско-херцеговачке поезије.
Љубиша Мишић, Путник у својој крви,
у: Повеља: часопис за књижевност, уметност, културу, просвету и
друштвена питања, год. 3, бр. 7, (1973), стр. 165-166.

Лична песма
Није ли лепше, дакле боље,
Сред града овог, сред панцира,
Убити задњи напор воље –
Ослободити свог вампира.
Главу такнем – топи се рука
Или се топи сама глава,
Наместо срца – ружна гука,
Сопствени изглед ужасава.
Мада и љубим то сазнање
Да револвер најлепше свира,
Мада је рука део путање
Којим тане у мозак дира –
Не могу никад јасан стати
Пред ово лице, јер се крије –
А тек у то лице пуцати
И поред жеље да га није.
Живот, зар такав, до покоја –
Таквог, зар, себе, вечно срести?
По коме шиште уста Твоја
Свих десет срамних заповести!

Општи одар,
Свјетлост, Сарајево, 1978.
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Стефанос,
Свјетлост, Сарајево, 1971.

Општи одар,
Свјетлост, Сарајево, 1978.

Милана Ненадића је пјесма узела под своје:
он је њен ријетки миљеник. Све што је досад
створио настало је из бездушности те обостране
страсти.
Касим Прохић, Милан Ненадић,
у: Израз, Сарајево, XVIII/74, 11-12, 746-750.

Црно
Усна у почетку љуби полен
Који са ње сипи до плодова,
До следеће усне која ће да такне
Сласт несносну, сласт која се памти.

Нови Стефанос,
Веселин Маслеша, Сарајево, 1974.

Понирање у могућност смрти овде делује
песнички убедљиво можда најпре стога што
песма драматизује и животно порекло таквог
изазова, а и један велики животни циљ који
се у њему назире. Смрт се овде намеће због
парадоксалне, али људски разумљиве потребе за
болом. Наиме, та привидно мазохистичка жеља
– кад већ нигде другде ништа не обећава сличан
доживљај – ниче из човекове насушне жеђи за
интензитетом, за оним сјајем у свој својој моћи.
Смрт је ту, дакле, противник достојан најдубљег
животног изазова, црно целовито којим ће
се измерити своја моћ и занос. Тачније, она
је надахнуће за активирање снаге сопствених
крајњих могућности.
Милан Кољевић, Песник предсмртних часова,
у: Изабране песме, Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.

Знам ли, црни плоде, шта ми нуди
Додир овог језгра, додир ове ноћи,
Знам ли шта ми нуди?
Напречац ћу рећи:
Бол који сам хтео,
Бол који се носи
Да би једном сјао у свој својој моћи.
По мислима дакле, по кречу већ мртвом,
Хтећу да ме није, да ме, уосталом,
И не буде икад.
Црно које јесте.
Једном да га такнем,
Једном да ме такне:
Црно целовито!
А неће се чути
Реч коју сам смео
Јер је мртав извор,
Јер говора нема,
Јер тек слушам црно
Како у мом бићу
Хучи, одјекује.
Стефанос,
Свјетлост, Сарајево, 1971.
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Венац за Гаврила,
НБ Данило Киш, Врбас, 1991.

Илустрација Баја Луковића

Венац за Гаврила
Груни ко невреме, гашена, о тмаста,
Из мртвога угла, из себарске таме.
Какав смо то народ, храст којега храста
Кад нам рајске душе узлећу – у јаме.
Ако је већ мени досудила срећа
Да са овог места прст у судбу упрем,
И најмања мета постаће највећа,
Живима ће жртва друм царски да утре.
Погодићу смерно, избрисаних чула
Само срце пакла. Као да је шала,
Пререзаћу слатко аорту расула
У име вековних, сурих идеала
Шикнулих на међи пада и узлета –
Акростих ми овај из гушења цвета.

Венац за Гаврила, завештање,
Каирос, Сремски Карловци, 2014.

