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163672
сягнатѴР*

ПОСЛЕДЊЕ, И ПРВО

Можемо ли замыслити младу дружину, попут 
оне будимске из 1838. године, која би данас, као он- 
да Симу Милутиновића, „јеловим венцем са пше- 
ничним класом” овенчала најодличнијег српског 
песника? Да ли би се, ма ко, а са довољним покри- 
ћем, усудио данас да кога истакне као „кнеза” или 
„принца” српских песника, као својевремено Дучи- 
ћа или Миљковића?

Ако оваква питања и скрајнемо, изговарајући се 
чињеницом да припадају наслеђу романтичног 
третмана поезије и песника, хајде да претпостави- 
мо какве би одговоре пружила анкета, чак и врло 
селективног захвата, о томе који савремени (или, 
напокон, ма који други) песници данас заокупљају 
пажњу читалаштва у Србији. У слутњи вероватног 
одговора, од оваквих и сличних питања радије оду- 
стајемо, а нема друге, морамо их, макар себи, где- 
кад поставити.

Питања о месту поезије у о крилу епохе којој 
смо савремени, и о поезији ма када, неизбежно су 
патетично пито нирана. А то je тон понајмање при- 
кладан сазвучју данашњице. Ми се данас клонимо
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озбиљних питања, а кад их се и подухватимо, већ 
смо разрадили проверены инструментаријум наро
ди] ског извргавања озбиљности у игру и лакоћу. 
Смех „одузима тежину стварима”, рећи ће у једном 
есеју Јован Христић, а Борислав Радовић пародију, 
у савременом контексту, сагледава као израз „вр- 
хунске површности која спасава од удубљивања и 
могућег потонућа”. Понекад одиста не можемо а да 
не доведемо у непосредну везу неважно место пое- 
зије са општим приликама припадајуће нам епохе 
вртоглаве производите обавештења, ко]у прати про
невера и потирање смисла, односно оних крепких 
духовных упоришта на којима се одржавао noj еди
ниц и заједница.

Нећемо се овом приликом бавити одмеравањем 
„кривице” самог генералног курса поезије модер- 
ног и постмодерног доба што je допала у положа] 
сувишне или непопуларне дисциплине. Више смо 
склони да потрошачкој идолатрији и варваризаци- 
ји, атрофији потребе за сменим корацима духовног 
испитивања, чији je носилац била и (ипак) остала 
поезија припишемо ту чињеницу — мада je истина, 
која може звучати и j еретички, да превратничка пу- 
столовина поезије није почесто била ни тако 
„чист”, ни посве мудар напор.

Пут српске поезије XX века, разуме се, био je 
одређен и неким важным чињеницама стања нацио- 
налне културе. Дакако да њен искидан и неуравно- 
тежен развој није могао да не остави последице и 
препреке о које и данас запињемо. Готово да je реч 
уравнотеженост ознака за оно што српској култу- 
ри удесно недостаје. Отуд je енергија разградње и 
раскида чешће односила превагу, у односу на по
требу за дубинским спознавањем и савесним ба- 
штињењем нашег васколиког културног иметка. 
„Хајдучки” образац иобуне и аутодеструкције, та
ко, похран-ен je у језгру и оных чије тежње, споља
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гледано, немају никаквог дотицаја са националним 
традицијама, који одбацују баласт наслеђа. Није 
нимало случајно што непомирљиви лесник Лирике 
Итаке диже храм Принципу убици, кликће хајдуч- 
кој крви, чиме на велика врата и улази авангарди- 
зам у српску поезију.

Одвише дуто, српска поезија била je обавезана 
учешћем у националним подухватима. Taj обол су 
плаћали многи: сетимо се песника Утопљених ду
ша, кота су колективна пострадања нагнала да ис- 
пева и патриотску збирку Mu чекамо цара. Несрећ- 
ни Дис није био неискрен ни као „декадент” нити 
као родољуб, нити су песникови ратни стихови из- 
даја његове претходне оријентације. Ни данас од 
песничке уверљивости не могу бити изузете теме, 
произашле из осећања припадности нечему вишем 
него што je песничко noj единство, тамница једног 
era. Али се иза легитимации националног усмере- 
ња j ош увек промовишу сочиненија што своје ауто
ре ни у декламаторско доба „Уједињене омладин- 
ске српске” не би уврстила у ред одабраних песни
ка. А такви умеју да прибаве себи одговарајуће ста- 
тусне инсигније, и показују се народу као забрину- 
ти и сериозни српски песници.

Друга (у основи менталитетека) крајност може 
се именовати осећањем одбојности према ма чему 
што потиче из простора особено националног. У 
једној сцени прослављене драме Љубомира Симо- 
вића, Гина, реагујући на нескривену очараност ње- 
ног мужа појавом младе глумице, добацује: „Само 
нека je ново, и нек je туђе!” То би био одговарајући 
слоган многих који одбацују сопствени културни и 
традицијски контекст, без труда да га претходно 
подробнее и упознају. За таква становишта, којима 
крила даје и деплас ираност њихових назови-нацио- 
налних опонената, вреди навести уверење једног 
истакнутог песничког иноватора, Гијома Аполине-
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pa: „Космополитски лирски израз дао би само нео- 
дређена дела, без акцента, без костура, која би има
ла вредност општих места интернационалне парла- 
ментарне реторике.”

Убеђени смо да се и даље зрелост савремене 
српске поезије држи на темељима и постигнућима 
о них аутора који су испредњачили педесетих и ше- 
здесетих година овога века, у свој разноликости ин- 
дивидуалних стваралачких путања. Понајвише за- 
хваљујући тим песницима, који су прихватили ели- 
отовски наук, осветљен je и значај укупне песничке 
претходнице свога језика, као што се инсистирало 
на креативном одговору на кретања у водећим кул- 
турама, а не на помодном ослушкиваіьу и преслика- 
вању. Нисам сигуран да je за даљи раст националне 
поезије изнађено боље тло и родније семе од онога 
што чини сукус искуства лесника познатих по на- 
словима као што су Споредно небо, Велика Скити- 
ја, Камена успаванка, Страсна мера, Братство по 
несаници, Александрѣ ска школа, Ватра и ништа, 
Источнице, Предосећање будућности... Списак се 
свакако не завршава овом тротачком, али то су те- 
мељници, подржани старијим темељницима. То су 
песници којима je разградња и надилажење затече- 
ног тек први, припремни чин акције којом су пре- 
познали и остварили нову, сопствену синтезу. Са- 
брање. Нису остали на акту (каткад инвентивног) 
порицања, на чему толики остају, уверени да нема- 
ју шта још чинити. Њихов приступ и учинак указу- 
je се као поуздано мерило за вредновање учинка 
потоњих нараштаја приспелих на поље српске пое- 
зије, у часу (који се протегао) обележеном помет- 
њом мерила, где скрупулозни и деликатни смисло- 
творни продори све више узмичу пред површним 
вербалним импровизаторством, пред олаком игром 
даљег бесциљног разарања језичке и поетске суп- 
станце.
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Да ли je, одиста, умесно да савремена поезија 
истрајава на позицији препуштања и предаје само- 
забораву и антидуховним токовима, уз цинично-па- 
родијски отклон према томе, или да, опет, покуша 
да оснажи у себи оне животодавне силе, оствари 
спону са местом и разлогом са кога je и почела, као 
озбиљно и насушно делање. Док негде из својих 
тамних слојева као да причујем смеховни одјек на 
управо исписане речи, једнако их бодрим и потвр- 
ђујем у себи, као веру коју носим, али je нерадо и 
пред собом самим, приземљеним, исповедам.
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С ОЧИМА ШТО ВИДЕ 
И ОНО ЧЕГ НЕМА

Стеван Раичковић пева са становишта сензи- 
билног и запитаног појединца, настојећи да у тан- 
чине изрази сложене и тешко ухватљиве кретње и 
колебања унутар душевног простора. Ако управи- 
мо један мислени поглед на недопевану целину ове 
поезије, тражећи не ку сасвим специфичну поетич- 
ку црту, управо нам се таквом чини превласт уну- 
тарњег доживљаја, оних других очију и другог слу
ха, по чијем се диктату окружење света неретко 
преобрази у нешто различно од слике коју бележе 
физичка чула. Сетимо се сада поеме под насловом 
„Точак за мучење”, у којем усред обичне шетње 
парком песник/лирски субјект осети да се обрео у 
некаквом непојмљивом, грдном мучилишту. Дра- 
матични лирски сиже ове поеме очито je устано- 
вљен на оштрој поларизацији, сукобу између пред- 
метне стварности и уобразиље која начас осваја он- 
толошко преимућство, надвладава реалије видљи- 
вога света. Лесник при крају успева да јасно одвоји 
сферу тога страшног будног сна и јаву у коју се по
том наново враћа, док их je дотле, у деловима ове 
поеме, укрштао до тачке са које се не разазнаје шта
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му се уистину догађа: мирна шетња градом или ко- 
мадање на точку за мучење. Песник, јамачно, на ту 
недоумицу може одговорити сугеришући читаоцу 
мисао да потпуну реалност сачињава тек стицај не- 
видљивих и видљивих садржаја, а да лиричар при- 
пада реду оних који имају осетљивија чула и за јед- 
не и за друге. Незнани глас мучитеља у „Точку за 
мученье” управо се понајвише упиње да дойре до 
оних других чула, која опажају онај упоредни, ин- 
тимни ток живота:

Где су друге очи што виде и оно 
Чега скоро нема? Рече глас ко звоно.

Где je испод твога уха оно друго
Што и у сред мира слуша крик већ дуго?

Затим, треће звоно, ал још дубље: Где су 
Сакривене тајне ватре у швом месу?

Раичковићев сонет „На септембарској плажи у 
Херцег Новом 1991. године” сродно je тематски за- 
снован, доноси слику песника у снажном душев
ном превирању које се пореди са упадом у „зев 
ала”, и ишчекивању да се „сврши и оно што не по- 
че”, а што се заправо и збива, али једино у његовом 
мучном доживљају страха и недоумице.

Нису само тамна душевна комешања момента 
када код Раичковића оно имагинативно и служено 
победи фактички поредак стварности. Тако, позна- 
та песма „Пролази реком лађа” описује мислени из- 
лазак из времена и места уз реку, где се песник на- 
лази, пред његовим унутарњим оком живо се нро- 
јектује низ питорескних призора, као да одиста пу- 
тује на тој л ahn која увелико (али без њега) замиче 
иза речне окуке. Оно што je могло бити — а није би-
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ло, уверљиво се остварује у непрестанце активном 
песниковом будном сну, тако и у песми „Коранам 
дутом улицом”, где читамо стих:

Стојим, а мислим да идем, у себи.

Док у испрва наведеним остварењима унутарњи 
свет песников бива поприште налета тамних сила 
које би да га душевно поруше, и где je излаз — бег 
у јаву у којој тренутно нема непосредне претње, до- 
тле у наредним примерима које смо дотакли, ма- 
штарија у коју лирски субјект улази по прима важну 
компензативну улогу. Још на почетку свога песнич- 
ког пута Раичковић изговара („Живот”):

Ту више нема бега
Свет je затворио круг.

Али из овога почетнога увида ипак неће проистећи 
слика света као мрачне тамнице (мада ће и такву 
слику не једном призвати), него raje тај увид већма 
упутио на потрагу за просторима светлим и при- 
сним, за прибежиштима међу којима je тајанство 
песме можда средишње и најсветлије:

Taj но моја:
Јеси ли ти песма
Или свет што тражи лепши да постане?

(„Случајно питање”)

Постављање песме, поезије, на сам врх вредносне 
лествице, посвећење песми и посвећење песме, хте- 
ње да се поезији, њеној естетској и смислодавној 
мери саобрази живот сам, представља темељ Раич- 
ковићеве лирске позиције. Али и песма, која се от- 
крива у себи и призива као прибежиште, зна да по- 
прими друго и другачије лице, да се сама, заправо
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њена тешко достижна идеална мера, кроз муку ње- 
не артикулације, укаже гдегде леснику као трпило 
посебне врсте. И тада се опет оно рано Раичковиће- 
во сазнање да „ту више нема бега” испоставља као 
непревладиво и мрачно егзистенцијално сазнање.

Раичковић, у потреби да се уклони и заклони, 
своје песме смешта у тихе, с кровите амбијенте гра
да, а још више у природну средину, којој се враћа у 
тежњи да се с њоме сј едини, избегав од драстич- 
них, несмислених или нелепих призора; опрека 
природно/урбано и код овог лесника присутна je 
као истакнута поетичка чињеница. Тематски еле- 
мент (мисленог или конкретног) бега од животног 
лоретка, тежње, каткад, да се чак одбегне од себе 
самога, да се пређе у какав други, сигурнији, урав- 
нотежен, трајнији облик и простор егзистенције, 
стално je место Раичковићеве лирике. То највећма 
чини ломоту поменутих других, унутарњих чула, 
к oj а га приводе неком прихватљивијем лику реал- 
ности. У својеврсној распетости између токова уну- 
тарњег и спољашњег реалитета као да се и заснива 
читава драма уде сне неравнотеже лирског бића 
Стевана Раичковића. То je и чест тематски елеме- 
нат његове поезије, а о томе пева једна од познати- 
јих Раичковићевих песама, под насловом „Плавет”:

Падох у незнани предео, пун бољке:
С очима што виде и оно чет нема.

Суочење појединца, који je само „голо месо што 
пати” (сонет „О врати се”), са временом протеклим 
и које увелико протиче, чини мислено и трауматич- 
но језгро лирике Стевана Раичковића, из чета су по
текли бројни сетни призиви слика драгих предела и 
ствари опсталих тек у дубили памћења.

Искуство укупног Раичковићевог лирског гово
ра врхуни се, сажима у симболички крајње пречи-

18



шћеним визијама сонета попут оног под насловом 
„0 сјај су само врата краја”, у којем се долази до 
познања да међусобно искључиве категорије (као 
што су мук и звук, мрак и сјај, и напокон — живот и 
смрт) садрже у себи најпунију меру своје супротно- 
сти и тако чине и држе непојамну целину постоје- 
ћег; или у „Нитима”, где се живи поимају као сно
пе између бивших и будућих, у непрекинутом пре- 
диву трајања:

Једном нас ту, где нас има, 
Неће бити.
Ми смо нити
Koje вежу нерођене са мртвима.

Превазилажење смрти и нестанка, опсесивна 
човечанска и песничка чежња, добија у реалитету 
поезије и стварања некакав вид испуњења, као у 
циклу су „Разговор с иловачом”:

Осећам-видим наше трајне нити
Исконска грудо пренута иза тмина:
Ти ћеш уместо мене овде бити
Да носиш мој лик кад ja будем глина.

а пред крај „Варијација” из Запаса о црном Влади
миру песник доспева до озарујућег уверења:

Све што je икад имало 
Живот, до уре удесне, 
О није мртво нимало 
(Бар неке ноћи чудесне).

Песник који непрекидно ослушкује дамарање 
онога света што се скрива унутар плоти, морао je да 
се судари са о ним великим и вечитим темама лир- 
ске поезије и човековог духа уопште, изборивши се

19



за њихов даљи пун живот у својим стиховима. У 
раздобљу које из света, па и из поезије, изгони уз- 
вишене садржине, руга им се или производи лажне, 
Раичковић, мимо такве силне струје духа времена, 
репатетизује оно што припада племенитом осећању 
патоса, оно што je темељно и сушто и поставка се 
пред сваки нараштај синова човечијих.

Г де неста страх пред светом ту и песма преста.

изриче песник у сонету „Уморна песма” обелода- 
њујући порекло своје потребе за песмом и њено ис- 
ходиште. Та класично постављена лирска полази- 
шта, онда када je Раичковић почињао, навела су 
једног изузетног критичара, у часу обележеном 
борбеним сучељавањима у књижевности, да овога 
песника сврста међу даровите ауторе, који су, опет, 
наследници „једне неправедно запостављене про- 
шлости, али ипак прошлости”. Раичковић je уисти- 
ну био пострани од тога надолазећег поетичког то
ка, следећи свој ток и сопствени, ако не усамљен а 
оно издвојен глас. Ако се није уклапао у мерила мо- 
дернистичког поступка деструисања књижевне 
претходнице и начела иновације — која je почесто 
кратковека и с површине изведена, стрпљиво je ис- 
писивао своју лирику утискујући joj печатједне не- 
нападне а изразите песничке инвенције, печат који 
je у рукама оних што су изабрали теретни а благо- 
словени пут помног стваралачког самопрегора, не 
обазирући се одвише на околне прилике. Док ти- 
пични модерни песници настоје да читаоца покре- 
ну смислотворним продорима у тамно и непознато, 
Раичковић у ономе делу поезије што га вредносно 
истиче успева — употребићемо синтагму Ива Ан- 
дрића — да „изненади нечим познатим”, што je, и 
сада и увек, најтеже постићи.
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Српска поезија има утицајних, па и великих пе- 
сника, али je низ ванредних лиричара — у ономе 
ужем значењу термина лирика и придева лирско — 
сведен тек на узак круг имена. Ако je освит нашег 
романтизма био у знаку песника који je огласио 
Стражилово као знаменита лирски топоним, ако je 
прва половина XX века обелоданила Црњанског и 
Десанку Максимовић, онда je друга половина ово- 
га XX столећа привела врховима српске лирике де
ло Стевана Раичковића. Побројана песничка имена 
исписују ону, како je наша критика именује, „стра- 
жиловску линију” наше поезије, чији дубоки корен 
сеже до усмене лирске поезије, а чији су изданци у 
многим рафинованим сазвучјима „новије српске 
лирике”, у мелодији која допире колико из звучног 
тела речи толико исијава из нутрине смисла који се 
поезијом посредује и ствара. Раичковић се, у есеју 
о Црњанском, приклања уверењу да je самосвој- 
ност дела тога његовог песничког претка потисну- 
ло „причу о традиционализму и модернизму”. Та- 
ква тврдња се да лако и тачно применили и на самог 
Раичковића, као једног изузетног лиричара чија се 
поезија, no својој особености и унутарњој снази, 
постојано одупире омеђењу у оквире одређених по- 
етичких праваца, a уједно je — а како би могло би
та другачије — у дубинском дослуху и са традициј- 
ским и са савременим токовима српске песничке 
уметности.
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„БОЛАНИ ДОЈЧИН” 
БРАНКА МИЉКОВИЋА

Je ли истинито оно што je стварно 
Ил само влада? Победници беже. 
Празан je празник биће je утварно 
Док достојни шетње кроз врт мртви леже. 
Сунце je болеет и слабост je стрела 
У сну одвојени водом док се мрзну.
У висини ватре хладно je без тела.
Ко noj еде своје ерце тај се дрзну 
Да песник буде пределу без памћења, 
Цвет недовршен кад пролеће већ прође. 
Свет ће спознати onaj ко га мења.
Слаби су позвани да постану вође. 
Дозивај пепео без страха ј ep нема 
Пепела већ само пламен који спава 
У камену мутном што потајно спрема 
Излазак сунца изнад мртвих глава.

