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„Aко по сто је не ки не бе ски да ро ви, они нам
сти жу у сти хо ви ма“, цитира Љу бо мира Си мо -
вића песникиња Милуника Митровић, говоре-
ћи о свом песничком позвању и месту поезије
у данашњем свету. За песникињу је поезија
веровање у илузију поезије која чини да свет-
лост буде драгоценија, насупрот унутрашњем и
другим мраковима. Повод за разговор  је њена
књига песама Приврeмена уточишта, објавље-
на ове године у ,,Повељи”. Ауторкино суптилно
промишљање о поезији и стваралачком иску-
ству, подстакнуто је управо појединим стихо-
вима из поменуте књиге.

Је ди но се још чу де ћи
ка ко се ни че му ви ше не чу дим
Ни чем сем овим ре чи ма

И ето их не дав но, у по зни ца ма се ја вља ју као ре -
флекс у сло мље ном огле да лу, као есен ци ја дра ма -
тич но про жи вље них сен за ци ја, зби ра ју се око
кључ них то по са и ли ни је усуд не вре мен ске про -
ла зно сти, сред ле по те мо гућ но сти и ту ге суд би не
– као рам за је дан по ро зни ауто пор трет „пе снич -
ког су бјек та”. Као знак пу не све сти о исти ни да са -
мо смрт ни је смртна, а крх кост за пу та пе снич ке
ре чи у за глу шу ју ће без мер је  оса ми шта све та је сте
не ки сно ви ди лек ду ши. И ве ра у по вра так сми сла

не ке ви ше уте шно сти упра во ди ја ло гом са дру гим
би ћи ма, ка ко би у веч ном са да мо гли на ста ви ти
сво је  остра шће но тра же ње се бе дру гог, це ло ви -
тог, у дру ги ма и у све му. У не ким по вла шће ним
тре ну ци ма на ла зи ли жу ђе не то пли не „при вре ме -
них уто чи шта” у рит му от ку ца ја ср ца.

Јер сре ћа и истин ска по е зи ја
би ва ју та ко крат ко за једно
Чо век не мо же оп ста ти ду го ако је сам
на пу стој оба ли а ре ка мут на

Љу бав у ин тим ном и сва ком дру гом сми слу, чи ни
се, у мо јој по е зи ји ни је екс пли цит на и пре о вла ђу ју -
ћа те ма не го смрт, ра ста ја ње, иш че за ва ње, сет на
скеп са са бла гим иро ниј ским от кло ном уисти ну
тра гич ног осе ћа ња жи во та. Ду бо ко сам уве ре на да
су прот ност љу ба ви ни је смрт, ка ко обич но из гле -
да, не го рав но ду шност. Јер, шта је наш ме та фи зич -
ки и од ви ше људ ски не спо кој спрам од шкри ну тих
вра та бес кра ја. Спрам ва си о не и пи та ња на ко ја
нам ни ка да не ће сти ћи од го во ри. Ипак, за пе сни ка
је је зик као ва си о на, и у ње му мо жда Бог. На ше је
да ње го ве зна ке тра жи мо и от кри ва мо у по е зи ји.
Ако их не ма, не ма ни по е зи је.

У ре че ном и не ре ци вом, за то ми је љу бав или
ње но дру го име увек ту. Све јед но, при сут но од -
сут на у ду бо кој сен ци, или у сну за ста ви ца на
осун ча ном про план ку, пу то каз ср цу на ве тру у
но ћи.
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Учи се смр ти / у љу ба ви – за то ови сти хо ви пе -
сни ки ње Еве Лип ске ни су са мо мо то мо је пе снич -
ке књи ге „При вре ме на уто чи шта”, не го уку пан
по е тич ки cre do све га што сам на пи са ла, и што жи -
вим. Упр кос опа ко сти и хлад но ћи овог све та, и
не у та жи вој гла ди за еро сом и ле по том, у оса ми и
ћут њи уме сто кри ка, се би че сто го во рим – во ље -
на сам. И уз вра ћам, да кле је сам. 

У по тре би да ка же мо све тло сти
би ла је то са мо сли ка 

А чу ђе ње опет из но ва, ка да у дну ср ца ми за сту ди,
пи та ју ћи све ис ку ша ва:

Бо же бла ги от ку да још на ви ре
у овом вре ме ну еро зи је
то ли ка за ум на за ли ха тре зне по е зи је

Јер, по е зи ја од у век ви ше жи ви од пи та ња не го од
од го во ра, зна се. Оних по је ди нач них, веч но за тај -
них. Све че шће и гла сни је да нас, она упор но про -
пи ту је сми сао се бе са ме. А то чи ни ваљ да већ ве -
ко ви ма, са дру штве не мар ги не, на ко ју је да нас
ви ше не го икад прог на на као кра љи ца књи жев не
умет но сти. Чу дом нај но ви јих тех но ло ги ја и на ви -
ка но вог до ба, она има ле ги тим но пра во да о се би
бри не, о угро же но сти ду ше све та и чо ве ка. Ипак,
она и да ље одо ле ва ју ћи жи во пул си ра на мно го
на чи на, обра ћа ју ћи се оној хи ме не зов ској „огром -
ној ма њи ни” сво јих по да ни ка, са бе сед ни ка.