Стопа земље
Само реци олтар, причешће, пшеница –
Из њих цвате божур наших реченица;
Само реци њива, реци кућа, вигањ,
Косово, Видовдан, шарана пун тигањ;
Реци Грачаница, реци Газиместан,
Па реци Дечани – толико си свестан! –
И Патријаршија реци, и Љевишка,
Реци света вода, реци жива жишка;
Ето, реци мајка, реци отац, преци,
Сиђи до Ситнице, поклони се реци,
Загази, брчни се, покрени таласе,
Погледај у себе као напрема се,
Онде бистро око у небо утопи:
Све је у земљи и у земље стопи,
У свима је нама – тек у нама има
Што Обилић само, и Принцип, поима.
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Мој поетски пут почео је управо ту крај
огњишта, где сам као дете седео са старцима који
су ме волели и дали ми некакву песмарицу, збирку
народних песама да је читам. За дивно чудо тамо
се била нашла и песма једног Херцеговца који
је опевао Сарајевски атентат и онда читајући,
кад год дођем до места где се помињу Гаврило,
Чубриновић, Чабриловић, старцима шкрипе
зуби, а бабама врцају сузе као лешници.
Милан Ненадић,
www.nezavisne.com, 28. април 2018.

Кључни утисак при читању ове књиге,
беше уистину у знаку и интензитету поменуте
жестине.
Песимизам и нихилизам Ненадићев, ма
колико усијани, нису, међутим, апсолутни... Тако
и Вешовићева синтагма – музикално ужасавање
– указује, чини се, на темељну поетичку
антиномију Ненадићевог песништва.
Милан Ненадић, песма у рукопису

Славко Гордић, Жестина Милана Ненадића,
у: Савременост и наслеђе, Нови Сад, 2006.

Нероди
Избушен сетом, стојим на раскршћу,
Њушим мемлу града као влагу шуме,
Брже хватам ваздух, носнице ми дршћу,
Али срце ћути. Срце не разуме.
Срећа што заборав нема такве снаге
Да уништи слику, мирис мога села,
Да покопа љубав за Нероде драге.
И за шаку топлог, очевог пепела.
Шта би са мном било да, у овом трену,
Не могу да кажем: добро је – постојим
У сред успомене, љубим снагу њену!
А ти, смрти, хајде. На биљези стојим.

Дивљи бог Балкана,
СКЗ, Београд, 2004.
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Трагична хрпа
Ко сам Ја:
Тело не обавља неке послове,
Нека су чула зарибала,
Умножиле се рупе у сећању.
Радио бих – шта да радим.
Љубио бих – где су ми усне.
Висио бих – које ми је врат.
Ову невезану,
Ову трагичну хрпу
Остављам на миру све чешће:
Шта бих друго.
Просто речено,
Ми јесмо сви ти делови.
У целини, међутим:
Нема ме.
16

Средовечан соко,
Књижевна заједница, Нови Сад, 1995.

Нова књига Милана Ненадића, Средовечан соко, богата је
збирка од око шездесетак песама... Слобода – у апсолутном смислу
речи. Одмах се дâ приметити да у новој књизи нема ни једне
римоване песме... Пред нама је књига најдубљег преиспитивања
пређених искустава у животу и поезији. Песник претражује
обичног Ненадића у коме, након свега, проналази безброј
Ненадића.
Песма Трагична хрпа еклатантан је пример суштог
преиспитивања. Стално завејан питањима о смислу и бесмислу,
о лому човековом, помало патетичан, али тако да не шкоди, већ
да прија и оснажује, Ненадић је рана која пева и песмом зацељује
остатак света.
Ненад Грујичић, Уклети језик,
у: Плес у негвама, Просвета, Београд, 1998.

Ако се Осветном маском, претходном својом књигом песама,
делимично овај песник био приклонио модерном песничком
обрасцу (не и помодном) – где лирски субјект делује из другог плана
– књига песама Песме остварена је по начелима неоромантичарске
инспирације.
Тиодор Росић,
Песме, БИГЗ, Београд, 1984.

Испод површине
Кад не бих знао да је ова патња
Вечнија од самог звезданога праха,
Не би моја песма – у црнини пратња –
Трајала дуже од мог болног даха.
Песме,
БИГЗ, Београд, 1984.

Осветна маска,
Просвета, Београд, 1981.

Мада постоји све што сам додирно,
Постоји срце, око и дисање –
Ипак лежи рука на папиру мирно:
Крв је разливена, престало писање.
Испод површине црне се тунели
Кроз које су некад дивље воде текле.
Моја ме песма више не весели –
Усне су рекле оно што су рекле.
Сад ми је добро, нема узмицања.
Ма где да стојим, видим себе сама:
Глува слова лете празним одајама.

Mon assassin

Песме,
БИГЗ, Београд, 1984.

