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МЛАДА ЦРНОГОРСКА ПОЕЗИЈА

Посљедњи велики преврат у црногорској књижевности догодио се касних
деведесетих када су, тада млади црногорски аутори, одбацили доминан-
тне и упадљиво шематизиране матрице својих претходника у тежњи да
се приближе западним поетикама главног тока. Двије деценије касније
на црногорској књижевној сцени поново се чују нови гласови који се с
убједљивом пјесничком самосвијешћу окрећу друштвено-политичким и
егзистенцијалним проблемима свог времена. 

У овом избору представљени су најмлађе црногорске списатељице и
писци, сви у доби до 31 године, чија се поезија у контексту црногорске
књижевности и њене сцене, већ сасвим оправдано означава као нови
талас. Четворо међу њима припада књижевном кружоку Форум мла-
дих писаца из Подгорице. Чланови ове групе окупили су се први пут
прије шест година на позив Културно-информативног центра „Будо
Томовић”, а око изворне идеје уреднице књижевног програма те
градске институције, да је алтернативним гласовима савремене црно-
горске књижевности, којих без сумње има, потребна само институцио-
нална подршка и професионално охрабрење да би постали видљиви,
да би његовали свој таленат и доказали се као пјесници. Лука Бољевић,
Барбара Делаћ, Јана Радичевић и Никола Ћорац скренули су на себе
пажњу читалачке јавности већ првим пјесмама, објављиваним од 2015.
године у књижевним зборницима и часописима, као и својим ствара-
лачким дјеловањем у Форуму младих писаца. Издвојили су се умијећем
да у форми добре књижевности, богате интригантним поетским сли-
кама и комплексним значењима, одговоре на егзистенцијална питања
која опсиједају младог мислећег човјека. Баш као и Марија Драгнић и
Илија Ђуровић, који нијесу чланови Форума, а чије су прве, изразито
успјеле, пјесничке збирке једнако велико откриће младих и талентова-
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них пјесника са простора Црне Горе, који храбро, смислено и само-
увјерено говоре поетским језиком своје савремености крчећи пут ка
времену које долази. 

Свих шест пјесникиња и пјесника, издвојених у овом избору, аутен-
тични су представници најмлађе црногорске лирике. Успјешан пут њи-
хове афирмације потврђују самосталне збирке код познатих издавача
поезије у Црној Гори и Србији, регионалне награде и међународне ре-
зиденције, преводи поезије на стране језике, те небројени групни и ин-
дивидуални наступи. И мада се не може говорити о поетичкој
хомогености, пјеснички израз свих ових младих аутора обиљежава
упадљива рефлексивност и сродан критички однос према друштвеној
стварности и тренутку у којем живе, као и потрага за новим типом књи-
жевног израза, чији је највећи квалитет језичко-естетска иновативност,
нужно у корелацији са семантичком прегнантношћу. Њихову поезију
одликује зрелост, промишљеност и свјесно каналисана потреба да ли-
терарно обраде лична искуства љубави и страха, сјећања и смрти. На
том послу умјешно користе разнородна стилска средства и књижевне
поступке, од фигура дикције и ријечи којима преобликују значења,
преко суптилних персонификација и алузија, до реализација метафоре
и беспоштедне ироније којом разобличавају људско лицемјерје и суоча-
вају читаоца са парадоксима савременог живота. Широк распон тема
сеже од дилема свакодневице, преко љубавног и еротског сусретања до
отуђења и смрти, а издвајају се и еколошки мотиви, миграције као
основ за преиспитивања идентитета, мотив виртуелне стварности и
друштвених мрежа, сјећања на дјетињство итд. Упадљива интертексту-
алност и интермедијалност нијесу пука демонстрација начитаности и
младалачке ерудиције, већ су у првој линији функционално упућивање
на свевременост датих тема, те повод и исходиште за њихово нововре-
мено промишљање, односно варијацију у литерарном кључу. Она су,
додатно, декларација традиције у којој себе виде или желе да виде ови
млади пјесници, тиме, парадоксално, потврђујући своју слободу и само-
поуздање да изађу из задатих оквира. Уочљиво је и да је млада црно-
горска поезија у доброј мјери ангажована, како у смислу потребе – to
make a statement – да буде платформа за један одређени, критички пог-
лед на савременост, тако и у смислу свјесног односа према снази ријечи,
друштвеној улози и положају пјесника.

