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Збирка Сеdмо небо Биљане Дојчиновић подељена је у пет циклуса,
којима претходи „Песма”, са улогом пролога. „Песма” је уједно и оп-
равдање ауторке, пред читаоцима и пред самом собом, зашто тридест
година није написала песму. Спречила ју је, како убрзо сазнајемо, ку-
хиња, која осликава живот жене у савременом свету, која се (песнички)
оглашава тек када је све друго подмирила. Уједно, „Песма” је најава
тема и мотива којима ће се песникиња бавити – нека врста концепта
њене поетике. 

Пропадљивост свега што постоји, не само на материјалном већ и на
духовном плану, интригантна је поетска тема, безмало нова, за читаоца
наученог да чита о вечитој „победи” духовног над материјалним, и да у
ту „победу” верује. Будући да не издиже духовно над материјалним, на
самом почетку ауторка поставља читаоцу праг очекивања, упркос за-
водљивом и варљивом наслову који асоцира на романтичну љубавну
збирку: Триdесеt gоdина нисам / Наpисала pесму / ако и јесам / Та је
исtрулила / Са корама оd јабука и / Љускама оd кромpира / Посечена /
Неdоречена / У кеси за смеће.

Свесна пролазности, схвата да јој саt оtкуцава и да мора да про-
говори, иако ће и те речи, будући да су продукт духовног који је спа-
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кован у материјално (међу корице књиге), такође имати судбину кора
од јабука, које завршавају у канти за смеће. 

„Песма” такође доноси врцаво и духовито поигравање са самом по-
езијом и улогом песника у свету. Аутоиронично, из позиције искусног
мудраца и истовремено жене која је у кухињи све довела у ред, ауторка
стиче право да тек тада и сама проговори, док рерне и фрижидери обав-
љају своје: Све је на овом свеtу / У реdу / Па онdа коначно / Нешtо и ја
dа / Кажем.

Циклуси ове збирке носе сугестивне наслове који одређују теме
којима се долази до краја: „Градови”, „Куће”, „Апорије”, „Одавде се не
одлази лако”, „Прелаз”. Резултат је смрт, тачније пут до смрти, али
збирка нема епилог који би се очекивао, будући да се отвара једном
врстом пролога. Циклуси сачињавају повезане целине који нагињу по-
етском роману, али нема краја пута, јер ауторка до њега још није
дошла. Збирка тако стаје отворена ка свету који нас чека са друге
стране, тако да је сваки читалац може довршити сопственим поетским
и животним искуством. 

Први циклус, „Градови”, отвара дводелна песму без наслова (али са
мотоом: Пријаtни мириси веју, заљубљено pролеће), а затим следе песме:
„Берба”, „Оријентација”, „Ноћ”, „Повратак”, дводелна песма „Унутрашња
дворишта” и два триптиха: „Доручак у Америци” и „Space travel is time
travel”. Мотив дивљих ружа, њихово отварање, расклапање, процвета-
вање (прелепа песничка слика pреврнуtе хаљине балске), наговештава
почетак, отварање живота, бајковито урањање у пролеће. У зависности
од перцепције, наших унутрашњих светова, читалачког искуства и пред-
знања, пред нама се може отворити  Пепељугина балска хаљина, Анина
балска хаљина, замишљена балска хаљина лирског субјекта... Преврнуtе
хаљине балске могу бити тек расцветали цветови дивље руже, али и, у
буквалном смислу, заувек остављене балске хаљине, које више никада
нећемо обући и које висе у ормару јер је време када су имале намену
одавно прошло. И песме ће се, тако, као pреврнуtе хаљине балске, у
збирци расцветавати, отворивши тематско-мотивски круг, оквир за
причу коју ауторка песничким језиком приповеда. 

Преплитање наративног и поетског на техничком плану пред-
ставља судар баналног и космичког на семантичном плану. Немогућ-
ност трајања у времену, победа пролазности над животом, питање
порекла и идентитета (одакле долазимо, куда идемо, коме – где припа-
дамо), повратак коренима, породица као штит од спољашњег света,
неке су од тема отворених у овом циклусу. 