Нема говора о смрти:
ко би се још паметан упуштао
у неиспитано подручје осим жив
и притешњен досадом и луд човек,
као што само песник
може да буде луд...
Одломак из песме Mon assassin,
Осветна маска, Просвета, Београд, 1981.
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Сјајне могућности
Хиљаде сјајних могућности,
Пропалих идеала.
Свако доноси одлуке,
Које, иначе,
Доносе само цареви.
Генерација младих узурпатора:
Десет,
Стотину,
Хиљаду њих
Скупио сам око себе
Да бих лакше могао да пливам
У својим опасним сазнањима.
Разумете ли?
Усамљена историја,
Веселин Маслеша, Сарајево, 1979.

О Хелади говоримо
Као о чаши пића,
У душак испијамо епохе,
Данашњицу као од шале:
То се зове –
Бити спреман на све!
Погледајте:
Некакав предео с реком,
Некакве црне рушевине,
Некакав бивши град,
Нечија домовина! –
Време је да разумете
Мој заустављен смех.
Усамљена историја,
Веселин Маслеша, Сарајево, 1979.
Вриснула је мајка,
ГБ Жарко Зрењанин, Зрењанин, 1985.
(у оквиру заједничког издања Песме
са Илеаном Урсу)
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И у новој књизи Усамљена
историја Ненадић опева своју
несрећу. Трагичност песника
није доживљена сама за себе,
већ из спољашности... На њега
јуришају чуда и маске, а не
жива бића. Песник се повлачи и
реагује иронијом и сарказмом,
хватајући у песме те људске
маске.
Из рецензије Мубере Пашић,
Усамљена историја,
Веселин Маслеша, Сарајево, 1979.

Књига четворице,
Нова Југославија, Врање, 1985.
(заједничко издање са Зораном Вучићем,
Слободаном Стојадиновићем и
Мирославом Цером Михаиловићем)
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Змајева награда коју, ево, примам на рођендан Матице српске,
значи ми много више него што бих могао да искажем речима. Кад
ово кажем, присећам се да је моја сарадња са Летописом Матице
српске почела пре двадесетак година, у време кад сам добио
Дучићеву награду. Тада ме је један новинар био упитао ко су били
моји први учитељи, и ја сам, као из топа, одговорио – јер сам рођен
у Принциповом и моме Босанском Грахову – да сам одрастао уз
песму Стари Вујадин и Три хајдука (песма Јована Јовановића
Змаја - прим. аутора).
Одломак из Слова на додели Змајеве награде,
Матица српска, Нови Сад, 16. фебруар 1990.

БИГЗ-ова награда, 1985.

Летопис Матице српске, год. 166, књ. 445, св. 4, стр. 685.

Са доделе Змајеве награде
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Змајева награда Матице српске, 1990.

О знаменитој Српкињи, а нарочито Милици Стојадиновић,
ово кратко слово почео бих стиховима Ђуре Јакшића: О, мајко,
мајко, свет је пакостан, / живот је, мајко, врло жалостан...
Чистота бића Милице Стојадиновић Српкиње једноставно
није могла да појми неке ствари и односе... Мада је, од почетка
– јер је у том духу васпитавана и расла – себе препознала у
склопу освешћења и ослобођења свога народа, као и толики
други спознала је да у своме селу не може бити пророк и да горку
чашу окрутне стварности мора испити до дна... И, да завршим
стиховима једног другог песника, нема ничег страшнијег него кад
своје снове видиш распршене, а своје идеале сурване у блато.
Но, хвала неколицини правих књижевника и културних
посленика који су се сетили пре три и по деценије Милице
Стојадиновић Српкиње. Тако, с поносом, и сам крећем Милици
у походе.
Реч на додели награде Милица Стојадиновић Српкиња,
Нови Сад, 17. октобар 2008.

•
Личност и дело изузетног, апартног романтичара,
неуротичног песника и сликара Ђуре Јакшића разумем као црну
тачку (светлу, дакако!) у коју своје стреле одапињу саме крајности.
Његове најбоље песме доимају се сваке генерације као врисак
расцепљене личности, као примални крик изразитог појединца
који не признаје нијансу између сионског сјаја и адског мрака,
радости и бола, сна и јаве, живота и смрти који верује у један
једини замах, без компромиса...
За крај, подсећам на речи Вељка Петровића да величина Ђуре
Јакшића не лежи у томе што је он најнационалнији песник нашег
романтизма, а није народски и баналан нити јединим својим
стихом. Народ је, ипак, у њему видео своју слику и прилику. Та
слика ће остати заувек, а прилика је много прокоцкано: у томе
смо ненадмашни. Да није изузетака као Ђура Јакшић, не бисмо се
имали на шта ослонити и позвати.
Реч на уручењу награде Ђура Јакшић,
Српска Црња, 1. јун 2007.
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Црвени чот
Мени је једно зрно доста,
Шкољка љубави, тек толико –
А хоће ли је моћи дати,
А хоће ли је дати ико!
Са Ненадом Грујичићем, председником Бранковог кола,
на уручењу Статуете Бранка Радичевића