О Миљковићеву, j одном изречену, ексклузивну 
жељу да његова поезија „буде ослобођена сваке ин- 
терпретације, које увек песму осиромаше и сувише 
je експлицирају” једноставно се морамо оглушити, 
макар начелно и били сагласни са уверењем да се
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при тумачењу несводљивост и обиље песме ограни- 
чава и своди на смисао који je могуће дискурзивно 
обухватити и целовито аналитички извести. Зато 
се, уосталом, и тумачења, као ангажованији и одго- 
ворнији вид читања, обнављају, оснажујући живот 
и осветљавајући дотад неоткривене или другачије 
сагледане кутке песничког текста. Напокон, један 
песников увид из есеја „Херметична песма” ипак 
посредно даје за право установи интерпретације 
поезије, јер песма, рећи ће Миљковић: „Себе никад 
не изневери, али изневери често свога песника, na 
се неком прикаже каквом je лесник никада није за- 
мишљао. Кратко речено: све je у самој песми, али 
тако да није самим лесником поставлено. Ништа, 
међутим, у њој неће наћи онај ко не уме да зарони.” 
Опет, заронити у дубину и таму поезије Бранка 
Миљковића значи упустити се у веома деликатан и 
неизвестан подухват.

Покушаћемо да понудимо join једно интерпре- 
тативно читање песме „Болани Дојчин”, четврте у 
низу од једанаест песама знаменитог Миљковиће- 
вог циклуса „Утва златокрила”, објављеног у књи- 
зи Ватра и ништа (1960). У разматрању песама 
„Утве златокриле” логично се почиње од чивьенице 
да je тематско полазиште овога циклуса национал- 
пи фолклор, односно изабрани круг мотива и лико- 
ва из области српске традиционалне културе. На- 
кон тога, констатује се чињеница да je поменути 
простор у тим песмама присутан као далека и често 
мутна успомена, да Миљковић — по слову сопстве- 
не теоријске поетике — ономе већ датом „одузима 
извесност и постелено га сугерира замењујући од- 
ређено неодређеним, постојеће могућним, непо- 
средну ствар шифром, конкретно симболом”. Оту- 
да, читаоцу „Утве златокриле” једини поуздани 
сигнали који упућују на подтекст јесу наслови пе
сама, а наслов иначе, по лесниковом схватању, има
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нарочиту улогу — да започне песму, да je „консти- 
туише и сугерира”. Да je, којим случајем, у некој 
ј ош радикалнијој песничкој игри скривања (a скри- 
вању je био склон) Миљковић наслове изоставио, 
сигурно je да би фолклорна основа ових песама 
остала у приличној мерн неразазнатљива.

У подтексту Миљковићевог „Боланог Дојчина” 
нашла се епска песма коју je, no тематском крите- 
ријуму, Вук Караџић сврстао међу песме „старијих 
времена”, a чији сиже познајемо и из неких других 
верзија, попут оне, уметнички маше успеле (и ca ју- 
наком другачијег имена), у Ерлангенском рукопису. 
„Болани Д oj чин”, независно од неспорне вредно
сти, не припада ужем кругу најпознатијих српских 
јуначких песама, а већ je применено да се Бранко 
Миљковић у селекцији фолклорних и епских пола- 
зишта „Утве златокриле” по правилу обраћао о ним 
мотивима к oj и нису у првом плану шире читалачке 
рецепције.

Миљковић, као почетни и кључни акт у облико- 
вашу ове песме, и реализации постављене теме, 
„заборавља” читав садржај епског „Боланог Дojчи
на” — да би га потом, местимице, нејасно призивао. 
Тиме одбацује сваку могућност парафразе, препе- 
ваваша, или пак модерне, искошене реинтерпрета- 
ције назначене тематске подлоге. Изрећи да je Дој- 
чин лирски јунак ове Миљковићеве песме можемо 
само утолико што га има у наслову, а изричито ниг
де више у песми. Поступком елиминације свих по- 
ј единости које би непосредније упућивале на песму 
од које се кренуло, епски лик боланог Д oj чина je 
потпуно „испражшен”, да би га Миљковић испунио 
новим садржајем. Везу са предлошком можемо са
мо назирати, а насловом именовани j унак, тек у 
бледом наговештају присутан, постаје у Миљкови- 
ћевој песми „актер” неког другог и другачијег „хе- 
ројског” чина који му je песник наменио, постаје је-
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дан од добро изнађених (националних) симбола ове 
поезије.

Занима нас, пре свега, шта je остало у Миљко- 
вићевој песми од епског Дојчина, и шта je он у тој 
песми постао. На високом ступњу апстраховања, у 
трећем и четвртом стиху Миљковићевог „Боланог 
Дојчина” наслућујемо иницијалну ситуацију народ- 
не песме, у којој град Солун остаје незаштићен 
пред сваким насиљем и срамотом, без јунака-заточ- 
ника. Како песник програмски налаже ослобођење 
„од онога од чета се пошло”, то стихови „Празан je 
празник биће je утварно / Док достојни шетње кроз 
врт мртви леже”, успостављајући дискретну копчу 
са подтекстом, исказују околности које упућују на 
далеко општију семантичку раван. Синтагме „пра
зан je празник” и „биће je утварно” ознаке су посу- 
враћења, пометње једног поретка, из чега и произ- 
лази уводно питање о истинитости онога што се 
стварним приказу] е, као и занудна слика победника 
у бегу. У контексту онтолошког преврата који je 
посведочен, налази се и алузија на старогрчку есха- 
тологију, призив слике Јелисејског поља/воћњака 
где доспевају људски одличници, јунаци „достојни 
шетње кроз врт”. Већ у стиховима који следе мотив 
смрти јасније се отвара, опет уз призив античког 
мита: „Сунце je болеет и слабост je стрела / У сну 
одвојени водом док се мрзну.” Река Стикс, подсећа- 
мо, која дели свет живих и подземни свет — смр- 
знута je, а на смрт опомиње и сан који одваја, оде- 
љује од сунчеве светлости. Могуће je и помен 
„стреле” повезати са атрибутом соларног божан- 
ства, Аполона, у опреци горњи/доњи свет коју ак- 
тивирају наведени стихови.

На претежност теме смрти, упоришне и у епској 
песми о разболелом Дoj чину, сугеришу даље на- 
редни стихови, што спадају у ред оних Миљковиће- 
вих исказа наглашено логички изглобљених и стога
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неодређених, којима je песник радо хитао у сусрет 
у име борбе против непоетске очигледности: „У ви- 
сини ватре хладно je без тела.” Као и толико пула 
пред енигмом Миљковићевих стихова, морамо се 
неизбежно обратити за помоћ контексту песме. Док 
синтагма „у висини ватре” може бити прочитана 
као тропична слика малопре поменутог сунца, ме
то нимијски преведеног на кључни појам херакли- 
товског учења о бићу и на централни Миљковићев 
симбол, дотле, као пред каквим високим зидом, за- 
стајемо пред целиком наведеног стиха. Можемо га, 
врло обазриво — j ер je реч о удаљеноЈ асоцијацији 
— noj мити у склону овде иманентног мотива херој- 
ске жртве, при чему се пали јунак доводи у симбо- 
личку везу са сунцем, уздиже се до соларног, живо- 
тодавног значаја. У оквиру божићног обреда, реци- 
мо, сунце које наново креће да се успиње у свом го- 
дишњем оптоку, омогућуЈући живот и жетву, пред- 
стављено je младим јунаком на коњу. А све су то, у 
основи, елементи који нас воде познатом подтексту 
народне песме о јунаку који се диже из мртвих да 
би се изборио са немани која je завладала.

Када смо напред поменули да je Миљковић сво- 
ме Д oj чину у песми наменио j едай другачији „хе- 
ројски” чин, имали смо на уму значењски потенци- 
јал ових стихова: „Ко noj еде своје срце тај се дрзну 
/ Да песник буде пределу без памћења, / Цвет недо- 
вршен кад пролеће већ прође.” Миљковићу je, као 
што знамо, у средишту занимања, изнад света, би
ло испитивање и доказивање бића саме песме. 
Овим стиховима заправо уводи дотад у песми ла- 
тентну (иначе код Миљковића редовну) метапоет- 
ску тему, при чему je сећање на лик боланог Дојчи- 
на могло послужити као сложени симбол саме по- 
зиције и пустоловине песника. Смисаона понуда 
наведених трију стихова води нас у два правца. Je- 
дан je онај у којем препознајемо Миљковићево
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схватање да херметична песма „на највећој удаље- 
ности од очигледне стварности, своју прошлост гу
би заувек, постаје заборав..Тако у слици лесни
ка „предела без памћења” назиремо кредо самог 
Миљковића, који се „дрзну” да „поједе своје срце”, 
односно одустане од интимистички засноване пое- 
тике. Исто тако, обазревши се на претходницу пе- 
сме, не можемо да не уочимо везу слике „предела 
без памћења” са оном потеклом из хеленског под- 
земног света мртвих, са митском Летом, реком за- 
борава. Ова значењска двосмерност, или преклапа- 
ње мотива, иде укорак управо са Миљковићевим 
поистовећењем певања и умирања, са поимањем 
песме као „негативне онтологије”. Отвара се, међу- 
тим, и трећа могућност, смисаона линија која води 
у средиште разлога због којих je песник посезао у 
залихе националне културне меморије, без чега би, 
на пример, онај цвет који се расцвета и замирише у 
песми био „цвет недовршен”. Jep, за Миљковића, 
појам сећања једнако je важан колико и појам забо- 
рава, заправо они се, као и многе друге супротно- 
сти, у овој поетици прожимају и мире.

Заврпіница Миљковићевог „Боланог Дојчина” у 
знаку je транспарентних дискурзивних исказа, и 
императивног обраћања неком другом лицу, а то 
може бити и лесников „лирски јунак”, тј. оно што 
je од боланог Д oj чина остало претворено у нарочи
та симболички садржај — али и сам подвојени пе- 
снички его. „Свет ће спознати онај ко га мења. 
Слаби су позвани да постану вође.” Овде се већ ja- 
сно помаља подтекст Миљковићевог „Боланог Дој- 
чина”, епски сиже редукован на сентенце усмерене 
на универзалнији смисаони обухват, односећи се и 
на поезију као „патетику ума”, чије je својство „да 
самога себе мисли, тј. поражава и побеђује”. У те- 
мељу те сукобности и парадоксализма који je све- 
присутни образац Миљковићевог „мишљења пева-
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ња , осведочава се на више песникових есејистич- 
ких места исказана потреба за надилажењем „раци- 
оналистичких експликација”, у потрази за „чистом 
и слободном мишљу”. Стога и опозиција херакли- 
товској ватри бића, пепео — није пепео „већ само 
пламен који спава”: „У камену мутном што потаено 
спрема / Излазак сунца изнад мртвих глава.” Језгро 
ове завршне слике свакако да je слика-окосница на- 
родне песме: тријумфални васкрс већ отписаног ју- 
нака, који ће укинути непоредак и небиће, a себи 
обезбедити достојан починак.

Пошав од српске епске творевине, путем „сједи- 
њења најразличити]их алузија и утисака”, Миљко- 
вић je дотакао и слој хеленске митологије, чија je 
мотивика видљиво заступљена у многим његовим 
песмама, да би и овде проткао своју сталну, велику 
тему бића поезије, у чијој je непосредној близини 
тема смрти. Ти разнородни елементи стичу се код 
Миљковића у динамичном и непредвидљивом, 
„дисконтинуираном” току лирског говора, интегри- 
саног унапред одређеном формом (шеснаест укр- 
штено римованих дванаестераца и једанаестераца), 
што све те „алузије и утиске”, читаву ту одважну и 
освајајућу смислотворну екстраваганцију окупља у 
целину песме. По узвратном дејству новог текста, 
ни његов епски подтекст, у нашем поновном чита- 
њу и разумевању, не може остати исти. Лесник je, 
сходно својој поетичкој мисли и песничкој пракси, 
одбегав недалеко од народног Дојчина, остао ипак 
своме тематском полазишту, на некако суштији на
чин, веран.
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МЕТАФОРА 
У СРЖИ МЕТАФОРА

„Два сонета о лобањи” Ивана В. Лалића

. The spirit that I have seen
May be the devil..

Хамлет
1.

Коштани оклоп главобоље, темељ
Коже покретне испод јагодица, 
Припремљен сасуд за две шаке земље, 
Бутан под танким мишићима лица;

Серијски облик испод образине, 
Гладак под трошним лицем што се бора;
Метафора у сржи метафора,
Закон истоветног испод површине,

Реквизит данског краљевића, прва 
Сцена у петом чину, што je краја 
Почетак; коштан отпад гозбе црва,

Та неправилна калота, то кубе 
Покретне цркве, што истура зубе 
Да нит прегризе што светове спаја.
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2.

У корењу je вазда испод крста 
Што листа жртвом, а плод чији спас je, 
Према предању; нестабилна врста 
Трпи спасење, а не зна кад час je

Да покрене се у лежишту Адам;
Праотац ове збрке, аутор чија 
Прагрешка бива узрочником пада 
У овај живот где сам пао и ja;

Подземни стожер Голготе, што зрачи
Усијан као црно сунце, квазар 
Невидљив оку на близину свиклом,

У корешу je стабла што je никло
У завет што означава и значи:
Излазим свако j утро као Лазар.

Песма „Два сонета о лобаши ' нашла се у међу- 
простору између две завршне песничке књиге Ива
на В. Лалића. Oeaj сонетни диптих, написан у часу 
када je књига Писмо (1992) увелико кренула да при- 
добија читаоце и тумаче, замало je одоцнио да са 
осталим песмама Писма подели славу која време
нем само снажи и утврђује се. А свакако би ту ове 
две песмеу једној избориле врло истакнуто место, у 
уском кругу најизразитијих песама ове књиге која, 
може се без устезања казати, представља један од 
вредносно најцеловитијих наслова српске поезије 
XX века. С друге стране, „Два сонета о лобањи”, 
ако по формалној страни израстају из Писма, по те- 
матској преокупацији призивају Лалићево послед- 
ње песничко дело, Четири канона (1996), поему о 
драми смрти и спасења.
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*

„Два сонета о лобањи”, испевана у јампском је- 
данаестерцу, чији динамизам подвлачи вешто спро- 
ведена мрежа опкорачења, могу се посматрати као 
два дијалошка, умногоме полемички постављена 
исказа на теме које иницира насловни мотив. Лалић 
упућује на подстицај за своје варијације о лобањи, 
која je „Реквизит данског краљевића, прва / Сцена у 
петом чину, што je краја / Почетак”. У подтексту 
првог сонета и јесте Хамлетов монолог о лобањи, 
меланхолични есеј о неумиту превођења живота у 
ништавило. Отуда je и први сонет о лобањи, приме- 
ном поступка набрајања, сачињен као низ метони- 
мијских ознака лобање, као што, у поменутом мо
нологу, дански краљевић у низу примера гонета ко
ме je могла припадали та лобања коју гробар нехај- 
но избацује из раке. Први сонет нуди тачно десет 
метонимијских одређења мотива лобање, од почет- 
ног „коштани о клоп главобоље” до „кубета покрет- 
не цркве”. Међутим, није ово низање тек некакво 
поље за демонстрации песникове инвенције у упо
треби тропа, која је несумњива, реч je о нечему дру
гом. Свака од десет ознака лобање у првом сонету 
принавља и шири семантички домен овог мотива, 
али се те ознаке, с друге стране, уз два изузетка, 
крећу у кругу извесне синонимичности. Наиме, 
главнина тих ознака лобање у првом сонету задр- 
жава се на материјалистичком хоризонту смисла, и 
хладном саркастичком тоналитету, не остављајући 
нимало простора за оностране призвуке. Лобања je, 
значи: „коштани о клон главобоље”, „темељ коже 
покретне испод јагодица”, „припремљен сасуд за 
две шаке земље”, „серијски облик испод образине”, 
„реквизит данског краљевића”, „коштан отпад го- 
збе црва”, „неправилна калота”. Тек стих „Метафо
ра у сржи метафора” придаје лобањи другачији ста-
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тус — о томе ћемо нешто касније — а ознака садр- 
жана у другој терцини првога сонета, „... то кубе / 
Покретне цркве, што истура зубе / Да нит прегризе 
што светове спаја”, лобању третира у фону њене 
традиционалне симболикс, и ствара везу са исказом 
другог сонета. А други сонет почиње активирањем 
канонизоване слике расиста Христова: „У корешу 
je вазда испод крста / Што листа жртвом, а плод чи- 
ји спас je”. Призвана иконографска поставка Распе- 
ћа лобању поставља као знамен побеђене смрти. 
Читав други сонет о лобаши чини говор о драми 
спасеша „нестабилне врете” праоца Адама, нато- 
пљен специфичним иронијским наносом модерног 
песничког субјекта, онога који безусловну веру за- 
мењује „поверешем” у божански план спасеша.*

Полемичност између првог и другог сонета ле
жи управо у основној перспективи из које се прома
тра и именује мотив лобаше. Док je у првом сонету 
лобаша само безлична, „серијска” тврда твар што 
остаје иза човека, дотле je у другом сонету она са- 
ставни део композиције Христовог страдаша и вас- 
крсеша које пориче смрт. У сучељавашу двају ста- 
новишта твори се антитетичка смисаона целина ове 
дводелне песме, показана кроз мотив лобаше, чији 
je распон од „коштаног отпада гозбе црва” до „ку- 
бета покретне цркве”, од најнижег до највишег на 
лествици вредности, од укинуте до потврђене тран- 
сцендентне садржине. Антитетичност коју смо ис- 
такли надилази се у другом сонету. Лобаша je, на- 
равно, амблем смрти, али je у корену крста/стабла

„Чини ми се да на крају другог хришћанског миленијума то ’ап- 
солутно веровање’ може имати само облик апсолутног прихвата- 
ња света као Творевине — што значи и ултимативно поверење у 
божанску ’икономију’, односно план спасења...” (из разговора са 
Љубинком Милинчић, „Глас осмог дана”, НИН, Београд, 7. Об. 
1996, бр. 2371, стр. 2371, стр. 31—32.)
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„Што листа жртвом, а плод чији спас je”. Такво зна- 
чење потврђено je и у самом финалу другог сонета: 
„У корешу je стабла што je никло / У завет што 
означава и значи: / Излазим свако j утро као Лазар.” 
У томе и јесте кључни смисаони искорак, и то у 
правду хришћанске концепције света која у позном 
Лалићевом песништву бива предочена на начин ко- 
ји интегрише и мири модерно и древно искуство.