Као лајтмотив збирке указује се љубав, тачније, бесpомоћносt pреd
pролазношћу свеtа, нарочиtо љубави (песма „Берба 2007”, која, међу-
тим, наговештава још један „резултат љубави”, о коме ће више речи
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бити у циклусу „Куће” – а то су „модрице, прекривене блузом од газе”).
Кухиња је и даље место одвијања духовног живота, а егзистенцијална
празнина pоdсећа на лонац у ком се искувавају крpе. Кухињско посуђе
као својеврсни песнички прибор (за справљање овог „песничког
ручка”) ауторка не напушта ни у циклусу „Апорије”, где у песми „Јуби-
леј” прославља пет година шерпе, којој је дошло време да се „изврне”
јер је изгубила намену коју је имала. Унутрашњост увек издаје, ма како
да споља изгледамо, па тако и шерпа којој отпадају дршке сада може
послужити једино као саксија за цвеће, а ауторка је равнодушно упо-
ређује са љубављу која је некада била млада, а саdа више нишtа није.
Употребна вредност предмета из којег једемо и који нам служи за одр-
жавање живота, губи се када мења намену, ма колико та друга намена
подсећала на продужетак тог истог, несрећног живота. То је јалови
продужетак који нас не може вратити у младост, као што из оштећене
шерпе више не можемо јести укусна јела. Баш као што и љубав, као
апстрактни појам, постаје исто што и пара (која се из шерпе диже док
та шерпа има првобитну намену). Одржавање живота (ипак) није исто
што и одржавање љубави, јер љубав се не може „одржати” као физичко
бивствовање. Љубав се, заправо, судећи по овој песми, не може одр-
жати никако. Пролазност је однела победу и над њом. То је tоpло нишtа
/ Које уdишемо изdишемо / Као pара / У хлаdно јуtро / оpрезне нежне
речи / На dаљину / Даљина нас је оdржала / Њојзи хвала.

Биљана Дојчиновић је урбана песникиња модерног сензибилитета,
али са освртом на традицију и своје порекло, за коју је вежу успомене
и детињство. Све чешће размишљам о dому, каже у песми „Повратак”,
много пре него што ће нам открити место свог порекла (у песми
„Аполо 11”, циклус „Апорије” сазнајемо да је то Македонија, нека-
дашња југословенска република). Песму „Повратак” ауторка смешта
у први циклус, раширивши на тај начин семантички симболику пов-
ратка. Повратак, сам по себи, надилази путовање, а циљ путовања пос-
таје небитан. Ово је препознатљив књижевни мотив, па ће се читалац,
везан за географске просторе али и књижевну традицију којој припада
– а којима припада и сама ауторка – неминовно сетити „Повратка”
Тина Ујевића, „Повратка” Добрише Цесарића, „Повратка Филипа Ла-
тиновића” Мирослава Крлеже... Међутим, за разлику од наведених ау-
тора, чији се физички повратак везује за завичај или пак представља
духовни повратак на личној интелектуалној и емотивној мапи, наша
ауторка почиње да осећа припадност – аеродрому. Ускоро, јеdино месtо
ком pриpаdам / Биће аероdром у оdређени саt, констатује без аутоиро-
није, са неком тежином коју и даље носи и које не може да се реши.
Тежина је на мени / Нешtо је заувек осtало иза, али вишезначан је по-
следњи стих ове песме, који се може разумети као вечита тежња која
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нас гони ка новом и бољем, али и као бекство или самообмањивање: а
најбоље tек dолази.

У прилог овом другом значењу иде и круг песама о времену прове-
деном у Америци. Америка има значајно место у животу ауторке, а
склоност ка бекству и прерушавању открива нам већ кроз дечје игре са
сестром и сећање на филм „Бекство из Алкатраза”. Песму „Доручак у
Америци” почиње стиховима: Као / Пуtујем / а све време сам tу, от-
воривши убрзо тему слободе и тему смрти. За бекством и слободом се
овде вапи најпре у наивним, најмањим дозама, довољним за прежив-
љавање дечје игре (спавање у сестрином кревету и подметање лутке у свој
кревет, како нико не би открио „превару”). Међутим, бекство У tај dру-
gи свеt / Преко воdе, у који је мајка није пуштала, доноси грижу са-
вести и разочарање, а фигура оца опомиње на чињеницу да: Сваки беg
/ Посtаје бесконачно / Хрљење / ка исtовеtном. Пенкејкс (палачинке)
заправо су патишпањи, а Шуме Пенсилваније / Сличне су шумама Шу-
маdије, али то не можемо знати док најпре не побегнемо. Искуство је
потка којом ауторка подупире све изречено.

