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Чо век је би ће ко је го во ри, ко је са ња и ко је во ли (секс). Нај но ви ја пе -
снич ка књи га јед ног од нај бо љих са вре ме них срп ских пе сни ка Дра га -
на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, сим бо лич ног на сло ва Си ме tри ја вр tло га,
на већ по твр ђен Да ни ло вљев на чин пе ва ња, по е тич ки об ра ђу је упра -
во ове три осо би не чо ве ка – да го во ри, са ња и да во ли (секс), као три
бит не иден ти тет ске чакре човека (пе сни ка).

Да ни ло вље ва оп те ре ће ност ства ра њем у овој збир ци на ла зи свој
пот пу ни по е тич ки из лаз. Он, опо на ша ју ћи Бо га, ко ји је ни из че га, са -
мо реч ју („У по чет ку бе ше реч.“) ство рио свет, би ва де ми јург, ко ји же -
ли да ство ре ни свет по но во ство ри. Схва та ју ћи да је реч је ди но што
има, по чи ње игру ства ра ња, пу ну успо на и па до ва. Ве ре и ате и зма. Чи -
ни нам се да је чи та ва збир ка гра ђе на на по твр ђи ва њу и не га ци ји, на
кон тра дик тор но сти. Да је ово збир ка пе са ма не ког дру гог ауто ра, а не
Да ни ло ва, по ми сли ли би смо да је то скуп пе са ма ко је је тај не ки пе -
сник на пи сао, са брао и об ја вио без пре ве ли ког ста ра ња о скла ду и це -
ли ни збир ке. Ме ђу тим, Да ни лов то све сно, на мер но ра ди, об ли ку је
књи гу (вр тлог) ко ја је „ни ов де, ни та мо“ по ку ша ва ју ћи да об ја сни где
је чо век, где је он (пе сник) у све му то ме. Да ли је чо век за и ста не ко ко
мо же да би ра или јед но став но мо ра да узме оно што му са на ме ће? Чо -
век је увек не где по сре ди ни („ме ра свих ства ри“, зар?), по при ште свих
су ко ба (до бра и зла), рас тр зан из ме ђу ра до сти и пат ње, не ко ко је ту од
да нас до су тра. Због то га је и ова збир ка сва по сре ди ни, упра во због
чо ве ко ве (пе сни ко ве) не при пад но сти (оту ђе ња). 
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Ни ре чи код Да ни ло ва ни су ви ше фор му ла за ис ку пље ње и про чи -
шће ње, већ и оне игра ју дво ја ку уло гу. И оне су у кон тра дик ци ји, за ви -
сно од пе сни ко вог по ло жа ја. Та ко има мо две вр сте ре чи у Да ни ло вље вој
збир ци Си ме tри ја вр tло га: ре чи ко је зна че жи вот, на чин и сми сао жи -
во та и ре чи ко је зна че те рет и те шко ћу. По гле дај мо сле де ће сти хо ве:

„Као кр ти ца, ко пам ход ни ке у је зи ку:
тек по не кад иза ђем на ва здух, дрх тим,
рас тр зан сам, и то је је ди но ста ње 
у ко јем сам су ве рен.“

(„Си ме три ја вр тло га“)
Они озна ча ва ју пе сни ка, ко ји је са ре чи ма „свој на сво ме“ и ко ме су

ре чи на чин и сми сао жи во та.
У сти хо ви ма пе сме ко ја сле ди по сле ове, а но си на слов „Чи шће ње

од ре чи“, ви ди мо сву те шко ћу и сав те рет ко ји ре чи пред ста вља ју, бор -
бу из ме ђу ства ра ња и ру ше ња:

„Не ра дим са ре чи ма, ја се од њих чи стим.
пи шем за то да се не уз но сим из над дру гих.
А кад де лим ми ло сти њу, се би је де лим.
Тек да се ску пи не што у ше шир.
Ре чи су пре сла бе за оно што им се по ве ра ва.“
Од јед ном се ве ра у моћ и сна гу ре чи из о кре ће у пот пу но не ве ро ва -

ње и пад у оча ја ње, услед схва та ња да ре чи не зна че ни шта и да, упр кос
же љи сво га твор ца, не ће про ме ни ти ни шта. Ре чи по ста ју са мо сред -
ство за ис ка зи ва ње не мо ћи и ни штав но сти лир ског су бјек та:

„Кур ва има свој тро то ар,
а ја ре чи ка ко бих опи сао
сво је тач но без на ђе.“

(„Пси но ћу ла ју на ка ра ва не“)
У овим сти хо ви ма из ра же ни су сва пе сни ко ва без вред ност и оча -

ја ње. Кур ва по се ду је не што (свој тро то ар), са ко га ће је не ко од ве сти
мо жда у леп ши и бо љи жи вот, али тро то ар је не што што за си гур но по -
се ду је, и ту је су ве ре на, а пе сник има ре чи, и то са мо за опи си ва ње свог
без на ђа. Шта ће се де си ти ка да не бу де имао ре чи, по зна то је, не ће има -
ти ни шта, ни ти ће има ти где да се вра ти јер не ће зна ти: „Да ли је мој
град та мо ода кле сам оти шао / или та мо ку да сам се за пу тио?“. А да је
пе сма са мо јед на обич на лаж све до че сти хо ви: „У пе сми, за пра во, не ма
ре чи! / Ни шта ни је не до сти жно ти ши ни.“ („За што пе сма не ма ре чи“). 