Не могу да нам не изазову посебну пажњу не- 
свакидашњи химнични акценти у песниковом гово
ру о овоме традиционално негативном и мрачном 
знамењу, који нису јамачно код Лалића присутни 
негације ради. Стих „Метафора у сржи метафора”, 
на пример, од о них je исказа који побуђује на пом- 
но и деликатно одгонетање, али не због недовољне 
прозирности, него стога што у себе укључује изу- 
зетно сложен значењски капацитет. Пре него што 
покушамо да преводимо и сводимо у дискурзивни 
облик семантичку понуду наведеног стиха, одлучу- 
јемо се на заобилазни пут у разлучивању смисла 
поменутих химничних тонова о лобањи. Она je, у 
развијеној слици Распећа у другом сонету не само 
неодвојиви део мистерије спасења, она je „Подзем- 
ни стожер Голготе”. А Голгота je, заправо, место 
где смрт и живот нераздвојно сарађују у дешавању 
тајне над тајнама човечанског битка и задатка. Те- 
мељни обрт у третману велике теме смрти који Ла- 
лић промовише у песми „Два сонета у лобаіьи” за- 
снован je на парадоксализму хришћанске провени- 
јенције, који je лирски осведочен и у овој песми 
Ивана В. Лалића. Тако je и са неким другим важним 
песмама Писма (не само религиозним), а посебно je 
то случај у Канонима. Феномен смрти Лалић поста- 
вља као невидљиви темељ једног спасоносног, жи- 
вотворног завета, али и као основни подстрекач и 
именитељ укупног песничког напора. У томе смеру
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склони смо да проту манимо једну од могућих сми- 
саоних линија стиха „Метафора у сржи метафора”.

Песник je у првом делу усредсређен на наслов- 
ни мотив, али се постепено отискује даље. Темат- 
ски фокус песме номера се по линији: лобања (од- 
носно смрт) —* човек уопште —> лирско ja. Ако je у 
првом сонету тежиште на мотиву лобање, у другом 
номера се на „нестабилну врсту” праоца Адама, да 
би се напокон огласило и само песничко noj един
ство. У песми „Два сонета о лобањи” прво лице јед- 
нине пројављује се на два места. Прво, у делимич- 
ном цитату из Дисове „Тамнице” („У овај живот 
где сам пао и ja”), а потом у завршном стиху („Из
лазим свако j утро као Лазар”). Динамизам посебне 
врете у овој песми генерите се из померања унутар 
тропичног потенцијала и веза између кључних мо
тива. Једноставно речено, говор о лобањи може би
ти говор о самој лобањи, али и исказ о човеку (чи- 
ји je део), и о смрти (чији je знак), а у Лалићевој пе
сми, на то смо нарочито указали — и говор о путу 
спасења (у чијем je корену). У Лалићевој песми сви 
ти различити гласови стичу се у реткима дости- 
жном сагласју.

*

При крају, вратимо се почетку. Мислимо на мо
то песме, преузет из Хамлета: „... The spirit that I 
have seen / May be the devil...”. Оно што може ста
тус овог цитата учинити помало нејасним јесте 
околност да се не налази у сцени на коју у првој 
терцини првог сонета Лалић упућује да би призвао 
медитацију над лобањом, већ из завршног моноло
га у другом чину тратедије, у којој дански принц 
начас посумња у порекло привиђења у лику убије- 
ног оца? Наравне, цитат je измештен из изворног
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контекста, и треба га разумевати у оквиру новог 
текстовног окружења. Одговор на ово питанье, уко- 
лико га и тражимо, сасвим je неизвестан. Аутору 
ових редова, опет, блиско je следеће значење: исказ 
на прочељу песме („Дух који видех можда je неча- 
стив” — превод Ж. Симића и С. Пандуровића) суге- 
рише својеврстан отклон према ономе што потоњи 
сонети изричу, изнад света, чини се, према смелом 
инаугурисању лобање/смрти у један од суштинских 
елемената тајне људског спасења, које je овде сва- 
како вршна тематска раван. Kao да се читаоцу доја- 
вљује да je реч о једном „опасном”, духовно ри- 
скантном приступу, те песник препоручује опрез, и 
себи и читаоцу.

*

Једна ванредна слика с краја првог сонета при- 
пада реду најубедљивијих лирских представа чове- 
ковог нагона за аутодеструкцијом, и укидањем сва- 
ког оностраног упоришта: то кубе / Покретне
цркве, што истура зубе / Да нит прегризе што Све
тове спаја”. Песничка тежња Ивана В. Лалића за 
прихватањем света, заснована на „ултимативном 
поверењу у божанску ’икономију’, односно план 
спасења”, доводи га до сазнања да je драма смрти и 
васкрсења свакодневна чињеница, мада невидљива 
„оку на близину свиклом”. Стих „Излазим свако ју- 
тро као Лазар”, који окончава овај сонетни диптих, 
не само да преноси чудесну новозаветну ситуацију 
у оквир свакидашњице, него, изнад света, очуђује и 
освећује ту свакидашњицу и човека „збрканог” у 
њој. Отуда, после оваквог исказа неизбежно долази 
онај усклик којим Иван В. Лалић довршава свој пе- 
снички пут: „Достојно јесте славити стварност у 
градиву нестварног”, да би га запечатио са „амин”.
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ДУГА И ПЛОДНА 
ПАТЊА ИЗГОВОРА

Када je о поетским понирањима Борислава Ра- 
довића реч, може се рећи да у овоме леснику упо- 
редо опстојавају и делају језички аскета и језички 
сладострасник. „Говорити je мучно; само je тешко / 
држати камен у устима”, почеће тако песму „Реч у 
планинама” Надаље, једна од најпознатијих Радо- 
вићевих песама, под насловом „Белина”, отвара се 
исказом који свакако да нешто важно открива о пе- 
снику: „Слово je цртеж дуге патње изговора, / знак 
радости на челу мутавих пећина”. У једној потоњој 
песми описаће неко давнашње песничко надметање 
чије елементе открива наслов „Игла у устима”, где 
би губитак следио уколико „свилен рубац досуди 
преступ, црвено на бело”. Поражен je, значи, онај 
који није издржао да не прозбори. Залагање за 
вредност ћутања објашњава се тиме што се „ћутање 
урезује дубље”. Радовичу je у нарави да залази и са 
супротне стране онога што бисмо могли пренозна- 
ти као његово песничко вјерују. Тако ће, обраћају- 
ћи се „траварима и писцима”, изрећи и ово: „али 
знајте да je у праву и онај / што покушава пре да не
што каже, / да излучи неку сувишну истину, / што
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пре и пљује него да стиснутих / усана прими прет- 
последњи тренутак / за који чува читаву дубину / 
презира, читаву таштину нехаја.”

У једном поетичком разговору Борислава Радо- 
вића читамо да „Лесник се може до миле воље на- 
лазити на почетку, говор не”. Управо овај песник 
доследно настоји да се приближи првобитној ситу- 
ацији говора и песничког проговора, оним „првим 
тепавим слоговима”. Језик je за песника Радовића 
стварност себи довољна, ваљда стога што садржи и 
окупља све друге стварности — бивше, садаітье и 
могуће. Почео je и отрајавао у просторима нагове- 
штаја и неодређености, у говору лишеном предмет- 
них реалија, да би, временом, све више изоштравао 
опис предметног света који исијава слојевито и не- 
сводиво искуство чији се површински слој може 
песнички испричати, а они други, подземни, могу 
само назрети, већ према искуственој мери и интуи- 
тивним моћима онога који чита. Пре него и присту
пи разумевању значењских наноса Радовићевих пе- 
сама, читалац најпре разабира њихову танануjезич- 
ку израђеност, која опомиње да je реч о једном не- 
свакидашње брижном односу према градиву песме 
и пажљивом, јамачно мукотрпном труду. Пре него 
обухвати смисао песме, читалац може појмити да je 
језик „главни јунак” Радовићеве поезије. Немало 
пута je овај читалац, који ово говори, прво читање 
какве песме Борислава Радовића резервисао за 
„разгледање” говора, а тек потом свега онога што 
нас, површински и дубински, тај говор обавештава 
и на шта упућује.

Борислав Радовић се доследно одмицао од тзв. 
историје и великих национал них тема. Чини се, за- 
право, да je кључна „национална тема” Радовићева 
да у простору j езика свога народа привреди што ви
ше и што ваљанијег смисаоног иметка. Заокупљен 
разматрањем песниковог дуга према своме народу,
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у једном есеју Радовић поставља питање: „Шта пе- 
сник треба да учини за своју отаџбину, у оним од- 
судним тренуцима”, да би одмах изнео свој, сигур- 
но дуго проверавани одговор: „Morao би да напише 
једну или неколико просечних што ће рећи лоших 
песама у којима доказује своју припадност; то му 
нико неће замерити и то ће му можда донети и не- 
ко признање. Али он може, исто тако, имати снаге 
да извесно време од преломног значаја за отаџбину 
проведе у решавању само њему важних ’проблема 
версификације’, пред којим му друга збивања из- 
гледају споредна”. Колико год да неком — а таквих 
нас je довољно — који још не одустаје од романтич- 
ког позиционирања песникове улоге, овакав одго
вор деловао непристојно, вероватно неће оспорити 
да je одговор поштен. А напослетку, и веома тачан. 
Jep, реч jeo томе шта песник а не шта грађанин мо
же учинити за отаџбину. Дужности грађанина про- 
писује државно законодавство, а песникове закони 
уметности речи, те они управо налажу свагдашње 
надношење над „проблемима версификације” као 
средишњим послом.

Клонећи се историје, примицао се миту, значи 
темељном човековом сазнајном и доживљајном по- 
љу, и родном тлу језика и песме. Треба осетити дра
матичност Радовићевог силаска и обретања „на са
мом прагу порекла”: „Онај сам који није постојао; / 
који je цвокотао и писао, / мрзнуо се, са свећом у 
грудима” („Увод у припадност”). На више места у 
Радовићевој поезији налазимо слику певања уз ва- 
тру. To je базична слика на коју се песник враћа, jep 
она садржава и нагон за опстанком, и сенку нестан
ка — наспрам којег се пали ватра, зачиње песма и 
ритуал: „Иза лапа, блатног пољупца смрти, / иза 
жичаних препрека, лазина / раскомадане човечно- 
сти, / одгонетасмо беспримерну снагу / која се мо
ра изгубити / да би се око ватре укрут село / и пева-
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ло, да ватра дуже гори” („Неимари”). Митско гра- 
диво ће Радовић, толико пула, донети у иронијској 
оптици, да би сугерисао непроменљиве обрасце Ko
ju нам одређују постојање, а који су празни и изоб- 
личени. Рецимо, песма „Headline news”: „Кад се 
Гилгамеш секире лати, / Хумбабин састав да испро- 
ба, / уредништво je могло да прати / како освиће но
во доба”. Какав je тек иронијско-пародијски рафин- 
ман испољен у песми „Излазак”, где je митским 
ел oj ем подложен колективни излетнички обред ур- 
баног народа: „Суботњи човек креће као народ — / 
с два бела рукава, два голуба пред собом — / да оре- 
зује првобитно дрво. / Са црвеног на зелено, четво- 
роточке, / носи га тако потиснута сета / целокупном 
радном снагом у прајединство”. Вреди напоменути 
да се Борислав РадовиЙ с митским и књишким на- 
слеђем цинички поиграва у песми „Гавранови над 
Мраковицом”, у којој се, изузетно за своја вазда- 
шња песничка интересовања, дотиче једне страдал- 
не епизоде из новије српске повеснице. Призивају- 
ћи тон бугарштице и поступак „словенске антите
зе”, лесник peha читав каталог улога које je општа 
предаја удељивала црној птици, да би у поенти раз- 
грнуо сваки трач^к епске стилизације око гаврано- 
ва: „а пре једва четрдесет година су, / вољки пуних 
људског меса, варили no боровљу / ови црни стар- 
ци, / док je песник састављао песму о Кнежопољ- 
ки..На месту где ће песничка војска нових мито- 
графа надзидати читаву епопеју у славу погибељи, 
РадовиЙ види тек муклу и пресну слику људских 
телеса чије месо раскидају птичји кљунови.

Борислав РадовиЙ није написао ниједну песму 
погодну за декламовање на школским приредбама 
или свечаним академијама о народним празницима. 
Макар нам ниједна таква није позната. Песничко 
име Борислава Радовића не звучи одвише блиско у 
слуху широке јавности, али то име с поштовањем
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изговара свако и мало књижевно упућен, и, шло je 
једино важно, оно што je поменуто име остварило 
обезбеђује високу самосвест и дубинско утемеље- 
ње модерне српске поезије у традицији матичног 
језика и традицији европске поезије.

40



САДА, УВЕК

Читав говор извире из прошлости, 
Па замичући преко нашег становишта 
За Каиросов трен,
Враћа се у шири словар.

„Говор” (Узмицање)

После вишедеценијског стваралачког стажа, по 
својој песничкој разуђености, несмањеној имагина- 
тивној потенцији и смелим асоцијативним продо- 
рима — такође, по спремности да истражује друге и 
другачије могућности од оних опробаних — Срба 
Митровић нам и даље делује, у добром смислу, 
мл ahn од многих (генерацијски гледано) младих ау- 
тора који чине савремени српски песнички кон
текст. Самим тим, нелако je и прилично неупутно 
сводити Митровићеву поезију на тек j ед ан прете - 
жан поетички и тематски именитељ. Најсумарније 
описно обухватање ове поезије подразумева ређање 
низа одредница, које, свака понаособ, открива по 
je дну страну немалог и разноврсног лирског опуса 
Србе Митровића. Тако Гемо најпре рећи да je реч о
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лиричару који тражи и налази исходишта поетич- 
ног у просторима традиционално „непоетичним”, 
ал и их изналази и тамо одакле их je црпла и лирска 
баштина удаљених нам времена; да je посреди ли- 
ричар који полази од свог интимног, актуелног или 
евокацијом оживљеног искуства, али и спреман да 
зађе у интимне кутове других људи/лирских јунака, 
да их истумачи и лирски посредује са пуном про- 
живљеношћу; да гради песме са исповедне позици- 
је, али да неретко посегне за наративним поступ
ком, показујући се вешт да „причу” зачини сплетом 
бираних и сугестивних nojединости; да прибегава 
лирском патосу колико и суптилном иронијском 
интонирању, које понегде прелази у пародијску 
игру; да je лесник снажне рефлексивне вокације, 
интроспективан и метапоетски усмерен, али и ле
сник огољених, дневничких и репортерских записа; 
да je језик ове поезије у основи модеран и непосре- 
дан, али и прожет књишким или архаичним еле- 
ментима; да му je Слободан стих природан изражај- 
ни оквир, гдекад користећи могућности графичког 
онеобичења исказа, да пише и песме у прози, али да 
се повремено, пре свега игриво, лаћа и везаних об
лика.

Напокон, je дно од поузданих, истина ломало 
уопштених, одређења овога лесника jесте оно о Ср- 
би Митровићу као леснику града, надасве амбије- 
ната и људи српске престопине. Митровић je одиста 
доследно на становишту урбано укорењеног поје- 
динца, који ће испевати похвалне песме вреви и 
множили на Теразијама, симфонији звукова ауто- 
-сервиса, клозету у „Касини”. „Ja бољи град не 
знам..читамо у насловној песми књиге Подне на 
Теразијама (1983), док песма „Град” (Опкорачења, 
1975) садржи и овакву терцину: „Ово je многогла- 
гољив град, / Истинит, иако скрива, — не разлоге, / 
Већ искушења што предстоје”, а песма у прози
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„Ходајући градом” (Узмицаѣе, 1999) почиње рече- 
ницом: „Док шеташ улица постаје твоје станиште”. 
Топос дехуманизованог или чак демонизованог 
града, присутан не само у нашој полуруралној кул- 
тури, не запрема знача) ни) и простор у песничкој 
слици света Србе Митровића, мада се песник нима
ло не уклања ни од натуралистичких нити од там- 
них призора урбаног миљеа.