Генерацијска припадност свакако јесте оно што их повезује, али још
више од тога чињеница, да сви ови млади људи поезију препознају као
своје природно окружење, једино средство којим са свијетом и другим
људима могу да остваре аутентичну комуникацију.  

Поезију Луке Бољевића суштински одређује свијест о језику. У
својој првој књизи пјесама, Месо језика (Центар за културу „Зоран Рад-
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миловић”: Фестивал младих песника, 2020), Бољевић се бави различи-
тим димензијама комуникације и израза – као вишеструко важног и
сложеног аспекта људске егзистенције, а посебно као основа литерар-
ног бивствовања пјесника. Он о језику интензивно промишља као о
средству креације, сугеришући у више наврата да је пјесник дужан да
помјера његове границе те да кроз језик ствара, а не само изражава
(с)мисао. До нових значења Бољевић долази испитивањем постојећих
образаца, неријетко деконструкцијом и експериментом у пољу несаг-
ледивих језичких могућности. Његова пјесничка књига обликована је
концептуално, као цјелина у којој кроз пет циклуса лирски субјект
трага за могућношћу разумијевања у различитим интимним и колек-
тивним ситуацијама. Прибјегавајући иронији и аутоиронији Бољеви-
ћев лирски јунак успијева да се из позиције усамљеног појединца кроз
мрежу компликованих породичних, љубавних, егзистенцијалних па и
религијских образаца и односа, пробије до неких разрјешења, углав-
ном налазећи одговоре у умјетности. 

Пратећи стваралаштво Барбаре Делаћ стиче се утисак да је ријеч о
поетици која сама себе освјешћује и о ауторки која се из пјесме у пјесму
упушта у даље истраживања у форми и у изразу. То нарочито важи за
њену прву збирку, Tomorrowland (Центар за културу „Зоран Радмило-
вић”: Фестивал младих песника, 2018), упркос томе цјеловиту и уједна-
чену у квалитету. Тематска преокупација ове књиге пјесама је
располућеност свијета у којем се лирски гласови покушавају наћи и
снаћи. Најчешће је то лирска јунакиња која (само)преиспитује све више
дехуманизовано и све мање дјелатно животарење, све веће удаљавање
личности од себе и своје суштине. Спремна да отвори питања о поло-
жају и улози појединца у савременој породици и партнерском односу,
Делаћ на отуђење у најинтимнијем окружењу, као и на губљење емпа-
тије према маргинализованим и угроженим појединцима и групама,
реагује иронијски, наметљивим сликама породичних и друштвених ри-
туала, а пародијски у односу на језик конвенција. Већ у дебитантској
збирци издвајају се пјесме у којима се ауторкин израз приближава
језичкој поезији, чиме се постиже утисак да лирски субјекат искуства не
посредује, јер су она већ садржана у самом језику. Истражујући језик и
себе – савременог човјека у језику, ауторка свијет пјесме обликује ком-
биновањем појмова и израза из области технологије, умјетности, попу-
ларне културе, индустрије, политике, указујући на чврсту међусобну
зависност свих ових сегмената унутар њега. Значења додатно подцртава
контекстуализацијом и асоцијативним довођењем у везу појмова из
ових разнородних сфера, бирајући најчешће оне који су већ у општој
употреби као кôд. Умјесто да сугеришу опште мјесто оне упућују на
опште стање. Иста књижевна средства, уз још убједљивију експлоата-
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цију њиховог потенцијала у поезији, карактеришу и другу пјесничку
збирку Барбаре Делаћ, Гдје смо ово, причај ми (ОКФ, 2020). Збирка је
насловљена по поеми коју је пјесникиња написала за вријеме свог рези-
денцијалног боравка на Академији умјетности у Берлину, а којој су при-
дружене и друге пјесме будући да тематски и језичко-стилски са њом
заокружују јединствен циклус. Насловна поема отвара питања о мигра-
цији, непоузданости егзистенције, идентитету, владајућим друштвеним
обрасцима, али и о улози коју данас има умјетност, о њеним дометима
и различитим „начинима дјеловања”.