У том све оп штем ха о су од ре чи и у ве зи са њи ма за пи та но сти над
сми слом жи во та и чо ве ко вим иден ти те том у све ту ко ји је по стао до
крај њих гра ни ца не ху ман, пи та ње зна ча ја пе сме и Хел дер ли но вог „Че -
му пе сни ци у оскуд но вре ме?“ је јед но од вр ло бит них, сто га ни ма ло
ни је слу ча јан мо то збир ке: „Чи ни се да је, као и круг, иден ти тет / ма па
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без те ри то ри је. Ко ли ко нам / иден ти те та мо же би ти при пи са но? / Ко -
ли ко про мен љи вих ва ри ја ци ја / на ших фо то-ро бо та жи ви / ван нас, у
ми сли ма на ших са го вор ни ка?“ (Ти ја на Ко јић). Сто га ће, упр кос пот пу -
ној ре зиг ни ра но сти чо ве ка (пе сни ка) и ње ној уза луд но сти, пе сма оста -
ти ње гов трај ни иден ти тет. 

Про блем чо ве ко вог иден ти те та у Си ме tри ја вр tло га из ра жен је и
кроз мо тив огле да ла, ко је је ов де сим бол не са гле ди во сти, а да би упо -
знао се бе, чо век мо ра раз би ти огле да ло, јер је: „У огле да лу не ко ко је
при си љен / да ли чи на ме не“. Али огле да ло ће у овој по е зи ји по ста ти и
сим бол над мо ћи жен ског прин ци па над му шким прин ци пом (ви де ти
пе сму: „Кће ри пред огле да лом“).

Пе сник је би ће ко је са ња, ко је жи ви у сно ви ма, а сно ви су ме сто где
по чи ње пе сма:

„То је оно вре ме кад се дан пре та па 
у ноћ и ни шта се око ме не ви ше не та ла са;
тад слут ње и при ви ђе ња ста ну за те за ти
сво ју не ви дљи ву ужад, а мо ја пи са ћа 
ма ши на на мах ме пре тва ра у пи ја ни сту.“

(„Хим на су мра ку“)
Сно ви су ме сто где се чо век (пе сник) осе ћа сло бод но, где су ве ре но

вла да над сви ме, ме сто у ко ме се по твр ђу је ње гов иден ти тет, ме сто где
су ре чи и пе сник јед но исто:

„Бу ђе ње је реч за оно што ми се де ша ва 
кад уто нем у ду бок сан: не по сто јим кад
ни сам у обла ци ма: кад сам му дар све ми 
из ми че из ру ку.“

(„Ка вез“)
Смрт је на лик сну, а пе сник је оп сед нут са мо у би ством, као нај ве ћом

на пи са ном пе смом:
„Го то во да не ма да на а да при пад ни ци 
реч не по ли ци је не из ва де из вр тло га
не ког ко је од лу чио да се сво је вољ но 
про бу ди из жи во та.“

(„Вр тлог“)
Ерот ски мо ти ви и же на као њи хо во цен трал но ме сто за у зи ма ју и у

овој Да ни ло вље вој збир ци зна чај но ме сто. Иако у овој збир ци пр во
упа да ју у очи сти хо ви са ја сном асо ци ја ци јом на секс, у овом мо ти ву
при сут но је још јед но иден ти тет ско пи та ње чо ве ка (му шкар ца, пе сни -
ка): ве чи та бор ба му шког и жен ског прин ци па, као у поменутој пе сми
„Кће ри пред огле да лом“. Док је иден ти тет му шкар ца, ду бо ко у ње му
са мом, а не у ње го вој спо ља шњо сти ко ја се мо же ви де ти у огле да лу,
иден ти тет же не је у ње ном спо ља шњем из гле ду. Му шка рац не мо же

Присtуpи /  141



ду го да из др жи пред огле да лом, же не пред њим про во де са те и са те.
Страх од га ше ња му шко сти је ве ли ко оп те ре ће ње за му шкар ца, она је
го ра и од смр ти: „Ни сам још умро, / а за ста ва ми је на по ла ко пља!“
(„Шта сам хтео да ти по ве рим, а ни сам ти по ве рио, Сал ма Ха јек“). Упр -
кос све му ово ме, же на је још је ди на уте ха и на да у овом све ту ко ји не -
у мор но ср ља ка про па сти. Же на и секс се по ја вљу ју као по твр да
иден ти те та чо ве ка (пе сни ка): „Иза њих се де на ге же не, је ди ни пе сни -
ци / ко је још чи таш с ре ли ги о зним / оп ти ми змом.“ („Да ле ки, то пли
про зо ри“). Секс се у овим пе сма ма уз ди же до вр хов ног на че ла и сми -
сла по сто ја ња, као у сле де ћим сти хо ви ма:

„ни шта што по сто ји
ни је до стој но је ба ња: је ба ње је бо ље од сна,
јо ге и од мо ли тве.“

(„Ка да сам пр ви пут сти гао у Келн“)
На су прот тмур ним и те шким пи та њи ма ко ја на ме ће и об ра ђу је, ова

Да ни ло вље ва књи га по сти же по ет ски склад и вр ца вост, а секс, као игра
му шкар ца и же не, опи сан је го то во ра ди че ви ћев ски у пе сми: „Ср це је у
зе чи ћу, зе чић је у тра ви“, а на ро чи то у по след њој стро фи (пе сма об је ди -
њу је не ко ли ко ва жних мо ти ва ове збир ке, те сто га ни је са мо вр ца ва):

„Ср це је у зе чи ћу, зе чић је у тра ви,
ска ку ће и, до лич но свом ран гу,
на ма, ко ји ве ро ват но ми сли мо да ни смо
до бро чу ли, по ру чу је да се је бе мо.“
По ку ша ли смо да од го нет не мо ви ше знач ност Си ме tри је вр tло га

и оно што сто ји иза ових речи, све сни и да „али ако не што мно го зна -
чи, ни је до бро“ („Ју тар ња пе сма са же ле знич ке ста ни це у По же ги“).
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