Међутим, бити урбани песник не значи само 
сликати мравињак центра и запуштеност предгра- 
ha, улице и подземне пролазе, и људе са којима се 
среће или мимоилази, речју: застати на чињеница- 
ма онога што град споља јесте. У есеју „Песник и 
град”, Вистан Хју Одн (чи)у)е поезију Срба Митро- 
вић преводио), објашњавајући аспекте „нашег сада- 
шњег Weitanschaung-а” напомиње и следеће: „чи- 
њеница да ми сад имамо на располагању уметности 
свих векова и култура потпуно je изменила значење 
речи традиција. То више не значи начин рада који 
се предаје од генерације генерацији; осећање тра- 
диције, и смисао тога појма значи сада свест о чи- 
тавој прошлости као присутној и, уз то, истовре- 
мено, као структурисаној целины чији су делови 
повезани терминима пре и после” (курзив je наш) 
Потврду Одновог запажања пропал азимо у песнич- 
ком искуству Србе Митровића, посебно уочљиво у 
неким песмама књиге Узмицаѣе којих ћемо се до- 
таћи. Могло би се то представити и овако, тако што 
ћемо реч Београд уједно читати и у значењу човек, 
појединац: највећи српски град, на пример, под со- 
бом има више слојева, прохујалих, подземних гра- 
дова, и сви они заједно чине лик града каквим га 
данас знамо. (Није Београд, као Нови Београд реци- 
мо, саздан на исушеној мочвари и песку.) Оно про
текло, макар без трага нестало са лица земље, или 
само у руинама преостало, иманентно je присутно у 
Београду асфалта и бетона. Ова слика није употре-
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бљена да бисмо устврдили да je наш песник нека- 
кав археолог j едног временитог града, већ да бисмо 
посредно сугерисали мисао о мноштву скровитих 
слојева и нерешивој егзистенцијалној енигми коју 
Срба Митровић лирски гонета „У немогућем задат
ку преживљавања” („Једноставност”, Жаоба, 1983), 
између извесних привида и неизвесних истина: „Ја- 
ство и јаство док се тару / Слазећи часовито у ката
комбе /Где душе свега живог бораве / И сени мр- 
твих, чује се глас / Из просијавајуће таме / Међу пу- 
дластим аветима ... Ал чему слике што непрекидно 
/ Троше се и трају ван времена?” („Часовито”, 
Снимци за панораму, 1996).

Подвлачимо Однову тезу „о читавој прошлое™ 
као присутној” у духу урбаног лесника, која се, уз- 
гред речено, дозива с чувеним почетком Елиотова 
Четири квартета („Време садашње и време про
шло...”), али и са тематском окосницом песама 
„Свеет” и „Стварност” из Митровићеве књиге Уз- 
мицање. „Од памтивека / Непрекидно / Једноисто 
сада / Скакуће на екрану: Тачка, свршетак, / Сећа- 
ње. / Има препознатљиво лице / Претка што припо- 
веда, / Па стане / Пре климакса / Да куцаји ерца се 
чују”, налазимо с почетка песме „Стварност”. Овде 
песник којем je препознатљива темпорална инстан- 
ца презент лирског ja, у којој се стичу протекле 
слике и слике слућеног, уводи тему укинуте исто- 
рије, суштинске истоветности свеукупних збивања 
у следу који називамо временом, уз разликовање 
категорија прошлое, садашњег и будућег. Помен 
„екрана” као оквира одвијања тог „сада” одвлачи 
нас у сферу виртуалног хиперреалитета, где je ап- 
солутизован тренутак стварности слика које проти
чу пред погледом посматрача, при чему ма која 
друга стварност и друго време не постоји. Призив 
слике „претка што приповеда”, с друге стране, упу- 
ћује нас назад ка миту и епу, чије je време такође је-
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дино садашње, односно свагдашње. Ту je и тачка 
условног сретања екранског и митског: „Taj звук, 
тај трен, одувек траје, / Не престан досег вечности, / 
Па изненада шчепа / Једнога кота прати. / Тад уско- 
витлана нада / Прекрије маглом / Све долазеће — / 
Прошло се преобрати”.

Актуелност, заправо непролазност митске при- 
че, по чијем обрасцу функционише и оно што нази- 
вамо савременошћу, тежишна je тема и песме 
„Свеет”: „Прошлост je преда мном свуда, / Универ- 
зум Хомера: / Метал и душа, / Тела у борби / Смрт- 
ника, бесмртника. / Насрћу и посрћу, / Пате, радују 
се, / По санку свом се предају, / Док onaj најјачи / 
Држи у рукама мерилаПоступак апстраховања 
свеукупне стварности (чији je сводок) на „универ- 
зум Хомера”, свакако да представља приличан ис- 
корак из свакидашњег амбијента овога песника, ко- 
ји je знао да се и раније позове на митолошке моти
ве, али у иронијском кључу, не и да изрази једно 
драматично и горко сазнање о свету. Исто тако, по 
обичају да варира већ третиране теме, Митровић ће 
у Узмицању још једном призвати Хомера, у запису 
„Пацификација” Реч je о тексту који je започет као 
коментар једне поетичке чињенице која се тиче оца 
европске поезије: „МножИна je насилних ратних 
смрти описаних тачно и детаљно у Илијади..По 
набрајању примера који ће илустровати наведену 
констатацију, тематски смер се нагло преводи из 
домена поетике у домен суровог живота, поентира 
се изрицањем једне поразне антрополошке кон
станте.

Срба Митровић, као осведочени песник Београ- 
да, није остао дужан ни оним, напред поменутим, 
слојевима трајања овога града, које ће прожети у 
епифанији под насловом „Весник” (Узмицање). 
Место Калемегдана и дан Божића оквир су поетске 
визије у којој се давно минуло и садашње срећу:
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„Видици се мешају, опажања и сећања мењају ме
ста, a ja се осећам нестваран у тој незавршеној дра- 
ми.” На отворену сцену древног Калемегдана, на 
„узбибано место наших судбина” ушетају Узун- 
-Мирко, Baca Чарапић, али и турски стражар у піке 
патикама, старац-Јеврејин са робом изложеном на 
картонској кутији. Београд од пре две стотина годи
на, и давнији, и Београд тог ововременог сунчаног 
божићног дана, нашли су се и замешали у „једнои- 
стом сйЭй” овога састава, да би још једном било 
указано на „свеет о читавој прошлости као присут- 
ној”, као о нарочитом бремену које песник носи, и 
које га умногоме одређује.
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ЧОВЕЧАНСКА
ЦРНА ЛАКРДИЈА

Песма „Дочек и крунисање ослободиоца пред 
црквом и рибарском крчмом у Сланкамену” проду- 
жује један од средишњих тематских низова поезије 
Љубомира Симовића. Почетна тачка тога низа je 
она страшна слика преврата у збирци Источнице: 
„у напуштено небо, / које пламти, / певајући ујаху- 
ју / команданти.” Они, команданти, силни су и 
страхотни, али су надасве гротескни по прерогати- 
вима које су преузели, а који им не припадају.

Речју, место изгнаног Бога запосели су грлати и 
гузати богови-команданти. Настала je паклена ин- 
верзија. Дно je отело врх, и царује. Свет такве ин- 
верзије Симовић истрајно разрађује у својим пе- 
смама. Симовићев говорни субјект, у том посувра- 
ћеном поретку, и даље у себи носи еталон онога ве- 
ковитог поретка пре ујахивања команданата и осло- 
бодилаца, и по том еталону мери. Тако и у шесто- 
делној песми „Дочек и крунисање ослободиоца 
пред црквом и рибарском крчмом у Сланкамену” 
митски соларни j унак на крилатом кошу бива заме
шен „кошаником на магарцу”. Али пре него што 
ослободиоца доведемо у везу са ониме који je у Je-
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русалим скромно yjaxao на магарету да би понео 
сву греховност света, ослободилац на магарцу, до
гнав не путем из Витаније него из Белегиша, кари- 
катурално демонстрира своју надмоћ: „гласом топа 
и звона, / и с магарца се обратно ко с коња!”

Надаље се у Симовићевој песми о ослободиоцу 
Сланкамена развија опис усрећитеља, жестоко па- 
родичан по тону а раблеовски по састојцима, упо- 
редо са описом колектива у чије име се оглашава 
говорни субјект. Taj колектив сланкаменски, и 
свагдашњи, ослободиоца који му не оставља „ни 
отпатке от патке” унапређује у носиоца скиптра и 
круне. Апсурд у геометријској прогресији, потом, 
чини да онај из последњег реда који се објавио за 
краља буде од атеистичке и републиканске светине 
проглашен за бога.

Читава ова петоделна песничка сотија принрема 
je за шести, завршни одељак, који носи характери
стично бритку симовићевску поенту, састављену 
од низа варијација у бити једног реторског питања: 
„Зар je наша нада у Господа / маша од наде рибара 
у црва?” Овај песник, слично старим а неслично 
многим савременим песницима, инсистира на етич- 
ким питашима. Одустајање од древних, темељних 
вредности, да бисмо устоличили и прослављали не
вредности — сржно je питаше човечанске црне ла- 
крдије на коју нам Симовић указује. Песник тај 
драматични расцеп човечји исказује у песми кори- 
стећи опробана и ефектна оруђа драмске реторике, 
која су Симовићев особени знак. Такав исказ, ве- 
штином употребе парадокса и горког хумора и иро- 
није, живога говора и конкретних слика, и даље се 
читаоцу обраћа непосредно и јасно, са циљем да га 
побуди, духовно реактивира. А да ли ће се читалац 
побудити, то више и не зависи од лесника и песме.
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КУЋА И ГОСТ, ЧОВЕК И БОГ

Мотив госта
у поезији Алека Вукадиновића

Умногоме зачетна песничка књига Алека Вука- 
диновића, Кућа и гост (1969), у насловној синтаг- 
ми понела je две основне, изворишне речи читавог 
потоњег симболичког простора поезије овога ауто- 
ра. Другим речима, уколико следећи битну поетич- 
ку одлику Вукадиновићеву кренемо путем даљег, 
крајњег свођења, језгро ове поезије чинили би 
управо уопштени амбијент куће, и са њом мотив го
ста. Без обзира на прилипну учестаност, мотив го
ста у песмама Алека Вукадиновића појављује се 
летимично, у протоку и варирању других устаље- 
них мотива-слика, осим, рецимо, баш у насловној 
песми књиге Кућа и гост, где се као нејасни лирски 
„јунак” провлачи кроз све три строфе. Ипак je сва- 
ком удубљенијем читаоцу Вукадиновићеве лирике 
јасно да je реч о веома важном, једном од стожер- 
них мотива.

Ко je тај гост, шта у симболички уско омеђеном 
и високо апстрахованом свету поезије Алека Вука- 
диновића представља овај мотив, биће овде непо- 
средни предмет нашег занимања. Увид у природу 
Вукадиновићевог лирског говора приводи нас уве- 
рењу да je сваки од фреквентних мотива у тесној
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корелацији са осталима, да тек у међусобном коло- 
плету сугеришу вишесмерни и отворени смисао 
његових песама. С друге стране, подстицајна неод- 
ређеност и вишезначност мотива госта упућује нас 
да посегнемо за традицијским исходиштима, на ко- 
je je иначе овај песник видљиво ослоњен, али и да 
размотримо начине самосвојне песникове семанти- 
зације поменуте традицијске подлоге.

Најпре да видимо који су атрибути госта или 
гостију у стиховима Алека Вукадиновића: „гост 
светли / У подсвести испод крова”; на кућној слици 
je „гост без лика”; глава госта je нејасна и тужна, и 
одгонета ноћ; крчаг пун светлости „По сву ноћ сво- 
га госта зове..„Кроз узаврело срце госта / По сву 
ноћ тече вода млада”; гост je на више места и „гост- 
-ловац”; гост je „домаћин светлог краја / Пријатељ 
куће гост једини”; госту су речи „притајене / У под
свести испод крова”; пут госта je „прејак”; у крају 
куће je „госта крај”; слике госта су „слике живе”, 
гости су „слике тиха лика”; гости „тужне ствари чи
не”, а кућни духови „Прате свог госта са дазьине”; 
„Потоњи гост je затворио / Кућу — најтишу слику 
своју”; гости су „под кровом потаје моје”, и то 
„Најтиши гости, најтишег трага”; у околностима 
потоњег времена „Потоњи гости кућне тмине / Не 
знају више шта да чине”, „Куће потоњи гост увла- 
чи / Даљине света у сан мрачни”, „Не знају глува 
крила наћи / За кућне госте праг домаћи”, „Гоњен 
по кући гост се клати”, „Нс може с прага гост да 
оде”. И тако можемо ређати још ситуација и свој- 
става госта и гостију у песмама Алека Вукадино- 
вића, али довозьно je и оволико.

Поновићемо сада тезу са почетка, да je могуће, 
крајњом редукцијом, доћи до језгра укупне Вука- 
диновићеве поезије, језгра од двају речи: кућа и 
гост. Не мислимо тако само зато што нам je сам пе
сник једном открио да му се песма „Кућа и гост” 
прва јавила у низу песама којима je „причуо звук
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једне давне, тамне и далеке мелодије”. Ако покуша- 
мо допрети до споља затамњеног, дубинског упо- 
ришта ових мотива/симбола, отвориће нам се ја- 
сније и основна позиција са које се песничко ja 
оглашава. Већ у песми „Кућа и гост” налазимо да 
„гост светли” — „У подсвести испод крова”, на дру
гом опет месту, речи госта су „притајене / У под- 
свести испод крова”. Кућа, људско прибежиште, за- 
право поприма особине самог човека, кућа je, у 
крајњем и битном, поистовећена са о ним што jy je 
сачинио, или join прецизније: кућа je ознака чове- 
кове унутарње, духовне области. „Кућа може бити 
и симбол оног који ствара културу, самог човека, 
његова Кућа Бића”, истине Александар Јовановић. 
Пошто смо начелно прихватили овакву одгонетку 
симбола куће, прелазимо на детаљније ишчитавање 
самог односа кућа—гост. У песми „Укрштени зна- 
ци”, на пример, читамо следеће стихове: „Земља, 
земља — мати пламна / И сан неба — сан без бога / 
После свега: кућа тамна / Пејзаж госта умрлога”. 
Сан je код Вукадиновића иначе сфера кроз коју се 
јављају знаци оностраног, кроз коју се гласи тајна. 
Полустих „сан без бога” у спрези je са сликом „ку- 
ће тамне” која je таква — „пејзаж госта умрлога”. И 
завршница песме подупире смисаону окосницу ко- 
ју назиремо: „Можда тек сад крај Огњишта / Слу
шай како пева Ништа!” Затамњење куће и осећање 
ништавила несумњиво je повезано са згасну- 
ћем/смрћу госта, чији je атрибут светлост. Ствари 
постају још одређеније када се споменемо да обичај 
гостопримства код многих старих народа, тако и 
код Срба — по речима Веселина Чајкановића — 
„треба посматрати као религијски феномен", да je у 
корену тога обичаја верованье да се божанство мо
же јавити у људском облику, као путник, странац, 
просјак. Алек Вукадиновић један од својих кључ- 
них песничких симбола утемељује на том древном 
искуству, од којег се креативно отискује, тек суге-
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ришући дискретним сигналима, наговештајима, ве
зу са тим искуством. Како можемо разумети стих 
„На кућној слици гост без лика” („Бајка кућне сли- 
ке”), ако у синтагми „кућна слика” не прочитамо 
алузију на икону свеца-заштитника коју je имао и 
има сваки српски дом? Назнака да je гост „без ли
ка” упућује наше читање бар у два правца: j сдан во
ди понављању поетичког закључка о склоности пе- 
сниковој да избегне конкретно именованье, а други 
нас одводи до претпоставке да je ту реч о губљењу 
идентитета и пражњењу духовне супстанце, што je 
у сазвучју са (временом све присутнијим) Вукади- 
новићевим апокалиптичким мотивима, стиховима о 
„потоњем времену”. Та неименованост госта омо- 
гућује иеснику неспутаније кретање низ слојеве на- 
ционалног и онштег религиозног сазнања, као и 
укрштај тих слојева, њихову једновременост у пе- 
сми, уз неизбежни отисак сопственог духовног го- 
нетања и упитаности. До.кле код појединих стихова 
у мотиву госта превладава извесна хришћанска 
компонента (светлосно својство, пут госта je „пре- 
јак”, вода млада/жива тече му кроз узаврело срце, 
кућа/човек je слика госта) дотле се у другим раза- 
бира још старији слој. Када се у стиховима „Не зна- 
ју глува крила наћи / За кућне госте праг домаћи” 
или „Не може с прага гост да оде” („Потоње вре- 
ме”) помене реч праг уз реч гост, јавља се спомен 
на култ деификованог претка, који се у старини са- 
храњивао под прагом куће коју je засновао. У пе- 
сми „Застирање пејзажа” гости ће бити мутно 
идентификовани са „кућним духовима”, који ће 
другде бити одређени као „далеки укућани”: „Кућ- 
ни духови тамних боја / Прате свог госта са даљи- 
не”. Пантеон минулих предака, њихове сени — по 
старом српском веровању — никада не напуштају 
poheHO огњиште, увек су ту (на тавану или крову, 
оцаку, угловима, у ватри са огњишта) потомцима 
на помоћ, али и да казне због огрешења о религиј-
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ска правила. Гости су негде, како рекосмо, понај- 
пре душе предака, а негде се могу, по неким особи- 
нама, препознати и као анђеоска војска, тихи посе- 
тиоци из хришћанске трансценденције. Ниједно од 
ових одређења, у овој поетици отворених и више- 
струких семантичких могућности, није и не може 
бити дефинитивно, али наречене споне са традици- 
оналном културом су сасвим уочљиве. Тако и већ 
поменуту атрибуцију гост-ловац можемо протума- 
чити као удаљено присећање на архајске пред ставе 
о божанству-ловцу које су очуване у лику који je у 
науци познат као Трачки херој/коњаник, и у фол- 
клорном лику Светог Саве, али и као далека асоци- 
јација на познате Настасијевићеве стихове („Лове, / 
а уловљени”).