Пјесничка књига Конфабулације Марије Драгнић (ЈУ Ратковићеве ве-
чери поезије и ППМ Енклава, 2019) вјешто је конципирана цјелина јасне
и чврсте структуре која, оном ко је чита интегрално, редом пјесму по
пјесму, оставља утисак испричане приче. На постојање наративне поза-
дине упућује и сам наслов па је пјесме унутар збирке могуће читати као
приче којима немирни дух надограђује прозаичну реалност, а које могу
и не морају бити истините. Иако је свака појединачна пјесма у збици за-
окружена и успјела као самостална, те се тако може и интерпретирати,
оне међусобно блиско комуницирају и допуњују се. То је првенствено
остварено преко мреже мотива и симбола те ширењем и варирањем њи-
ховог семантичког поља, као и посредством наративних фрагмената
који имају функцију повезница али и контекстуалну моћ. У оквиру тако
креиране парадигматичне структуре плурализам лирских гласова оства-
рује се смјењивањем граматичког рода и позиције лирског субјекта, што
не резултира дихотомијом већ узбудљивим умножавањем перспектива.
Полазећи од њих ова поезија тематизује ситуације човјекове усамље-
ности, отуђености и недостатности међуљудског разумијевања, док пос-
редством аутопоетичких коментара указује на ауторкин самосвјестан
однос према пјесништву. Једнако згуснут и вишеслојан је и лирски текст
друге збирке Драгнићеве Ми, марије (Фокализатор и ППМ Енклава,
2020) у којој пјесникиња доказује своје умијеће поетског (кон)фабули-
рања или креирања поетизованих епизода тек налик на стварност коју
најувјерљивије освјетљавају баш тамо гдје су најочигледније фиктивне,
очуђене, неријетко фантастичне, хиперболизоване, извитоперене. Да
преокрене значења употријебљених именица или их растегне на ни мало
очекиване регистре, ауторка сад већ потпуно суверено користи читав
низ фигура ријечи и мисли, како би у промишљеној цјелини конструи-
саној посредством мултипликовања лирских гласова и смјењивањем
временских равни, напоредо и неизмјенично проблематизовала питања
живљења и стварања, женског и поетског идентитета.  

Оригинални поглед на савремени свијет доноси и прва збирка по-
езије Илије Ђуровића Брид (Трећи трг, 2018) у којој се пјесник хвата у
коштац са увијек актуелном темом права на другост и преиспитује је у
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вези са темом слободе кретања и опредјељења, односно у вези са еко-
номским миграцијама и концептом мултикултурализма, хомосексуа-
лизмом и правом на избор у партнерским односима, у вези са потребом
за друштвеним несврставањем и одбијањем свих етикета. У складу са
мотом на почетку збирке, у којем је аутоироничан став пјесника према
сопственом лирском изразу више него очигледан, Ђуровић истрајава у
свакодневици. Препознатљиве, дневне, каткад и баналне ситуације он
мајсторски преобликује у упечатљиве, сведене минијатуре које готово
параболично свједоче о парадоксу истовремене неопходности и узалуд-
ности савремене потраге за смислом. Његов лирски субјекат притијеш-
њен је владајућим парадигмама и јаловим трендовима. Опирући им се,
некад псовкама, некад отклањањем од стварности, он свој простор сло-
боде открива у поезији. Она постаје мјесто за одушак, за иронизирање,
за носталгију и за директну критику широко распрострањених матрица
бивствовања које се беспоговорно прихватају и бесконачно понављају.
Хиперболично наглашавање физиолошког, које стоји на мјесту очеки-
ваног исказа емоције, депатетизује израз, али је оно код Ђуровића
првенствено у функцији директног произвођења циљаног емоционал-
ног ефекта који би исказан ријечима био тек пука апстракција.