Пођемо ли једним правцем – од Бранка Радичевића преко
Бранка Ћопића па до Бранка Миљковића – могла би да се
успостави блистава вертикала наше поезије коју бих назвао три
наша Бранка, три звездана случаја српске поезије... До појаве
Бранка сва наша епика је обележена тугом и лелеком и били
смо народ патње и туге. Није се знало за смех и за радовања
која звече као кликери расути по стаклу. С њим је започела нова
књижевност, нова српска лирика, ново певање и мишљење, нови
морал заснован на радовању животу, узимањем од живота онога
што је вредно живљења, удисање ваздуха пуним плућима са
фрушкогорских пропланака и виногорја.
Беседа на Свечаном отварању 48. Бранковoг кола,
Сремски Карловци, 6. септембар 2019.

На сан ми Бранко, млад до бола,
Доводи мому нона белих:
У сред новога раскол-кола
До дна се себе сневеселим.
Чујем да шапће српско слово
Милошу сетном – трешње и мај;
Зар може знати Стражилово
За већу радост, тугу и сјај!
Силазим, занет, у дно бића
Уз песме младе, чулне, нежне
С пехаром новог рујна пића
Лебдим изнад Марије Снежне
И тако, у сну, тражим сврху
Нашем почетку, нашем крају,
Смисао нашем дну и врху,
Вир на увиру завичају;
Мени је једно зрно доста,
Шкољка љубави, тек толико –
А хоће ли је моћи дати,
А хоће ли је дати ико!
Одломак из песме Црвени чот,
Горко изобиље, Логос, Бачка Паланка, 2008.

Са Ненадом Грујичићем и супругом Илеаном
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Радујем се, моја се душа напросто радује и
због тога што сам дуго година, од 1974. познавао
уважену песникињу Десанку Максимовић. Она
је сјајна липа словенства, бреза чије лишће не
престаје да шумори. Она је свето име урезано у
стабло нашег национа и нашег језика.
Из беседе на уручењу награде Десанка Максимовић,
Бранковина, 16. мај 2017.

На уручењу награде Десанка Максимовић,
са проф. др Бојаном Ђорђевићем,
управитељем Задужбине Десанке Максимовић,
Бранковина, 16. мај 2017.

За свеукупни допринос српској поезији
за 2017. годину, награда је додељена песнику
Милану Ненадићу. Он је богомдани песник. Редак
је пример песника стилски тако избрушеног и
дотераног израза у савременој српској поезији.
Ненадић пише из дивљег канона историјског
искуства, звездарних образаца светске и
националне поезије.
Из образложења жирија
за доделу награде Десанка Максимовић
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Уручењe Дучићеве награде,
Требиње, 3. новембар 2019.

Дучић је, хтели ми то или
не, заправо песнички обелиск,
белокост изглачана у српском
језику. Таквих монумената је
мало и у поезији већих народа.
По свом исконском осећању
за матерњи језик и по љубави
и вери у српство – Дучић
се тешко може досегнути.
Тврдим да је тешко досегнути
Дукину једноставност, мисаону
дубину, лепоту песничке слике
и рафиновану строгоћу музике.
Из беседе на уручењу
Дучићеве награде
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Милан Ненадић је пјесник
личног и колективног ужаса,
који забада перо у чвориште
бола, пјесник који лако налази
рану на човјеку и човјечанству,
а нарочито на свом народу – и
ту рану претвара у пјесничку
читанку.
Др Јован Делић,
из образложења жирија за доделу
Дучићеве награде,
e-Trebinje, 4. новембар 2019.

Прва награда за превод
са румунског на стране језике
Удружења књижевника Румуније,
за књигу Лучоноша Михаја Еминескуа,
1999.

Орден Владе
Републике Румуније, 2000.