Дубинска еволутивна линија поезије Алека Ву- 
кадиновића, лесника који се наизглед ни тематски 
ни изражајно није одвише мењао, нарочито je ви- 
дљива са становишта које смо овде узели у обзир. 
Наиме, од динамичне равнотеже сном госта осве- 
тљене куће, преко призора где се та равнотежа на
рушала, гост бива гоњен и доживљава свој умрли 
час а кућа тамни, до метежних слика потоњег вре
мена, простире се исказ Вукадиновићеве поезије. 
Исто тако, у новијој фази (књиге из деведесетих: 
Ружа језика, Тамни там и беле басме и Божји ге- 
ометар) мотив госта готово ишчезава из песама 
Алека Вукадиновића. Симболичка образина je, мо
жемо рећи, скинута, лирско ja не заклања се више 
иза симбола ку he, а Божије име се непосредно при- 
зива, у певању драматичног и драстичног доба не- 
гације, чији се туробни обриси помаљају испод са- 
жетог и симболички пречишћеног Вукадиновиће- 
вог песничког говора.

А заметак овог особеног боготражилачког пе
сничког пута одиста видимо у сретном проналаже- 
њу речи кућа и речи гост.
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ЗАПИС О ПЕСМИ „НЕБО” 
МИРОСЛАВА МАКСИМОВИЋА

Прочитајмо најпре пети од седам једанаестерач- 
ких катрена насловне песме у књизи Небо (1996) 
Мирослава Максимовића. Taj катрен сасвим јасно, 
у сарадњи са осталима, у свести овога читаоца бу
ди неке друге могуће, тематски одређеније наслове 
ове песме, који би могли гласити или „Крај рата” 
или „Обнова”, зависно од тога који тематски аспект 
издвајамо по првенству. Када бисмо хтели, за ову 
прилику, да разлучимо површинску од дубинске те- 
матске линије песме „Небо” онда бисмо бирали из- 
међу два предложена „резервна” наслова.

Ево тога петог катрена:

Мрље од крви лимфе и масноће 
брзо опраће росом младе траве 
опет навреће свитања јасноће 
црно бледеће у снегове здраве.

Почели смо тумачење песме „Небо” заобила- 
зним путем да бисмо сугерисали о ну, по нашем чи- 
талачком уверењу дубинску, односно средишњу те- 
матску линију. Рат je предтекст овога лирског иска- 
за, али се смисаона окосница „Неба” конституише
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управо на равни коју ћемо покушати да одгонетне- 
мо. Наиме, „Мрље од крви лимфе и масноће”, које 
су овде сведени знаци ратног делаша, биће неутра- 
лисани дејством „росе младих трава”, а „снегови 
здрави” обавиће исти посао прочишћења заосталог 
„црног”. Придружује се ту „свитања јасноћа”, као 
слика повратка усклађеног поретка ствари.

Шта то дубинско проистиче из поменутих сли
ка?

Ништа друго до онај образац општег животног 
круга KOM се понавља и обнавља, од једног до дру- 
гог сунчевог изласка, од једног до другог сунчевог 
годишњег опхода. То je матрица коју памти и про
носи лирика од шених обредних зачетака. У песми 
„Небо” срећу се последше и прво, једнако у посто- 
јању људске заједнице и у трајању лирске песме. 
Док су древни певачи песмом призивали живото- 
давне силе и родност славећи обоголичено сунце, 
што се сваким даном и сваком годином попово ра- 
ђа, дотле се у Максимовићевој песми тема опште 
обнове после посувраћеног и крвавог ратног режи
ма, после режима смрти, третира на засебан начин, 
из једне померене, сржно иронијско-критичке пер
спективе.

Тон химне надомештен je тоном једне универ- 
залне сатире.

Управо показано становиште да je песма „Небо” 
сачишена на подлози жанра обредне песме може 
потврдити читав низ елемената који je чине. Пре 
света, реч jeo високо апстрахованој лирској ситуа- 
цији, измештеној из конкретно!’ историјског кон
текста. То што можемо закључити да je реч о лир- 
ском одјеку на савремене бестијалне сукобе у под- 
ручјима одакле je песник потекао, више je плод чи- 
шенице да je песма настала и објављена средином 
деведесетих година XX века, него што би био ре- 
зултат читаша конкретног песничког текста.
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Земља ће мирно после рата сваког 
сложити реке планине и села 
као из неког подухвата лаког 
вратиће куће и племена цела.

Врло je важно подвући назнаку садржану у на- 
веденом почетном стиху почетне строфе којом се 
упућује на општост ситуације к oj а се одвија „после 
рата сваког”. Потом, када je реч о везама са древ- 
ном лирском врстом, истичемо да je улога „лирског 
j унака” ове песме додељена земљи, док се у финалу 
песме, у поенти, појављује „Велико небо стидом 
набубрило”. Као піто у прва четири катрена земља 
обавља различите задатке сређивања претходног 
нереда, као каква „велика мајка” (или велика реду- 
ша), тако се и небу приписују човечанска душевна 
стања, попут стида — и ево активираних прастарих 
антропоморфних представа природе и небеских те
ла, одевених у језичко рухо тропичних слика.

У сплету очитих веза са усменом лириком не 
можемо превидети ни фундаментални поступак па- 
ралелизма, примешен у већ наведеној смисаоној 
поенти песме, у к oj oj се на небо преноси душевно 
стање скривеног лирског субјекта, које je „стидом 
набубрило”, и које у своме вечерњем издању „сву 
крв просуту рашири”. На небу се огледају земаљске 
прилике, осведочава се j единство овостраног и оно- 
страног, као у поетици обредних песама.

Али древна матрица у песми „Небо”, као што 
смо напоменули, битно je изокренута у оптици мо- 
дерног лиричара, и у томе je нови и другачији сми- 
слотворни искорак. Та инверзија претвара афирма- 
цију у оспоравање баш у тематској равни учинка 
„обнове” природног реда који „велика мајка” земља 
поново успоставља.

Посреди није архајски образац космичке хармо- 
није, него образац историјске земаљске неправде. 
Ту лежи изобличење кључних елемената преузете
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обредне лирске поетике. На деликатан начин, гло- 
бално-сатирички ракурс се успоставља већ у почет
ном катрену: по аналогији са фигурама на табли ка- 
кве друштвене игре, све се враћа и слаже како je ра- 
није било, и реке и планине и села и куће и племе
на „као из неког подухвата лаког”. Оно што je овде 
неизречено, што се јавља као минус-присуство, ти
пе се појединаца и њихових неповратних губитака. 
Оно што je за лиричара кључно, трагично искуство 
појединства, гледано из глобалног угла не постоји. 
Даљи катрени почивају на низу вредносних опрека: 
храм —> кугла новог лашца; свила на нечијим прси- 
ма —> греде на нечијим плећима; крици на крвавом 
разбојишту —> тишина за клавирске звуке. Сасвим 
je читљива основна критичка теза коју можемо ов
де изнаћи.

Скрећемо пажњу и на један формалин аспект 
песме „Небо” Мирослава Максимовича — напокон, 
питање форме у уметности речи није нимало фор- 
малне нарави. И у другим песмама књиге Небо уо- 
чавамо тенденцију повратка конвенционалним пе- 
сничким облицима. Песма „Небо” састављена je, 
рекосмо, од седам катрена у јампском једанаестер- 
цу. За разлику од већине Максимовићевих песама 
исписаних у везаној форми, овде je приметна при
лично стандардна, „школска” метричка схема, ри- 
там je увелико аутоматизован. Максимович у песми 
„Небо” не посеже за често и продуктивно коришће- 
ним средствима одступања од метричког плана, не 
предузима нагле ритмичке обрте.

Јасно je да песник начас одустаје од о них естет- 
ских добитака које доноси вешто изневеравање 
класичних лирских погодби, и да тиме сугерише да 
je нагласак ауторске акције преведен са обличког 
на садржински ниво, да овом приликом сликовито 
и резигнирано лирско сведочење односи превагу 
над изазовима песничке вештине.
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КАНОНСКИ ПРИСТУП 
И ТРЕНУЦИ СРЦА

„Седмица” Милосава Тешића

Чини се да развојну путању српске поезије XX 
века снажно поентирају два сродна и замашна пе- 
сничка подухвата. Мислимо на Четири канона 
Ивана В. Лалића, објављена с пролећа 1996, и на 
лирски спев Седмица Милосава Тешића, који се по- 
јавио у јесен 1999. године. По чему се поменуте 
творевине издвајају из многогласја савремене срп
ске поезије, као изразити резултати пређеног пута 
националне књижевности XX столећа?

Да бисмо на то питање бар покушали да одгово- 
римо вратићемо се почетку века који je измакао. Jo- 
ван Скерлић, дотичући се средњовековне српске 
књижевности, написао je: „све je то било више пи- 
сменост но књижевност у правом смислу, и ако се 
данас броји у књижевност то je у недостатку чега 
другог...”, истичући уз то одсуство везе нове срп
ске књижевности са старом претходницом. Не спо- 
рећи чињеницу дисконтинуитета, застајемо код 
Скерлићеве примедбе да je „калуђерска писменост” 
српског средњовековља нерелевантна књижевна 
баштана и неподстицајна књижевности модерних 
времена. Песници Скерлићевог времена (након ро-

58



мантичара) показују занимање за тематику епохе 
Немањића у доба ослободилачких националних по- 
слова, призивима старе славе и старога сјаја. Бре
меном и сами средњовековни текстови постају до- 
ступнији, поново задобијају своје место у фонду 
српске књижевности, као традицијска залиха из ко- 
je се има шта плодоносно црпсти, што су и чинили 
неки од важних и најважнијих лесника друге поло
вине XX века. Жанрови средњовековног песни- 
штва (осим молитвене песме), ваљда због њиховог 
далеког „црквеног характера' и богослужбеног 
контекста, остајали су највећма ван домашаја креа- 
тивних прегнућа модерних српских лесника — све 
до noj аве Лалићева Четири канона. У Канонима се 
древни (дотад у модернитету неактивирани) обли- 
ци литургијског песништва укрштају са искуствима 
модерне поезије, да тај укрштај произведе сложен и 
потресан исказ насушне афирмације стварности 
света. Не можемо а да у томе не препознамо крун- 
ски резултат једног дуготрајног процеса „самоосве- 
шћења” српске књижевности: да смо упућени на 
духовну оставштину колико и на оно што носи 
ознаку нама додељеног временског одељка, и да 
нам она осветљава смерове нашег нараштаја.

Слично важи и за Седмицу Милосава Тешића, у 
сасвим својственој поетичкој варијанти. Насупрот 
доминантним струјањима, Тешић се не клони нити 
великих тема нити великих облика. Песнички je 
моћан да се избори и са једним и са другим. Од ра- 
није установлен као лесник занатски захтевних 
форми, и у Седмицы je, као и раније код Тешића, 
нрокламовани канонски приступ нешто више од за- 
давања обликовних мера. У основи тога опредеље- 
ња je постављање уређености и деловитости на- 
спрам метежа и расклада као обележја епохе којој 
припадамо. Не, значи, метричка строгоћа ради ар- 
тистичког спектакла — већ као знак дубљег духов-
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ног напора и става. Као што канони православие 
иконографије не прече да се открије непоновљи- 
вост уметниковог личног удела, тако и Тешићев ка- 
нонски приступ, и у облицима као што су рондо 
или византијски кондак, само истину песниково 
особено умеће. И Тешић, као и Лалић, када заснива 
песму на древним жанровским матрицама ради то 
на начин истински модерних песника. Не подража- 
ва него наново тумачи, рекреира, узима што му je 
песнички потребно. Можемо се, опет, умесно упи
тати откуд једном данашњем песнику претензија да 
реинтерпретира Књигу Постања (или, ако се неком 
више допада, јудеохришћански мит о стварању све
та) или да спева своју „Малу службу” или „Малу 
катизму” — а реч je о светим и освештаним тексто- 
вима уграђеним у темеље хришћанске културе, те 
стога неприкосновеним. Није посреди нити аван- 
гардистичко обарање на светиње, нити амбищра да 
се слово Светога писма полемички оспори. Рекли 
бисмо да je једна од битних песникових интенција 
била да у жанрове који обитавају у склону колек- 
тивног литургијског чина и сакралног садржаја, чи- 
ји je исказ надличан и општи, уплете елементе су- 
бјективног и лирског, да уведе и с лике непосредног 
искуства, као нешто узвишено и светиње достојно. 
Другим речима, да у профаном препозна сакралне 
потенцијале. Изразит je пример тога песма „Кондак 
с фигуром Часно je бити”:

Часно je бити носилац ране, живе и чисте, 
с нимбусом бола који, растресен, труси са 

трешње 
позног априла; часно je бити трептај са листе 
пролазних ствари, Слуга што уме Слово да 

кресне 
модрицом с душе; часно je бити смирен 

становник
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колибе горске, ревностан чувар, вратар и војник 
станова сточних; часно je бити сведок у трену 
заранка летњег, када се сена, сламе и баште 
Господом застру; часно je бити, Звездо у челу 
столова Горших, путник по ноћи воћке кад

праште.

У наведеној песми стиче се срж Тешићеве пе- 
сничке теологије, сржно проистекле из православ- 
ног богословља. У кондак, као химничну песму ко- 
ja прославља свеца или догађај, Милосав Тешић 
уводи значајно тематско одступање, али не и пре- 
ступ или огрешење: исписује химну и ономе прола- 
зном, несвакидашњим тренуцима које je доживео у 
њему знаном крају Богом створеног света, затим 
похвалу дару поетског словљења, часном послу чо- 
банина. Тешић славослови Творца удивљујући се 
лепотом завичајних и отаџбинских пејзажа, сваки- 
дашњице у тим пејзажима, узноси рађање и зрење, 
чулност која га прожима, хвали „тренутак Срца ко- 
ји нема цену”. Напокон, читајући Тешићеве стихо- 
ве окрепљујемо у нама, већ помало утихлу, љубав 
према простору који се још увек зове Србија, сна- 
жимо то осећање основније и дубље од оне конвен- 
ције што се све испразније назива родољубљем.

Још у првом делу спева, што призива седмицу 
постања света, све je у знаку непрестаног творбеног 
кретања (ритмички подржано јампском интонаци- 
јом), али се помаљају и силе супротстављене смеру 
ствараша: „но слика твари нечитко je писмо, / ин- 
вентар збрке, раскола јединство”. Динамику креа- 
ције подрива енергија пометње, цвета Ружа квара, 
праузрок гротескног лика света, разорног убрзања 
и бесмисла, речју: поремећеног поретка што наве- 
шћује апокалиптички исход. Не садржавају Теши- 
ћева ронда у првом делу спева само мрежу ремини- 
сценција на Прву књигу Мојсијеву, и на време поче-
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ла свега, у њима се огледају и сва потоња времена 
у успостављеном симболичком оквиру седмице, 
као јединице времена. „У сваком дану дах je гре- 
шног Петка”, изриче се у једном Тешићевом рефре
ну. Притом се време, историја, неутрализује, на на
чин сличай литургијском ритуалу: и прошло, и оно 
будуће, збивају се сада. Читаву повеет људи, дого- 
ђену и још недогођену, актуализује свештено деј- 
ство богослужења, али и дејство истинске поезије. 
И у овоме код Тешића препознајемо тежњу има- 
нентну и средњовековној књижевности: да се исто- 
ријско доведе до надисторијског смисла, чија je об- 
јава похрањена у Књизи над књигама.