Језичко умијеће и оригинално сагледавање свијета употребом стиха
карактеришу прву збирку пјесама Јане Радичевић Ако кажем може пос-
тати истина (Партизанска књига, 2019). Ријеч је о избору пјесама пи-
саних између 2016. и 2019. године, те је у њему могуће уочити фазе кроз
које је у свом досадашњем стваралаштву прошла ова млада пјесникиња.
Од недвосмисленог презира према патетици повишеног израза у првим
пјесмама, преко раскошног интертекстуалног и интермедијалног
дијалогизирања и информационо-технолошког кодирања, до поетике
самооткривања кроз сјећање. Уз поигравање постмодернистичким тех-
никама и са израженом свијешћу о функционалности језичких струк-
тура на различитим нивоима, Радичевић остаје вјерна класичном
лирском ритму који се остварује кроз стих и скупа са звучањем ди-
ректно посредује емоцију. У својим пјесмама она захвата из најразили-
читијих сфера живота – из стварности и имагинације, а наслов збирке
упућује на два главна тематско-мотивска језгра. У прво спадају питања
о језику и говору – о могућности стварања сопственог, особеног израза,
али и истинске комуникације, док другим доминирају епистемиолошка
питања – могућност досезања знања и разумијевања узрока и посље-
дица појава, суштине и истине. До тих великих и свевремених тема
њена поезија долази најчешће посредством „малих сцена” из личног,
породичног или другог блиског окружења, успјешно интегришући ин-
тимне дилеме и немире у контекст глобалних изазова савременог
свијета. Пројектујући вјешто изабране ријечи на типизиране визуелне
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представе читаоца, Радичевић постиже спонтане, неочекиване значењ-
ске конструкције које читаоцу поред задовољства препуштања имаги-
нацији пружају и задовољство мале личне епифаније за коју није
потребно изаћи из познатих оквира. Ново поетско усмјерење ауторке
у најновијим пјесмама огледа се у наративности, још досљеднијој од
оне испробане у претходном, породичном циклусу. Њу не треба раз-
умјети као окретање миметизирању, прије као израз потребе ауторке
да виђено и доживљено преобликује тако да у њему учини очигледном
симултаност постојања на различитим равнима стварности, од којих је
искуствена само једна. 

Поетски свијет Николе Ћорца израња из атмосфере тишине и ме-
ланхолије у којој се пјесничка инстанца наглашене духовности суочава
са аветима прошлости, аутоматизованим свијетом савремености и не-
извјесношћу пред временом које долази. Пјесме његове прве збирке
Нико нас није упозорио (ОКФ, 2020) ипак не одликује плачна сентимен-
талност нити болна резигнација, већ карактеристично неспокојство мо-
дерног човјека у свијету у којем тражи могућност пунијег и
сврховитијег живота. Било да су пјесме реализоване из „ја” или из „ми”
позиције, лирски простор испуњава глас који кроз контемплацију по-
кушава да преброди апсурдност реалности, и који јој се кроз ствара-
лаштво опире. Суочен са феноменом беспомоћних ријечи лирски
субјекат – син, љубавник, пријатељ и пјесник – своје оригнално, дубоко
осјећање успијева да пренесе тек њиховим неочекиваним низовима и
спојевима у којој једну другој контрастира, изокрећући постојећа или
творећи нова значења. Најважније средство пјесника је, ипак, богата,
семанички изузетно оптерећена поетска слика која почива на персони-
фиковању простора и бића, каткад, сасвим неочекивано, и на гротески.
Посредством ње, Ћорац успијева да свјеж и отрежњујући доживљај
свијета изњедри из невидљиве и тихе унутрашњости свог бића.

Избор из поезије најмлађих црногорских лиричара који слиједи,
посвједочиће с једне стране, њену тематску разнородност, стилску раз-
новрсност и постмодернистичку разгранатост и разиграност. С друге
стране, у сваки од изабраних текстова уткано је једно те исто
опредјељење рођеног пјесника да свом егистенцијалном немиру дâ
форму мисаоне лирике. Поезија је за ове младе људе начин да дубље,
супстанцијалније живе, да се са разочарењем, таштином, пролазношћу
и смрћу суоче и као припадници своје генерације – оштри критичари
политиканства и одмакле комерцијализације, и као умјетници – реф-
лексивна бића у сталној запитаности над свијетом, у живом дијалогу с
другима. Необичним спојевима и низовима ријечи њихова лирика
посредује непатворену емоцију, твори бујне поетске слике, оживљава
асоцијације и подстиче мисаоне процесе код читалаца. За њих је по-
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езија, међутим, неопходност, неријетко и пука принуда. За њих је
пјевање и мишљење неодвојиво. Размишљајући о животу, они ства-
рају поезију. И то поезију која, много пута промишљена, па једном за-
писана, надилази пјесников урођени, аутистични импулс за отуђењем
од баналности глобализованог свијета. Отуд је други, важан заједнички
именилац ове поезије њена ангажованост у најширем смислу те ријечи.
Лирски субјекат проговара гласом разборитог пјесника који пише јер
има нешто важно да саопшти свијету и/или својим ближњима. Отуд
стално присуство другог лица које каткад превазилази улогу примаоца
поруке – љубавне, политичке, еколошке, меланхоличне или поетске –
и посредством технике која највише сличи доживљеном говору у
прози, постаје пројекција лирског субјекта, његов неосвијешћени
двојник на путу самоспознаје, на који позива и своје читаоце. 
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