Главна награда на Међународном
фестивалу поезије Путеви класја,
у знак дубоке захвалности за
драгоцену културну активност
и велики допринос промоцији
румунске књижевности, 2011.

Комеморативна медаља председника
Републике Румуније поводом 150
година од рођења Михаја Еминескуа,
за посебан допринос промоцији
Еминескуовог опуса, 2000.
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У ПЕТРОВАРАДИНУ, ЛЕТА 2020...
Прошло је безмало пола
века од када сте објавили
своју прву песничку књигу
„Стефанос” 1971. године. Како
је песнику и поезији било онда,
а како је сада, с обзиром на то
да смо и онда и сада једнако
трусно тло из којег се, изгледа,
поезија сама рађа?
- Ни тада поезији није било
лако а песницима је у сваком
времену једнако тешко. Нико
ме није терао да кренем овим
путем али сам увек памтио
ударце и носио свој жиг. Праве
песме су чисти ожиљци. Чак
и они песници који су били
у такозваној милости власти
крваво су плаћали своју
слободу. Мора да су, како онда, тако и данас нешто значиле песничке речи ако је због њих могла да
се изгуби глава.
•
Говорили сте о песнику као срцу општег очаја, о његовој бескрајној самоћи и немоћи, о несрећи
песничког стварања, али и о његовом урезивању у челичне зидове векова, о снази коју црпи из бескрајних
могућности језика у песничком лукавству да се заскочи последњи час. Докле данас досеже песник и где
најјаче одјекује његово певање?
- Проблем певања је одувек исти: још из давних времена песник је био шиљак жртвован у
маси. Ако није био прихваћен као врач у свом племену онда је проглашен лудим, на известан начин
искључен и са богате софре племенских вођа бацана му је понека кост са њихових гозби. Зовите
то како год хоћете али ништа се до данас није променило. И сам Андрић је дошао до закључка, а
почео је као песник, да је у ћутању сигурност. Али шта може да уради човек који се често налази у
ситуацији ако никако друкчије – проговорио би на ребра.
*Разговор са Миланом Ненадићем водиле ауторке изложбе
28

У песми „Испод површине”, објављеној у
збирци „Песме” из 1984. године, кажете: „Моје
ме песме више не веселе / Усне су рекле оно што
су рекле.” Певали сте, након тога, готово пуне
четири деценије. Да ли Вам се чини да сте
остали недоречени, да се још има шта рећи?
- Докле год човек живи неки усуд, неко
чудо, не дâ да ћути. Људска реч је водила на
вешала али је и скидала са вешала. Сетим се
стално речи једне умне старице која је говорила:
Е, дете моје, само нек' Бог не дâ да те снађе шта
жив човек може издржати. Али песник је чудна
сорта. У стању је да се хиљаду пута оклизне о
исту кору од банане. За песника нема мирне луке
ни сигурног скровишта, ни праве заветрине.

•

У Вашим интервјуима читамо изразити евроскептицизам, антиглобализам, порицање
мултикултуралности. Говорили сте да данас није тешко бити пророк позивањем на само једну
реченицу: „Биће горе!”. У Вашем певању неретка је сумњичавост у сопствене снаге, смисао... У шта,
напослетку, верујете?
- Верујем у сумњу! Сумња је покретачка енергија. Да није било сумње зар би се ико усудио да
проверава наводно богом дане постулате.

•
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Током полувековног песничког трајања завредели сте сва најзначајнија песничка признања. Је ли
Ваш унутрашњи осећај у сагласју са судом књижевнокритичке јавности која Вас је хвалила и славила?
Судите ли себи строго или сматрате да сте поезији приносили најбољег, целога себе и да је вредело?
- Сад кад је дошао тренутак некаквог резимирања, некаквог сабирања, видим да је поезија учинила
све оно што нисам сâм могао да урадим: донела ми је и радосне тренутке и непојамне суноврате. Тако
да сад могу мирно да кажем: Храбро се живело! Само онај ко не зна шта значи пробдевена ноћ над пар
речи које условно зовем стихом, све трудећи се да праве речи нађу своје место, још ако су складне и
памтљиве – шта човек у кратком животуљку више да пожели. Ужасно је пробдети ноћи над речима.
Разумео сам у потпуности и Андрићев закључак да је писање једна мука а брисање хиљаду мука. Још
нисам наишао на песника који је могао да каже Еурека. Речи су заводљиве у једном тренутку а већ у
следећем помислиш – ко ме гурну!
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