Има данас довољно о них који песничко обраћа- 
ње средњовековној и православној традицији уна- 
пред одређују као још један од наших тужних ана- 
хронизама, жустро одричу или једноставно игнори- 
шу чак и постигнућа за које (ма коме књижевно 
упућеном и сензибилном) не би требало посебно 
доказивати да припадају висинама српске песничке 
уметности. (Заборавља се, у тој искључивости, да 
су површни помодари и позери пратиоци сваке ши
ре књижевне појаве, и да ниједно усмерење no себи 
није легитимација за вредно.) Колико се, с друге 
стране, можемо као култура, и свако од нас понао- 
соб, подичити стварним и постојаним идентитетом, 
па онда и отвореношћу, ако пренебрегнемо и одсе- 
чемо из видокруга ону темељну традицијску лини- 
ју (макар нас историјски удес у једном периоду раз- 
лучио од ње), ако je не разумемо и обновимо, уло- 
жимо у живи ток савремених духовних тежњи. Зна- 
чај Седмице Милосава Тешића, као и претходне ње- 
гове поезије, јесте и у томе. Поезија Милосава Те- 
шића и даље je празник смисла, језичке пуноће и 
виталне духовне снаге који се збива српској поези- 
ји, и озарује њене небројне читаоце. Седмица je од 
оних нелаких штива за стрпљиво рашчитавање, у
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којем се осећа и мучни напор и светла лакоћа пе- 
сничке артикулације, то je спев којем ће време заси- 
гурно дати оверу да траје и да се смисаоно прина- 
вља.
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ЗВЕЗДАНИ ЗВУЦИ 
У ЗДЕЛИ НА СТОЛУ

„Сјај бића” Драгиње Урошевић

Први избор из четвртвековног песничког дела 
Драгиње Урошевић, који je „сачинио и образло- 
жио” Славко Стаменић, призива начас у сећање на- 
помену Љубомира Симовића уз његову познату 
књигу изабраних песама Хлеб u со (1985): „Песник 
сматра да су све његове досадашње књиге само ’пе- 
вања’, само делови, који се сада, прочишћени и са- 
жети, и доведени до свог коначног облика, природ- 
но склапају у једну јединствену целину.” Извесно 
je да се полазиште приређивача изабраних песама 
једне од најбољих песникиња тзв. средње генераци- 
је може исказати управо наведеним исказом. Оче
видно je да Стаменићева приређивачка амбиција 
није била да донесе конвенционалан, хронолошки 
заснован избор, који ће бити преглед једног пе
сничког нута и развоја — ма колико нам књига Сјај 
бића (1998), у довољној мери, и то омогућује. Нису 
ретки примери у ововековној, посебно новијој срп- 
ској поезији, да no одређеном периоду песничког 
рада аутори систематизују своје песништво, рева- 
лоризују га и обликују тако да такви избери исказу- 
ју одређену целовитост и еволутивну линију, одно-
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сно: да створе једну и јединствену књигу сопствене 
поезије, од лирског градива из књига које су иза 
њих. Сетимо се Дучићеве образложене и ригорозне 
селекције своје поезије из 1929. (када je изопштио 
из свог опуса све песме које нису одговарале њего- 
вом зрелом ауторском погледу), потом Настасије- 
вићевих лирских кругова који су дуто и пажљиво 
исписивани за једну дубоко заокружену књигу, као 
и Попиног брижљивог обликовања своје песничке 
грађевине, све до новијих примера промишљене из- 
градње архитектонике песничких опуса. Такву при- 
мисао имао je, засигурно, и Славко Стаменић на- 
шавши се пред песничком продукцијом Драгиње 
Урошевић, сводећи je на шест тематских одељака, 
које je уочио као „битне предмете песникињиних 
интересовања”, и на седамдесетак вредносно истак- 
нутих песама. Пре него нешто више кажемо о књи- 
зи Сјај бића и самој поезији наше песникиње, исти- 
чемо утисак да у Стаменићевом строгом и строго 
конципованом избору поезија Урошевићеве делује 
не само као лирски низ уједначено високе естетске 
остварености, него и као компактна а сложена пе- 
сничка грађевина, што ће рећи да je приређивачјед- 
нако инсистирао на елементу вредности као и на 
синтетичком обједињавању овог песничког дела. У 
тако заснованој селекцији има нечег од знане те- 
жње читаоца-посвећеника за књигом no дубоком 
свом читалачком виђењу и потреби. Отуда je Ста- 
менић, прихватајући ризике таквог приступа, про- 
ширио домен ауторског удела у дотичном приређи- 
вачком подухвату, тако да имају право они који на- 
помињу да се Сјај бића може читати и као посве но
ва књига Драгиње Урошевић. Ha следећим прире- 
ђивачима je да учине што овај први није, да поези- 
ју Драгиње Урошевић представе уважавајући хро- 
нологију и све релевантно садржинске потенцијале 
њених књига, као и да избор ревидирају и допуне,
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како оним репрезентативним песмама које овде ни- 
су заступљене, тако и новим остварењима које уве- 
лико настају из пера овог плодног аутора. Књижев- 
на средина из које je песникиња потекла учинила je 
први корак, а од даљег интересовања књижевне јав- 
ности зависи да ли ће и када бити нових покушаја 
да се поезија Драгиње Урошевић из другачије пер
спективе, и можда join потпуније, истражи и пону- 
ди читаоцима.

Колико год се чинило да je приређивач игнори- 
сао или релативизовао хронолошки и циклусни по- 
редак поезије Драгиње Урошевић, он je ипак, у 
основи, следио логику унутарњег развоја и доми- 
нантне тематске линије ове поезије. Склони смо да 
поверујемо да je иницијалну тачку своје приређи- 
вачке концепције Стаменић нашао управо у почет- 
ној песми песникињиног првенца („Пев сужњи” из 
Згласја), која се нашла и на почетку почетног ци- 
клуса Сјаја бића. У тој песми, уз опонирање оне 
стране, која je празна и мртва (можда симболи- 
стичка) трансценденција, и ове стране која je испу- 
њена обиљем чулних опажаја и сликовитошћу, ду
ховном и димензијом времена, долази се до спозна- 
ња „двора природе усклађеног сунцу у част”, одно- 
сно до позиције која ће обележити темељну слику 
света ове поезије, што се одликује химничким од- 
носом према творачком чуду чије je монументално 
дело природа, али и сва укупност створеног и егзи- 
стенције саме, на афирмацији света у своме много
ликом јединству, тајанству и, надасве, светлости. 
Полазећи од уверења да свако индивидуално иску- 
ство у маломе понавља (и истовремено садржи) чи- 
таву општечовечанску духовну путању, тако je при- 
ређивач, у именовању „спратова” духовне спознаје 
у стиховима Драгиње Урошевић, посегао за појмо- 
вима као што су анимистичко (за песме у почетном 
циклусу) паганско (у другом) и хрииЛанско (у тре-
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ћем циклусу), којима ће оперисати у образлагању 
свога избора. Поменуте категорије упућују да je 
приређивачу било стало да издвоји ону страну пое- 
зије Драгиње Урошевић која je наглашено духовног 
усмерења, која ће уједно потврдити Стаменићево 
гледиште да je, за ову песникињу, поезија „духовно 
видело које нам и разоткрива сјај 6uhd\ Иако ова- 
ква перспектива производи нужно сужену (мада су- 
гестивну) слику целокупне песникињине лирске 
продукције, чини нам се да je она ипак одређена са
мом поезијом о којој je реч, а тек потом и склоно- 
стима приређивача.

Општење са природом, спиритуално саживље- 
ње с њеним добрима, у језгру je многих песама 
Драгиње Урошевић, чији je избор смештен у првом 
и најобимнијем циклусу књиге Сјај бића, под на- 
словом „Шушти природе тајна шкриња у нама”. 
Песникиња, по правилу, не прибегава чисто де
скриптивном поступку, природа je чешће само под- 
стицајни амбијент за буђење медитативних и ма- 
штенских импулса лирског субјекта, уз дотицање 
неких великих, односно вековитих лирских тема. 
Глас који проговара у овим песмама јесте једно ми- 
слено, зачуђено и задивљено noj единство, које се 
осећа делићем, честицом несагледиве целине, бес- 
краја и мистерије постојања. Свака појавност у 
природи овде je одиста епифанијског реда, посве- 
дочава присуство божанског, суштинског у ономе 
видл-ивоме.

Други циклу с, „Старо сунчево коло” окупља пе- 
сме засноване на мотивима из античке и словенске 
митологије, у којима се наставл>а тоном похвале 
светској хармонији и начелу љубави. Средишње 
место заузима лик Орфеја којије, и у песникињиној 
визији, не само парадигма песничког позива, него и 
мост од хтоничног ка соларном начелу, ка развије- 
нијем ступњу духовног искуства. И митопоетизам,
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коришћење тематског градива из мита, има у овој 
поезиЈи истоветан крајњи смисао као и ма који дру
ги упоришни тематски простор Драгиње Уроше- 
вић. А то je обликовање једног оделитог, динамич- 
ног и сложеног лирског света, који ће бити сав са- 
здан од имагинативног и естетског, утемељен на 
онтолошкој пуноћи и смислу, где се здружују ина
че опозитне сфере: мртви и живи, светлост и тама, 
предметна стварност и оностраност, „заумбрежје”.

Песме трећег циклуса, „Крштење у правосла- 
вљу” (најављене последњим двема песмама из „па- 
ганског” круга), осим исказа индивидуалист хри- 
шћански подложеног духовног трагања, значе и из- 
вестан песникињин улазак у поље „историчности”, 
и то националне. Посреди je, заправо, обраћање по- 
ј единим личностима и топосима српског средњег 
века (краљица .Телена, архиепископ Данило II, ма- 
настири Градац и Сопоћани). То су песме којима je 
страна свака плакатна национална реторика, чета je 
било и j ош увек има међу нижеразредном лирском 
производимом „националног” опредељења. Песии- 
киња се и у оквиру национално-историјске темати
ке показала доследном себи и — изразитом. У овом 
избору, заступљене су неколике песме племенитог 
патоса и освајајуће поетске снаге. Издвојимо само 
слику „срца-олтара” које откуцава „дневно-ноћни 
ритам света”, у песми „Олтар у Градцу”, и уздигну- 
ти вапијући глас света трулежног и пропадљивог за 
благодаћу светлости и сијања. У овим песмама, мо
тив светлости — који je код Драгиње Урошевић то- 
лико присутан у разноврсним лексичким облицима 
и значењским контекстима — добија пуни спириту- 
алии смисао. Богородица, којој се молитвено обра- 
ћа, преименована je у „светлу мајку”, небеску вој- 
ску назива „сјај-бићима”, краљица Јелена на самрт- 
ном одру бива благосиљана „пролећним пљуском 
светлости”. Урошевићева се, тако, придружује низу
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лесника (духовые) светлости, који сеже од самих 
почетака знаног нам српског песништва до наших 
савременика. Песму „Праоци у Сопоћанима” поен- 
тира једном ванредном сликом која уводи мотив 
предака у литургичком поимању живе везе предака 
и потомака, j ер на богослужењу стичу се не само 
душе живих молитвеника него и сени свих упокоје- 
них:

у мрежи јутарњег сјаја, под куполом 
сакупљају се равномерно речи свештеника 
шушкају праоци и увлаче се у сопоћанске

зидове 
после у молитви пробдевене ноћи

У песми „Потиснута душа говори Данилу П” 
указу)е се пред црквом „заумно коло” умрлих и жи
вих, „светлих и светих познаника”. Мотив предач- 
ких душа најављује и наредни тематски круг, по- 
свећен дому и „сен-укућанима”, насловљен „Благо- 
слов напуштеном дому”. Кућа, породични дом, сва- 
како да чини један од фреквентних тематских про
стора српске поезије. Дом je не само присутан у 
евокацији детињства, него повезан и са древним 
култом предака, једним од темељних елемената 
српске патријархалне културе. Драгиња Урошевић, 
по свом занимању за словенску и српску традицио- 
налну културу, с успехом уводи у своју поезију и 
поменути контекст. Препознатљиве су овде пред- 
ставе из домена старијих слојева српских веровања, 
која нам предочавају Чајкановићеве студије — ако 
их данас више не срећемо често или их у нашем не- 
свесном нелако препознајемо. Као и у цркви, на ли- 
тургији, предачке сени су и у сваком кутку дома 
(„Минули укућани”):

минули су кроз ову кућу
многи укућани, слободних душа
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испод црепуље и огњишта
испод врата, кроз одшкринуте прозоре 
поред катанаца, кроз кључаонице

Ређају се препознатљиви мотиви породичног 
окриља, чији се склад призива, док се прастара 
представа о животу као кругу (колу) на више места 
активира, уочљива и у другим песмама Драгиње 
Урошевић. Чежња за изгубљеном егзистенцијал- 
ном и унутарњом равнотежом, иманентна овој пое- 
зији, али и зазор од пролазности и нестајања, огла- 
шавају се изричито у песми „Благослов напуште- 
ном дому”, у слици напуштеног дворишта и жељи 
да израсте храст лужњак, свето дрво, заштитник на
ших предака:

и нека наш опустели и напуштени дом 
од невремена, а још више од времена и трулежи 

чува.

Своје уверење о међусобној прожетости света 
на свету, песникиња преноси и у камерни амбијент, 
у простор наше свакидашњице. Свет кућних ствари 
не само да поприма хуману димензију, и живу егзи- 
стентност, него je постао предмет помног лирског 
проницања у тај универзум. Излазак модерне пое- 
зије из искључиво антропоцентричне перспективе 
(сетимо се Попиног „Списка” или демонски ожи- 
вљених кућних предмета код Новице Тадића, нпр.) 
био je путоказ и за нове имагинативне продоре на
ше песникиње, у песмама које су, у Сјају бића, ис- 
пуниле циклус „Из малог кућног сазвежђа”. Све 
што je близу човека, са човеком, мора бити човеч- 
но и одуховљено — могла би гласити крилатица пе- 
сама Драгиње Урошевић о тепиху, чаши, украсној 
чаши, писаћој машини, сату, секундари. У овим се 
песмама обликује слика добрано опонентна оним
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уобичајеним тескобним сликама нашег урбаног 
станишта, „градских кутија”, у савременој поезији. 
Песникиња je, и тамо где их мало ко налази, откри- 
ла просторе ведрине и животне пуноће.

Финале изабраних песама Драгиње Урошевић, 
као и сам пролог књиге Сјај бића, приређивач je на- 
менио песмама метапоетске тематике. Неке су од 
њих интониране као дијалози са ауторима којима 
су те песме посвећене, а поједине, опет, усредсре- 
hyjy се на сам процес и алатке писања. Наша несни- 
киња, са благим бременем зачуђености пред свиме 
што јесте (или би уобразиља могла учинити да је- 
сте), поново очуђује и делатност којој су многи од- 
узели мистични ореол. Писац није занатлија или 
манипулатор, него je појединац профетске врсте, 
„онај који види ... онај који разазнаје светлости” 
(„Писац”). Непомућени глас афирмације Драгиње 
Урошевић прославља и сферу којој no позиву при- 
пада. Ma колико мислено и доживљајно смерала 
пут великих, безграничних простора стварног и са- 
њаног света, не би ли ухватила „оно звучање из по- 
задине” протегнуто „до звездане недосегнине”, пе- 
сникиња сматра задатком, „целим смислом живота 
песника”, да се то звездано звучање стави

у стаклену зделу на трпезаријском столу, 
поред чаја и ситних колача, 
перед шољице кафе

(„Смисао живота песника”)

Не романтични лет по сферама, значи, него су- 
стицање, сретање сфера ту, крај нас — ето креатив- 
ног императива ове песникиње.

Као и код свих изузетних аутора, и у случају 
Драгиње Урошевић, типолошка се одређења могу 
прихватити сасвим условно. Тако je и са назнаком 
неоромантичарска у опису зрелог периода ове по-
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езије, и неосимболистичка када je реч о песничким 
почецима Драгиње Урошевић, тим пре што се обе 
поетике умногоме прожимају у неким темељним 
чиниоцима, као што су амбијент сна и маштарења, 
високо поетизован језик и мелодичност исказа, ви- 
ђење света као естетске творевине. У светлу поме- 
нутих одређења, ваља рећи да je језик, лексички ре- 
пертоар ове поезије не само биран него и веома бо
гат, као што je, исто тако, по пиктуралној инвенци- 
ји, Драгиња Урошевић je дан од најзанимљивијих 
песничких аутора које данас имамо. Не треба забо- 
равити уз име ове песникиње придодати и одредни- 
цу до које се данас с правом веома држи, а коју 
Урошевићева сасвим завређује: песник културе. 
Подлога на којој настаје ова поезија подразумева 
респективан распон знања, од националне и опште 
историје и културе, и саме књижевности.

Књига изабраних песама Драгиње Урошевић, 
Сјај бића, јесте књига која доказује и учвршћује ви
соко место ове песникиње у српској књижевности 
нашег времена. Овај избор je не само резиме једног 
песничког дела у моменту када je одређено свођење 
рачуна пожељно, него и садржински и композици- 
оно деловито склопљена књига je дне пуновредне и 
самосвојне поезије.
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АСКЕЗА ПОСЕБНЕ ВРСТЕ

„Непотребни сапутници” Новице Тадића

Читалац поезије Новице Тадића, из књиге у 
књигу, прати једну доследно развијану поетску 
слику света, као и тензију и тамну сугестивност ко- 
ja обезбеђује овом аутору издвојено место у кон
тексту савремене српске поезије. Ако не изненађу- 
је каквом приметнијом поетичком или тематском 
новином, Тадић вештином кретања у препознатљи- 
вом и већ освојеном простору успева да одржи ви- 
соку меру лирске убедљивости и снаге.

Код Тадића, као што знамо, топос угрожености 
појединца у модерном поретку егзистенције пока- 
зује се у крајње радикалном виду. Стварност скида 
маску и непрестанце показује своје опасно лице, у 
мноштву страшних обличја, свет je стециште нечи
сти. У подлози Тадићевих песама највећма су еле- 
менти свакидашњег урбаног искуства, које песник 
систематски гротескно интонира, уз стварање 
мрачне песничке демонологије, засноване колико 
на традицијским залихама, толико и на песниковим 
личним „откривењима”: ту je вампир и нечастиви, 
али ту je и глас једног од „триста црних секретара” 
који одзвања „испод нових наноса асфалта и бето
на” („Кад преко трга пређем”).
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По својој језичкој срезаности, Тадићеви песнич- 
ки састави наличе на записе о једној даноноћној 
мори која се протегла на читав живот песничког ja. 
Песме најчешће своди на једну ситуацију, на један 
жестоки призор или исказ осећања које га опседа, 
мада сви ти појединачни „записи” призивају једну 
могућу над-целину Тадићевог у „фрагменте” разби- 
јеног спева о свету.

Поменута песничка доследност готово да по- 
прима обележја аскезе посебне врете. Не сматрамо 
неприличним употребу појма аскеза за случај пе
сничког не-света Новице Тадића. Он указује на 
озлобљени реалитет, потенцира језу и гнусобу, али 
такав режим третира као пад и негацију једне изгу- 
бљене човечанске парадигме. Зато ће у песми 
„Сапутник” из књиге Непотребни сапутници 
(1999) рећи:

" ... Aja,
не писац већ мрвица
од писца, пишчић, кончић.
Безначајна особа; пепео ко j и говори:

Болеет од Бога.

Недостојан сеоског пута којим идем.

А у песми „Тешко мени” која почиње узвиком: 
„Тешко мени, погибох! / Тешко мени, у власти сам 
оног / кога никако не желим”, као да je призван об- 
разац самоунижења из средњовековних српских за- 
писа и списа. Реч je о наоко далекој али дубинској 
вези. Зар ови записи древних дијака не делују као 
да су извучени из поезије Новице Тадића: „Анате- 
ма ђавола који ми обали свећу и прожеже ми нога- 
вицу” или: „Вај, туго, моја зла хартијо, где ме враг 
на те нанесе.” И одиста, писани трагови на марги- 
нама светих књига о тегобама свакодневља и нела-
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ке духовые борбе са невидљивим непријатељем, ко- 
je су остављали потписани и анонимны писци ста- 
роставни, чине се неоткривеним традицијским упо- 
риштем Тадићеве поезије. И он се, као и они, суо- 
чава и у коштац хвата са мраком светским и уну- 
тарњим, понајмање штедећи сопствени его, а кад се 
доживљај доведе до исказа — то буде значењски гу
сто и продорно.