Све те оста ни
сам се би пла мен и ва тро га сац
Остр во и уто чи ште  

И ма да је сва ки чо век као и пе сма, ме ра за се бе.
За у зи ма ју ћи та ко ма ло про сто ра/вре ме на у зи ну -
лој про ва ли ји вре ме на, за на ма и пред на ма, ко ће
сем ње оста ти по след њи чу вар тра го ва чо ве ка и
уточишт a ду ше све та, ако не она? Реч ко ја и на по -
чет ку све га бе ше? Или, као иза сва ког по је дин ца,
не ће оста ти ни шта, сем за бо ра ва.

Све у све му 
ша ка пе ска ба че на у мо ре

Ово су за вр шни сти хо ви по след ње пе сме ко ја за -
тва ра „При вре ме на уто чи шта”. Ипак „ни јед на пе -
сма ни кад ни је за вр ше на, са мо је на пу ште на”, и ми
заиста не ма мо раз ло га да ово Ва ле ри је во за па жа -
ње опо врг не мо. 

Ни је ли сва ки сјај са мо ка пљи ца кра ја
по че так не по зна тог пу та 
по вра так ћут ње ћут њи 

Не сум њи во, пе сник ни је до бар су ди ја и ту мач
вла сти тог ства ра ла штва, за то је по треб но да се
осла ња на дру ге. Има са мо рет ких из у зе та ка, али
− је дан је Ми лош Цр њан ски и ње го во Об ја шње ње
Су ма тре. Ни ро ди тељ ни је нај бо љи оце њи вач
сво га че да, јер по хва ле и по ку де ње го ве ни су за
дру ге ме ро дав не, уве ри ће га са мо де те у жи во ту и
све ту ко ји сле ди сво је за ко не. И Вре ме.  

Чак и ако не зна где сва ко мо ра да бу де не где
и да оде са те ко те сво је за ми шље не ко те
Хит нут као слам ка из пла ста се на 
у ду бок џеп спи ра ле вре ме на и ме ста 
ко ји пли ћак на ше ре чи по ку ша ва до та ћи  

Да кле, где су и шта су на ша при вре ме на уто чи -
шта? Пи тај сво ју сно ви дну буд ност ду ше, чи тај
древ не му дра це, пи тај Бо га по е зи је. Уву ци се као
пуж у сво ју по кретну шкољ ку / не оста вља ју ћи сре -
брн траг за со бом / и зар ђа ли кључ.

Жи ви! Тво рац ства ра и ра за ра, ка ко би ства ра -
ње има ло сми сла. Тре ба иза бра ти је дан од хи ља ду
на чи на да клек неш и по љу биш зе мљу. По не кад,
по диг ни по глед не бу осу том зве зда ном пра ши -
ном. На по слет ку, по ми шља ју ћи:

Про сто узе ћу се би не ко дру го ли це ни на лик 
прет ходним.

По е зи ја − што да не? Са да и ов де, за на век.

Ми лу ни ка Ми тро вић ро ђе на је у Се чој Ре ци (Ко сје рић);
пр ве сти хо ве је об ја вљи ва ла још у основ ној шко ли (ча со -
пис Де ло). По ха ђа ла је гим на зи ју у Ужи цу, а ди пло ми ра -
ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Об ја ви ла је збир ке по е зи је: Би о гра фи ја ду ше (1996),
Ста ро хри шћан ки на љу бав (1997), До дир тај не (1999),
Не са вла да но (2004), Отпис (2007), Ли сто падне и друге
(2010), Зим ско пи смо (2015), Да ни сам, иза бра не и но ве пе -
сме (2019). Та ко ђе, сен тен це и ха и ку Ус пут ни це (2015),
као и дра му о жи во ту и сли кар ству Ли зе Ма рић Кри жа -
нић Пољ ско цве ће у бе лом бо ка лу (2004); збир ку при ча
За пи си на ве тру (2012).

Пе сме Милунике Митровић пре во ђе не су на ру ски,
ен гле ски и фран цу ски је зик. До би ла је ви ше књи жев -
них на гра да, као и при зна ња за свој рад у обла сти кул -
ту ре и би бли о те кар ства. 

Жи ви у Зе му ну, Ко сје ри ћу, и још не ким ме сти ма.