Циклус „Куће” састоји се из свега четири песме: „Кућа”, „Комшије”,
„Снешко” и „Лекција”. У њему се ауторка, осим темама уметности, про-
лазности и смрти, бави и једном свакодневном, потиснутом и скрајну-
том, у поезији нарочито игнорисаном – јер и не спада у такозване
поетске теме: темом насиља у породици. Смешта је у зидове станова и
кућа којима смо сви ограђени. Тако ограђена и добро сакривена, баш
као и жртве насиља, и ова тема је дуго чекала да је савремена песничка
сцена препозна. Биљана Дојчиновић се тако  придружује малобројној,
претежно феминистичкој групи песникиња, која о насиљу храбро  про-
говара. Без патетике, без гнева, али не и без осуде, кроз наизглед иди-
личну слику живота  брачног пара који непрестано одлази на нека
путовања, вешто увлачи ову тему у кухињу (место свих кључних зби-
вања), баш између тучка и даске за ударање меса. Једини звуци који до-
пиру из тог стана, свакога дана, јесу звуци удараца тучка о јунеће месо,
и звуци јаука због (неких других?) удараца, о којима не сазнајемо
ништа. Кухињска рутина као да подразумева све ове звуке, не разли-
кујући их, а лирски субјект, у овој песми тек девојчица, свети се гађајући
каменчићем мушкарца насилника у потиљак. Једино по бројању дана и
учесталости јаука и јецаја, наслућујемо да се заправо ради о неименова-
ној активности у кухињи: а то је насиље мушкарца над женом: На
меtар и pо / оd кухиње / У  којој је / Свакоg tрећеg / или барем pеtоg
dана / Тихо / Тихо / Јецала/ она.

У песми „Снешко” даје се својеврсни портрет „уметника у мла-
дости”, са јасном алузијом на великог ирског књижевника Џејмса
Џојса. Јесење руже, сада „преминуле”, појављују се у улози Снешкове
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косе, а дечак који гради ово мало уметничко дело доживљава да га неки
сtрашно храбри момци сруше. Градитељи и рушитељи, варвари и
уметници, супротстављени у овој једноставној, иронично интонираној
песми, указују на пролазност, али већ следећа песма – на обнову.
Наиме, у песми „Лекција”, која се надовезује на претходну, а исти лик
дечака сели се из једне песме у другу, дечја мудрост надилази реали-
стично поимање света одраслих. Као да се ништа није догодило, дечак
поново гради: Шtа gа се tичу / Варварски криtичари / Публика / или
шашава tеtка из pриземља. Незаустављиви процес стварања, изнова
и изнова, издиже уметност над животом.

Циклус „Апорије”, централни је и уједно најобимнији циклус
збирке (садаржи једанаест песама: „Аполо 11”, „Апорија”, „Седмо небо”,
„Злогук”, „Звезда”, „Фебруар”, „ELP”, „Педесет пета”, „Јубилеј”, „Огласи”,
„Руже”). У судару космоса и баналне свакодневице, фраза и великих
дела, космонаути се осмехују са пешкира, у роdном месtу југословен-
ских / Фроtира. „Мали корак за човека, а велики за човечанство”
фраза је преточена у стих којим се иронизује стварност, раскринкава
човеково узалудно стремљење ка космосу и бесконачном. Узалудна
стремљења су, рекли бисмо, започела и завршила се слетањем на
Месец, а човек (на Земљи) остаје заробљен: у кухињи, међу рернама и
фрижидерима, међу зидовима, међу шерпама којима пролази рок
трајања, међу насилницима који злостављају жене и руше Снешка,
кваре игру деце која још нису постала људи, али јесу уметници. Човек
који је пак искорачио, остаје, у најбољем случају, овековечен на пеш-
кирима у које можемо обрисати руке или тело, када се, рецимо, у ку-
хињи запрљамо. Човек остаје заробљен и у Америци: међу шумама
Пенсилваније, међу Амишима, на аеродромима, али и у завичају својих
предака; у језику, у књигама, у страховима. Слободе нема и она се не
може открити ни на новим географским тачкама, ни на новим конти-
нентима, ни у природи, на цицаним ливаdама на којима се прави
звезда. Постоје само непрекидна бекства. Како би ово спознала, ау-
торкa мора имати богато животно искуство. Мора проживети сва тра-
гања за слободом, сва бекства, разочарања, романтичне узлете и
изругивања таксисте који тада зна оно што се у младости не може
знати, као у насловној песми „Седмо небо” ( Приземни човек из / ово-
земаљских сфера / Шtа зна он / е / То сам научила / Нареdних dана / ме-
сеци / Гоdина / Деценија). Мора прихватити оно чеgа неће биtи. Мора
доживети смрт родитеља.