У почетној, композиционо повлашћеној песми 
Непотребних сапутника („Повратак у Б.” 1) из си- 
вог амбијента воза улазимо у овакву завршницу:

Видех ... И сунце кад проблесну

у вратима купеа, између непознате 
жене и н-ене кћери, мог анђела.

Песник, ево, отпочиње ову књигу сликом из 
светлијег дела трансцендентног. Уопште, запажа се 
у новијим стиховима Тадићевим тенденција смири- 
вања енергије изобличења, јављају се песме ближе 
веристичком писму (сетимо се песама у прози из 
Потукача, на пример). Исто тако, поред карактери- 
стичних описа и ликова инферналног порекла, ме
сто добијају и зазиви хришћански засноване осећај- 
ности:

Најближи рођаче
Живимо у ужасу

Крв нам je на очима

Ти се пак посрами
И напусти гордост

Ти си отишао од нас 
Да би видео Бога...

(„Писмо”)
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Покајни тон, местимични молитвени изливи, 
дају снажне акценте појединим песмама: „Мајчице 
Богородице / камен у мојим грудима прошапта Тво- 
је Име.” („Два записа” 2) Није свакако реч о нека- 
квом темељном заокрету (преумљењу), али ови мо
мента чежње за духовним прочишћењем, скидањем 
нечистог терета, омогућују да владајући тон не 
омакне у монотонију, чине да се додатно драмати- 
зује и усложи позиција поетског субјекта.

У времену када je много шта симулација, na je 
тако и у поезији, песник као што je Новица Тадић 
подсећа нас на шта се тачно односи онај одавно за- 
мућени појам аутентично. Рискантно али ефектно 
сажет, умешан да језички утаначи лирску атмосфе
ру, инвентиван у сликовном и ситуационом подла- 
гању песама, уз непредвидљиве обрте и поенте — 
овај песник остаје веран сопственим поетичким на- 
челима и тематско-садржинском видокругу, и даље 
обнављајући унутарње сокове свога песничког го
вора.
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СВЕТЛОСТ, ИПАК

„Петозарни мученици” Ћорђа Сладоја

Лирика Ђорђа Слад oj а намеће пратиоцима са- 
времене поезије потребу да се изнова запитају о 
оправданости убеђења о „истрошености” поетика 
које се заснивају на непосредној вези са неким пре- 
познатљивим традицијским низовима српскога пе- 
сништва. Дослух са сфером патријархалне културе, 
са сазвучјима, мотивима и формулама усмене књи- 
жевности, по правилу се данас прима као анахрони- 
зам (што неретко и бива случај), као поуздан сигнал 
да je реч о поезији која не може достићи потребну 
оствареност и одговарајућу естетску комуникацију 
са читаоцем навиклим на стихове који захватају ур- 
бани простор и модерни сазнајни хоризонт. Лирски 
говор који исказује визију света тесно скопчану са 
искуством и удесом колектива, може за ексклузив- 
не и помодне духове представљати искључиво ре- 
троградну појаву (после свега што се у поезији де- 
сило), али je најпре реч о нечем другом, специфич
но нашем. Не треба, найме, заборавити да join увек 
није загашена она култура, језик и етос на којем су 
саздани живи споменици наше народне књижевно- 
сти, да су амбијенти патријархалног поретка и даље
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јасно уписани у свести и појединачном сећању (и 
стварности) наших савременика, укључујући и то 
што су трагичне и метежне историјске околности, 
којима су били и јесу погођени делови овога наро
да, неизбежно оживеле неке успаване епске матри
це. А то није ни добро ни рђаво по себи — него je 
просто тако, и не може се пренебрегнути.

Ђорђо Сладоје je изразити лирик израстао из 
(пост)епског контекста, у поезији од почетка обеле- 
жен сликама завичајног монтањарског света Херце- 
говине, и слојевима на којима се тај свет држи. Сла- 
дојева песничка занимања обухватају једнако и 
просторе индивидуалног искуства (са опсесивним 
враћањем на трауматичне као и светле призоре де- 
тињства и дечаштва) и домен колективних, нацио- 
налних узнесења, несрећа и пораза. Песнички су- 
бјект, заправо, суштински не одваја личну и народ- 
ну судбину. Појединац сопственоме терету, и не хо- 
тећи, прилаже бреме заједнице којој припада. Оту- 
да то није типично лирско ja модернитета, вољно 
изузето из окружења, j ер то ja пати као припадник, 
заједничар једног народа, што страда у времену чи- 
ји je савременик, и кроз бивша страдална времена 
која памти и спомиње, као код наших романтичар- 
ских песника.

Сладоје, ипак, номера ауторско становиште са 
устаљене позиције „поклоничког” певања завичај- 
ног простора и националне тематике. Већ у првој 
збирци, у Дневнику несанице (1976), песник испису- 
је „Покуду завичају”:

Ти се још блатиш по лирским плићацима 
у којима се жута досада мријести.

Уобичајен, сетно-носталгични тон уступа место 
ироничној интонацији, помало подругљивом ставу. 
Али тиме Слад oje не детронизује завичај као посве-
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ћено место — него управо окоштали лирски при
ступ тој теми. У истој песми, лесник прибегава још 
једном померању. По милости рођења заточник еп- 
ске културе, Сладоју се она јавља не само као пара
дигма j едног освештаног поретка вредности — који 
je опстао данас тек у парчићима, или изобличен и 
празан — него и као богата залиха слика и језичког 
градива. Тако, из епике преузета синтагма Турци 
Лијевљани, као знамење насиља и погибељи, преи- 
начује се овде у полусложеницу дани-лијевљани. 
На епској подлози, изграђена je несвакидашња сли
ка времена које својим током односи наш живот у 
неповрат. После почетних излетања у бунтовни и 
гласил израз „хајдучког” и „младобосанског” на- 
слеђа, слично првој песничкој фази нешто старијег 
Рајка Нога (чији je укупни утицај неоспоран — исто 
као и особени ауторски печат и неке значајне пред- 
ности Сладојеве лирике), лесник се даље исказује 
следећи подстицаје који се налазе и у колективном 
памћењу свога народа, и у искуству одрастања, и у 
свакидашњици тога скрајнутог завичајног света, и 
у доживљају природе која му отвара нешто више и 
нешто дубље од саме њене „жестоке љепоте”. Наи
ме, сусрети са природом представљају, неретко, 
својеврсна богојављења:

Пшеница нестварно шуми као да призива 
Христа

А тајне васкрсења развигор одгонета.

(„Шта си тражио у планини”, Велики пост)

Композициони прстен књиге Петозарни муче
ницы (1998) Ђорђа Сладоја описују две песме о све
тлости: „Она светлост” (на почетку) и завршна пе- 
сма „И још светли”. Лирски садржај између ове две 
песме je сав у знаку трагања за том светлошћу у
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преовлађујућем националном и егзистенцијалном 
мраку. Светлосни омотач обавио се око овог лир- 
ског света што лева, no речима Лалићевих Канона, 
ноћ душе једног народа. Уводна реминисценција на 
рођење Богочовека Христа, има функцију успоста- 
вљања извесне равнотеже између светлот и тамног 
пола лирске визије. На месту где би код неког дру- 
гог однело превагу осећање апсурда и несмисла, 
Слад oj а прозарује православно духовно осветљење. 
Може ли и бити другачије када ова поезија непре- 
станце осведочује песникову припадност духовној 
вертикали народа чији je део.

Задрхтури она зрака
И у нама
Што je сјала над колевком
У јаслама

налазимо на завршници уводне песме. Појава оне 
светлости изражена je тренутним глаголима (за- 
трепери, задрхтури), и тако, начас, та светлост 
благослови твар:

Још творизну рајске двери 
И вратнице
Да се склоне смрзле брезе 
Безбратнице.

У уводној песми уводи се и мотив садржан у на- 
слову збирке, који упућује на доминантни њен те- 
матски садржај, на призоре босанскохерцеговачког 
међунационалног рата и избеглиштва:

Да не зебу без опела
У касарни
Мученици наши светли 
Петозарни.
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Kao епилог песмама невеселог и благо резигни- 
раног тона, на крају збирке смештена je особена 
химна светлости што „још светли! и милоштом за
ри” и греје „Из брезиног пререзаног врата”, лије с 
липа, младих трешања, извире из храстовог пања, 
„кроз слеђено кандило шишарке”, из бундеве, ле
ске, јабуке, зовиног цвета, шљиве, из махуна, махо- 
вине, јечма, жбуна купине, гнезда кукавице, ораха. 
Сродна je овој песма „Ђурђевдан”, Koja нас подсећа 
на неке од Дучићевих зрелих узлета, где налазимо 
складну и смислену динамику сакрализоване при
роде:

Пчела разноси вечни наук
О васкрснућу мртвоги голог...
(...)
У старој букви-богомољи 
Преображенска чуда трају.

Ипак, поента ове песме, која нас подсећа на 
једну познату песму Љубомира Симовића, нагове- 
штава трагични контекст који ће у збирци надвла- 
дати:

Не бојимо се але, Свети, 
Ал гамади нас ослободи.

Већ следећа песма, „Хајка”, директније нас уво
ди у тематско поље зла и недаћа које историја сва- 
љује на песников национални колектив и на њега 
самога, уз непроменљиво осећање угрожености 
лирског субјекта:

Шатара, Вегара, Панцо и Ћућило...
Све што се на нама зулуму учило,
Што je смакло кнеза, доакало попу, 
Join ми дахће за врат и прати у стопу.

81



То Шатара, Вегара, Панцо и Ћућило, презиме- 
на или надимци злогуке какофоније — чија je аку
стика леснику била лирски подстицајна — бројани- 
ца су једног злочинства које се памти из минулог и 
наслућује у садашњем времену. Евокација времена 
херцеговачких и иних јама напуњених Србима, 
укрстила се у песми „Зов” са древним веровањем 
да именовање живих магијски призива сени мртвих 
имењака:

Жалосне мајке, сестре оцвале
Никад нас именем нису звале.
Но вазда: Прндо, Јарило, Луле... ?
Да не уцвеле погинуле
Чије су се оловне сенке
Слиле у наше приименке.
Никад Јоване, но тихо, Јово,
Да не просузи гробно слово,
Да се над јамом не смуте вране
Кад озго јекне — Радоване.

Емоционална тензија и деликатност постигнута 
je тиме што je исконски страх од света мртвих овде 
опредмећен у двострукој бризи и бојазни: да се не 
узнемире сени покојних и да се не науди живима. 
Песма и окончава у драматичном показу опседну- 
тости сенима које дозивају живе к себи, и тамним 
теретом личног имена.

Време прошло и време садашње преплићу се 
једно с другим у лирској визији Ђорђа Сладоја. Та
ко се поред песама које доносе призоре из скора- 
шњег ратног Сарајева, налазе и песме које евокују 
слике из претходног рата и из времена поратних 
идеолошких окова. Овде и сада, здес и днес, ерп- 
ског колектива je непрекинута нит трпљења, чије 
димензије неизбежно подстичу на окретање лица 
највишем месту у општем поретку вредности. Пе-
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сма „Здес и днес” чини, у вези са уводном и завр- 
шном, на известан начин, средишњи стуб Петозар- 
них мученика. Молитвено обраћање сили, која je 
свуда „осим у нама”, да дарује „и тужног раба” и 
„Окади мрачног скота”, да „Окрепи, осоколи”, мо- 
тивисано je управо актуелним тренутком земље 
прожете безнађем. Песме које су засноване на опи- 
су савремених народних неприлика обухватају при
зоре из сиве избегличке свакидашњице, и ламента- 
ције над њиховом коби, али и критичке тонове на- 
спрам моралног посувраћења појединаца и колек- 
тива, а надасве инстанци политике и власти:

Боже, шта чине ови са горњег боја
(...)
Боже, шта славе — ако већ не славе тебе?

У сличном тону су и песме које смер резигнира- 
не критике померају на самот лирског субјекта:

Ушуњам се у цркву
И у прикрајак стајем.
Без снаге да се молим
И воље да се кајем.

(„Туха”)

Исто тако, песник косовског свакодневног 
уторника исписује песму „На Гази Местану”:

И ко још за то мари
Што лирски кокошари
И два-три мемљива попа
Запомажу и врече:
Не дамо — то je наше!

Уопште, сав актуелни амбијент о којем Сладоје 
пева могао би се свести на стих-одређење из песме
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„Претпразничка белешка”: „У Србији — у рђавој 
прози”.

Слике урезане у детињству, примери детиње уо- 
бразиље, нашле су и у овој књизи Ђорђа Слад oj а 
залажено место. Понегде се кроз визуру дечака 
проламају и неки историјски момента („Носио сам 
ручак мајсторима”), али ванредном лирском суге- 
ставношћу и чистотом се одликују noj едино песме 
којима се оглашавају инфантилни страхови и ма- 
штарије. Песма „Доћи ће мени ујак” јесте песма чи- 
ју лепоту као да не можемо повезати са савременом 
осећајношћу, као и песма „Молитва шуми”. То су 
песме прегледне а сложено смисаоне подлоге. У 
дневно-ноћној мори детета страх и фрустрација су 
опредмећени у приказама (гурбече, црно страши
ло, авет, габељ) из наслеђеног репертоара, а увође- 
ње лика ујака, у дечијој свести обоголиченог спаси- 
оца и осветника, j одна je занимљива мотивска но
вина. Поента песме „Доћи ће мени ујак” утврђује 
нас у уверењу да je реч о вансеријској песми. Скру- 
шен однос према природи, карактеристичан за овог 
лесника, читамо и у песми „Молитва шуми”. У 
предтексту „Молитве шуми” јесу наслаге једне 
древне културе, у којој je природно окружење био 
храм сав испуњен светињама дрвећа, биља и живо- 
тиња:

Признајем да сам секо
Некаква стабаоца —
Опрости гурава смреко!
Јер, ко ће моју мати
И тужнога ми оца
Сем тебе огрејати.

Читајући ове и овакве песме Тзорђа Слад oj а осе- 
ћамо да се безазленство и дубока прозирност на- 
родне лирике враћају у српску поезију једним ау- 
тентичним лирским гласом.
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Мада се Сладоју може, гдегде и с правом, указа
ти на ризик позиције колективног субјекта, певања 
у првом лицу множине и о искуству множине — не 
може му се одрећи да су и такве песме не само под- 
упрте дубоком проживљеношћу, него и самосвој- 
ним лирским поступцима. Остаје уверење да се, ме- 
ђу силом безличних лесника традиционалистичке 
подлоге, лесник Ђорђо Сладоје издваја низом изу- 
зетних лирских остварења и доследном а стално 
развијаном песничком сликом света, препознатљи- 
вом и особеном. Ако већ чињеница поетичког плу- 
рализма савремене књижевности релативизује 
предност одређених поетичких концепции а у одно- 
су на друге, онда и поезију Ђорђа Слад oj а, макар и 
са старинским призвуком, нарочито после књиге 
Петозарни мученицы, ваља убројити међу вреднији 
део актуелне лесничие продукције у нас.
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НЕПРОБОЈНА ОПНА 
И ПОРОЗНИ СЛОЈЕВИ

Поезија Живорада Недељковића сачињена je од 
noj единости непосредног искуства, али то што не- 
посредним искуством називамо подразумева не са
мо стицај свакидашњих опажања, радњи и дожи- 
вљаја, него и гдекад суптилне гдекад реске медита- 
ције на опште егзистенцијалне, поетичке и друге 
сродне теме. Песник јесте широм отворен за толике 
састојке из предметне стварности, надасве за оне у 
традиционалном значењу „непоетичне” ствари, али 
то je тек j сдан ниво Недељковићеве песничке слике 
света. Лесникова амбиција није да директно прика- 
же, него управо да преуреди устаљени, j одно личин 
поредак стварности, и да елементима који je сачи- 
њавају преосмисли значење. Тако, често, они пре- 
познатљиви призори уведени у песму из амбијента 
свакодневице не остају у песничком видокругу оно 
што су били у равни аутоматизоване перцепције, 
они постају значењски обремењени, доведени у ве
зу са маше или више неуобичајеним предметима и 
појавама. Та стварност коју напамет познајемо, по- 
стаје слојевитија и наново откривена том нарочи
том прекомбинацијом стварносних елемената. Та-
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чан опис тог поступка доноси нам песма „Другачи- 
ји распоред” Џезик увелико, 2000): „Узимам лист 
хартије, оловку, спреман / Да прецртам постојећи 
распоред. / Макар у дворишту. Или у соби”. Увод- 
ни стихови наведене песме указу)у нам на полази- 
ште песниковог поступка, посезање за о ним што га 
животно окружује. Да ту застанемо, већ бисмо мо
гли говорити о веристичким оквирима, што ће рећи 
лимитима ове поетике. Међутим, обрт следи у на
ставку песме. Већ у наредним стиховима у дејство 
ступа Недељковићева склоност ка преиспитивању 
„постојећих распореда” ствари, ка деструисању тих 
поредака: „Упркос детаљима, она je [соба — прим. 
Д. X.] подложан простор, / Њени многобројни жи- 
тељи тек понекад / Засметају. Дуго се познајемо”. У 
тематском градиву свакодневице, песник налази 
„дочитане знаке”, „рашивене спојеве” и „штошта 
join, незавршено”. Другим речима, Недељковић 
овим искораком из заокружености реалитета гради 
позицију за отискивање са такве основе, у сложени- 
ји, динамичнији, отворенији, и „неизвеснији” про
стор текста. Стога песнички субјект једно стабло из 
дворишта премешта ближе прозору, а од другог на- 
сеца дрва за огрев и кување ручка. Он, притом, ру- 
ши ограде између вантекстовне реалности и пе- 
сничког текста. Поменуте сфере, свет и текст, про- 
жимају се, али je јака свеет о томе да je стварносно 
градиво ту уистину само у служби конструкције пе- 
сничког смисла: „Могу join понешто, у песми, у 
опису, / Рекао да бих сушто..Ауторска воља, ви
димо, сасвим свесна себе и својих разлога, реал- 
ност ван текста прекраја за потребе текста, „у по- 
трази за могућим. Односима, речима” — то je, от- 
прилике, тежиште песме „Другачији распоред” ко- 
ју третирамо као експлицитно поетичку.
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*