Једна од најлепших песама овог циклуса, али и читаве збирке, јесте
песма „Огласи”. У њој ауторка супротставља, и истовремено изједна-
чава, све оно што за њу има емотивну (и самим тим, непроцењиву)
вредност – материјалном свету и потрошачком друштву. Куpиtи и pро-
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dаtи постале су речи којима се маневрише када су у питању најличније
успомене, најтананија осећања, најдубљи утисци. У маниру старин-
ских огласа, ауторка распродаје очеве сtаре, ал ко нове циpеле, затим
мајчину малу црну кокtел хаљину, из времена каd је сомоt био сомоt,
наравно, не да би зарадила, већ да би задржала незадрживо: волела би,
на пример, да види лице онога ко би очеве ципеле носио, ко би их раз-
газио и опрашњавио. Продужетак живота старих очевих ципела (као
и продужетак живота старе шерпе која постаје саксија за цвеће), дир-
љив је и наиван покушај да се задржавањем успомене на оно што смо
некада били, и оно што смо некада имали, победи или бар одложи:
пропадљивост и смрт. Проdајем кућу у Шаpаtу / или / Жубору / Зови-
tе / Како ко хоће / и tихо је / и клокоће / Као шtо му име каже / На
брdашцеtу / Ни dа се ознојиш / а већ си / изнаd свих / месtо је dивно
/ Кућа још  боља / ал` / Не моgу / Да живим у њој / Насрће на мене /
Уским pролазима / Уgловима које не pамtим / Пуна сам моdрица / Каdа
из ње изађем. Колико испрекиданог дисања у овим кратким стиховима,
у том пењању до куће на брдашцету, колико тишине и нежности на
том дивном месту, на коме – не може да се живи. Болна прошлост оли-
чена је у зидовима куће која насрће и оставља лирског субјекта у мод-
рицама. Не може се бивствовати у прошлости, човек се ње мора
ослободити, ма колико живот на tом dивном месtу изгледао леп. 

Последња песма, са насловом  „Прелаз”, по којој и завршни циклус
носи име, води нас ка другој страни, путем песама са темом смрти:
„Кошнице”, „Смела страва”, „Блаце 197?”, „Прелаз”. Смрт оца отвара
простор за нове пределе неба. Наиме, уместо сеdмоg неба, намењеног
љубави, сада нас наслов асоцира на небо ка које ћемо сви отпутовати
кад се од овоземаљског живота одвојимо. Тема љубави замењује се
темом смрти, доминира страх од старости (који је наговештен у ра-
нијим циклусима, нарочито у песми „Педесет пета”), а наслов са сим-
боликом неба остаје везивно ткиво које ове песме, тематски
распоређене као песме о љубави и смрти, обједињује.

Све песме последњег циклуса говоре о смрти оца, о коме сазнајемо
како је изгледао, колико је година имао, како се одевао, како ходао, о
чему је мислио и говорио. Смрт оца је за ауторку очигледно била тачка
пресека сопственог живота. У тој тачки је сазрела и жеља да се нешто,
о том животу, најзад проговори, и у поезији сачува. Можда је и ова
збирка покушај да се од смрти отргне, макар привремено, један живот
који се угасио. Писана реч може трајати дуже од човековог живота,
зато се, читајући, у реч уздамо и њој верујемо. На pешачком pрелазу /
мој оtац / саd већ tри месеца мрtав / наdире ка мени, почиње ова
дивна  песма, изједначавајући свет мртвих са светом живих. И заиста,
они које волимо прелазе свакодневно те пешачке прелазе ка нама, било
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у сну, било на јави, као привиђење. У песми, та разлика између ствар-
ног и ирационалног се брише. Таpа, tаpа, tаp, као да заиста чујемо
како одзвања штап старца на прелазу, који нам се, свима, одозго, са
(седмог) неба, спрема.

Да ли смо поезији нешто дужни, сви ми који стварамо? Или се бес-
помоћно хранимо илузијама да смо ми, ипак, потребни поезији? Има
ли поезија уопште смисла, има ли уметност смисла, има ли живот
смисла?  Постоје ли временске границе када се нешто мора рећи? 

Рембо је свој песнички врхунац достигао са седамнаест година. Жозе
Сарамаго почео је да објављује у педесет осмој. Искуство и мудрост
стичу се деценијама. Зато се прва збирка песама Биљане Дојчиновић
појавила баш сада, када је песникиња имала шта да каже. Да констатује,
подели са читаоцем, да се исповеди, али и да несебично подели лекцију
коју је и сама од другог научила. Све зависи од тога јесу ли нам важни
варвари криtичари или pублика, или уметност сама – као у песми „Лек-
ција”. Човек још увек може да научи лекцију од детета, а то је оно што
живот, као и поезију, може учинити смисленом и сврсисходном.
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