Из обиља могућности за критичко ишчитавање 
које нам нуди Недељковићева поезија, побавићемо 
се једним изразитим и сасвим особеним елементом 
утканим у комплексну позицију овога лирскога 
гласа. Kao почетна тачка за то читање послужиће 
нам песма „Неумерени рад година” (Тутин и још 50 
песама, 1998). Тропична слика „непробојна опна 
коју године излучите”, ко)ом се именује она) уну- 
тарњи механизам одбране појединца стваран вре- 
меном под налетима животног искуства, полаз je за 
прецизно развијање једне компарације („У бити 
истоветна металним љуспама, челичном плетиву”). 
Међутим, већ на крају цитираног исказа, у опкора- 
чењу у следећи стих, песник нам приређује обрт: 
пређашње поредбено приближавање „непробојне 
о пне” душевног бића са „металним љуспама и че- 
личним плетивом” (што je перифрастичка ознака за 
панцирно одело) релативизује се напоменом да je 
реч о опни „потпуно различите намене” Одмах по
том налазимо објашњење да та опна не штити ни од 
бодежа ни од метка, при чему je претпостављени 
(незаустављиви) продор метка описан с гротескним 
набојем: „метак би стао и насмејао се / Пред њом 
пре него разори ткиво, / Кад крв пљусне и заврши у 
разноликости”. Опис нарави „непробојне о пне” по- 
ентиран je на крају прве строфе песме „Неумерени 
рад година” немало неочекиваним довођењем речи 
у исту раван са претећим бодежом и метком, трети- 
рајући „заводљиву реч” као мању али суштински 
исту опасност којој опна не може одолети, као што 
не одолева ни сечиву ни хицу из ватреног оружја. 
(У једној доцнијој песми, из кт иге Тачни стихови 
(2001), под насловом „Мртва природа са сечивом”, 
налазимо истородан поступак буквализације тропа 
(као што je оштра, убојита, разорна реч): „ ... људи
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би, убрзани, / Продирали у ткиво присним речима”. 
Посреди je, наравно, и једно померање: ткиво не 
пробадају оштре него присне речи.)

Друга строфа нам се отвара као смисаоно среди- 
шња у песми. Пошто je у првој строфи песник по- 
сегао за негативним одређењем, тј. за исказом за 
шта „непробојна опна” не служи, у наредној нам, 
опет метафорички богато а бирано, нуди извесно 
разрешење, постижући још један ефекат смисаоног 
отежавања исказа, исходећи у једном парадоксал- 
ном значењском поретку: „Постоји она због другог. 
Спречава / Покушаје врлог смисла да уђе у ограђе- 
ни посед / И поремети освојену устаљеност. / Све 
што би нашкодило стоглавој зебњи / Бива униште- 
но или, у мање опасним случајевима, / Преображе
но у њу”. Обрт који цитирана друга строфа уноси у 
праћење тока песме у најмању руку je неочекиван. 
„Непробојна опна коју године излучише” поприма 
улогу заштите од „врлог смисла” (иронијски епи- 
тет) да не „поремети освојену устаљеност” која je 
саздана од „стоглаве зебње”. Песник овде вредно- 
сно обрће супротставл-ене категорије означене ре
чима смисао и зебња. Зебња, као стање душевые оп- 
терећености, које се у свагдашњем збиру људских 
хтења тежи превазићи и укинути, у овој се песми 
устоличава као жељено или бар прихватљивије ста- 
ње, осећање на које се неповратно навикло песни- 
ково унутарње биће, које би уплив каквог „врлог 
смисла” доживело као тешки поремећај.

Песник ће, не једном, призвати и суматраистич- 
ки образац бега из претеће стварности, спољне али 
и унутарње, у имагиниране просторе равнотеже и 
егзистенцијалне лакоће. Taj простор што цели и из- 
бавља може бити сама реч која се слуша, тражи, из- 
говара или прећуткује, стабло с којим се песник по- 
истовећује, помисао на корале, кишу у Белфасту, 
или, опет, мислено путовање у идилични Тутин из
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телевизијских репортажа. Може тај повлашћени 
простор бити нађен и у призивању слика из детињ- 
ства. Присећање на дане детињег славља, у песми 
„На прагу” (Тушин), чини да песнички субјект у се- 
би искорачи са туробног места где су га наслагане 
године донеле, пореметивши за часак „заводљиви 
склад трпљења и равнодушна” који му je „jедини 
преостао”. Такав парадоксални спој, као и парадокс 
из песме „Неумерени рад година”, при чему je за- 
штита потребна од навирања „врлог смисла” а не од 
владајуће „стоглаве зебње”, образује једну несваки- 
дашњу, тако да кажемо, стоицистичку ауторску по- 
зицију као одговор на сву силу муклих удараца ег- 
зистенције. Нешто слично бележимо и у каснијој 
песми, насловљеној „Додатак непослатом писму” 
{Танни стихови): „Сабран, макар око жуђене речи. 
Тако и овде: / Ма око чега, око бојазни да једном / 
Биће ми добро, да сопствена сенка / Неће моћи да 
ме прими. Чувај ме”.

Недељковић у низу важних песничких места 
доноси тему чије су кључне речи, наспрам оне „не- 
пробојне о пне”, порозно и пропустљиво. Реч je о 
разнолико варираној представи о суштински неза- 
штићеном телесно-душевном саставу, изложеном 
свакојаким подривајућим и разорним утицајима. 
Већ у песми „Кутија у дворишту”, којом се отвара 
познати део опуса овога лесника (Погрешна прог
ноза, 1991), уводи се поменута тема. Празна кутија 
„проучава” „порозне слојеве” песничког субјекта, 
који притом истине: „пажљиво избегавам додир / 
Дижући зидове од других догађаја / Око коже”. Ова 
слика, сложена и маркантна, проистекла je из једне 
ванредне осетљивости, а на њу се наслања и следе- 
ћа, коју налазимо у једној од наредних песама По
грешив прогнозе, под насловом „Смех детета”: „Ка- 
ко ћу ако неко / Пробије ову кожу која дрхтури под 
налетима / Мисли”. Кожа, граница и мост између
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унутарњег и спољног контекста, честа je и важна 
реч у песмама Живорада Недељковића: „Испод 
дрхтаве коже // Клизе други мириси” („Заклон”, 
Погрешна прогноза); мрак што маршира / Под
кожом” („Кад не буде”, Мајка); . немоћна [брига 
— прим. Д. X.] / Да кожи присније приђе, / Изну- 
тра...” („Изнутра”, Тутин); „Одећа штити кожу, 
знам, не међутим / Као материј а, већ као заблуда 
(„Судар”, Тачни стихови). У суседству речи кожа, 
у управо наведеној песми, нашла се и, иначе фре- 
квентна, реч тело: „Разумех да сваки je додир / 
Ипак судар са сопственим телом”. Додир je хипер- 
болизовано представљен као судар, и то je један од 
елемената песниковог очуђења и обртања устаље- 
них поредака ствари, али удари надолазе и с друге 
стране: „Сазнавах годинама да je све мање места / 
За истински удар изнутра, / Кад тело проверава мо- 
же ли / Да контролише целину” („Контрола над це- 
лином”, Тутин). Целина бићаје поколебана топлим 
дрхтајима „Што, преобличени у сећање, слабе те
ло” („Пред зору”, Тутин).

У наведеним примерима из Недељковићевих 
стихова видљив je je дан темељни обрат. Класична, 
или пак уобичајена лирска поставка односа пе- 
сник/појединац—свет/живот заснива се на томе да 
су појединац и noj единство под непрестаним при- 
тиском егзистенцијалног поретка, који се може, ако 
не докинути, оно бар ублажити и потиснути, откло- 
ном у сопствени унутарњи простор, а то и јесте су- 
верени простор лирике. То je окриље, спорадични 
излаз из тамнице и склониште од непогоде спољног 
света. Цитиране деонице песама Живорада Недељ- 
ковића осведочују сасвим другачији приступ. Опа
сност и агресија на осетљиви састав песничког су- 
бјекта једнако допиру из саме душевне нутрине, из 
самога склона онога који се у песмама оглашава. 
Кожа, како смо већ прочитали, „дрхтури под нале-
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тима мисли”, „мрак маршира под кожом”. „Йелин
еки удар изнутра” у Недељковићевој поезији јесте 
онај поглавитији „удар”, усмерен на губитак „кон
троле над целином”, a сећања „слабе тело”.

Колико год долазили, као читаоци и тумачи, у 
искушење да устврдимо да песник Живорад Не- 
дељковић тежиште пажње усмерава на изоштрава- 
ње своје ауторске оптике према околном свету 
„пренасељеном” детаљима, с друге стране, није мо- 
гуће не истаћи да то исто, ако не и у већој мери, чи
ни када je реч о join насељенијем свету „под ко
жом”, о телесном универзуму чија динамика и пре- 
сија знају да испредњаче у односу на колебања и 
витлања свима заједничког животног позорја. Оди- 
ста, сасвим ретки су данас у нас песници кадри да 
ее изборе са многоструким и разноликим подстица- 
јима и спољним и унутарњим, и да плодове те бор- 
бе донесу са таквом сувереном вештином и снагом, 
као и тако лирски разговетно и убедљиво. Блиско и 
препознатљиво, а у неком прилично „другачијем 
распореду”. Песник Живорад Недељковић je таква 
ауторска реткост.
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ЗА НОВУ НАИВНОСТ

Лирски говор Саше Радојчића обликован je од 
исказа мирних, без снажнијих стилогених нагласа- 
ка. Опет, испод те површине, осећа се сасвим бри- 
жан језичко-стилски рад и старање. Клонећи се ин- 
тензивније лирске музике, ова ненаметљива језичка 
брижност производи честе, благе тапасе еуфоније 
које упућује према читаочевом унутарњем слуху. А 
да бисмо боље разумели духовни обзор лесника Са
ше Радојчића, који исказују збирке Камерна музи
ка (1991) и Америка и друге песме (1994), као и по- 
тоње песме, чини нам се корисним осветлили га по- 
моћу становишта које му je супротстављено, али 
тако што стоји као претходница коју Радојчић сво- 
јом поезијом, по неумитној логици поетичке еволу- 
тивне промене, из темеља превазилази. У ту сврху 
je готово неизбежно посегнути за синтагмом којом 
се, својевремено, оперисало када je реч о низу пе- 
сникових генерацијских сродника, а чији je пропа
гатор био и Радојчић, за склопом — поезија тиши
не. Ако за почетак претпоставимо да поменута син
тагма подразумева отклон од поетске „бучности”, 
афирмативно раздрагане или бунтовне, нисмо по-
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грешили, мада нисмо рекли оно претежније у ње- 
ном значењу. Природу Радојчићеве тишине поја- 
шњава приличан број његових песничких места, а 
полаз joj je основно неповерење у стварност и деј- 
ственост говора, односно изгубљени — или самоу- 
кинути — идентитет у језику. Откидамо j едай стих 
из контекста насловне поеме у збирци Америка', „ja 
немам свога језика”. С језичким општењем смо до
шли — докле смо дошли, а то су простори у којима 
се све теже можемо и оријентисати и препознати, 
те Радојчић, још на повлашћеном месту Камерне 
музыке, у пролошкој песми, сугерише враћање оно- 
ме од чега je језик пошао — стварима, пуноћи кон- 
кретног. До крајњих консеквенци проблематизован 
однос између језика и ствари, као опсесиван, није 
могао остати неуочен и неистакнут, а песник je, за- 
чудо, на страни ствари. Међутим, ако прихватимо 
песникову аргументацију свога опредељења, чуђе- 
њу нема места. Тишина je, у овоме духовном окри- 
љу, стање по поразу језика, који je наступао у уло- 
зи смислодавца.

А сада, моменат je да изложимо становиште ко- 
je смо при почетку означили као оно које Радојчи- 
ћева поетика оповргава. Опет je вишезначни појам 
тишине у питању. Свако ко je дотакао Малармеове 
eceje морао се сусрести са овом речју. Исто тако, je- 
дан од утицајних срнских песника друге половине 
XX столећа, на једном свом есејистичком месту, 
полазећи од преузетог става да су речи само део 
онога што значе, закључује да „њихову истину тре
ба тражити тамо где оне постају, где je ћутање и 
мир”. Бранко Миљковић притом наставља да за пе- 
сму тишина није одсуство већ „чиста могућност пе- 
сме, тј. одсуство свега другог”. Миљковић, значи, 
изражава веру у посебан онтолошки статус песме, 
коју треба очистити од неприпадајуће joj стварно- 
сти ствари, док се Радојчић прихвата једне прилич-
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но опречне приче. Саша Радојчић прихвата управо 
оно што Миљковић ради пуноће бивства песме од- 
бацује. Миљковић je био првак и промотер једне 
теорије песништва, и једнога правда (неосимболи- 
зам) од прворазредног значаја за еволутивну слику 
српске поезије неколико последњих деценија. 
„Стварносна” димензија, потискивана у овој ути- 
цајној поетици, побуђује противна, веристичка 
стремљења, а екстатично поуздање у стварност чи- 
стог поетског ентитета преобраћа се у скепсу, што 
бучнију што тишу. Радојчић je изабрао ону тиху. 
Заправо, лесник Радојчић затиче језик кобно одво- 
јен од стварности, језик стога замукао, свестан вал>- 
да обезначености коју носи, па се, надаље, све ви- 
ше враћа, из језика и кроз језик, свету.

j ер ми смо оно изгубљено 
и наш ће бити повратак.

поентира пролошка песма Камерне музыке. Повра
так, који je сугерисан, има као одредиште прижељ- 
кивани амбијент некакве новоархајске, идилски бе- 
зазлене, првотне чистоте и непосредности сусрета 
са светом и сопством у њему. Скинути, за песнич- 
ког субјекта претежак, оков културом посредова- 
ног смисла, многим посредовањима добрано ишчи- 
лелог, намеће ова поезија као круцијални задатак и 
пут разрешења.

У књизи Америка и друге песме наречени темат- 
ски комплекс наставља се и дуби у изабраном сме- 
ру. Неке истакнуте песме из претходне збирке, у 
предоченом предапокалиптичком или предпотоп- 
ском глувилу (тишини), зазивају референце космо- 
гонијских митова и митова поновног стварања. Да 
не сметнемо и то: и поновног именовања. Надаље 
се исказује атмосфера изгубљене (или затурене) 
могућности језика да посредује између света (сми-
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ела) и човека. Ипак, један од исказа који бацају све
тло на запостављени ниво ове теме налазимо у за- 
вршници песме „Знам шта радим” {Камерна музи
ка):

знам шта радим.
и тако све док ме не ухвати страх да су ово речи 
које се не поричу, које постају истина, 
које постају.

С другог кра)а неповерења у језик, ево, појављу- 
је се бојазан да сила речи јесте, или може бити, де- 
латна сила, те ако кажемо: празно, и поверујемо у 
празно, онда нам тако и буде. Кривица, рекли би- 
смо, није само у ономе што језик чини нама, већ до- 
лази једнако, можда и више, из обратног смера. Ра- 
дојчићев песнички субъект — не можемо да одоли
мо ово) слици — тихо јечи на расисту своје ироније 
и порицања. Уводна песма збирке Америка, нимало 
узгредне „Маргиналије”, обнавља питање за које се 
чинило да je у песнику већ дефинитивно (неповољ- 
но) решено:

над светом нашим да ли бди
реч, и разлози, и слово?

Питанье je од пресудног значаја, j ер тиче се уте- 
мељености језика и света у једном вишем, односно 
највишем — трансценденталном ступњу стварности 
и смисла, и буди уздање да поменута гаранција мо
же изнова дати легитимност речима, j ер онда je 
кроз њих све постало, и послало je с разлогом, од 
чијег гонетања све више одустајемо.

Насловна поема збирке Америка сабира све од- 
лучујуће особине Радојчићеве поезије, тако да ћемо 
се на њу и усредсредити. Поему „Америка” видимо 
као ауторов окушај у послу састављања неког могу- 
ћег (постмодерног) спева. Обим и захват спева, зна-
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мо, резервисан je за темељна питања, што захтевају 
исцрпнију песничку елаборацију, а таква су нам пи- 
тања, у Радојчићевом случају, већ донекле позната. 
Уз основну тематску линију „изгубљеног језика”, 
текст „Америке”, у дифузном протоку слика и обја- 
ва, доноси подоста no нарави интимистичких мо- 
тивских рукаваца. Радојчићево певање тихе диско- 
муникације са светом, и стожерима света, изведено 
je из доминантно исповедне позиције песничког су- 
бјекта. Субјект има потребу да се интимно и духов
но декларите, а семантичка стабилност тих декла- 
рација сразмерна je његовом поверењу у стабил
ност језичког „дискурзивног инструмента”. Језгро 
овога лирског говора j есте у иманентно лирским те- 
жњама ка непосредности додира са окружењем, же- 
љом за присно шћу, коју прече могиле цивилизациј- 
ског искуства. Ако су у претходној Радојчићевој 
збирци песама била присутнија обележја опште 
симболичке и културне подлоге, чији баласт (ис- 
пражњеност) бива пропраћен иронијским тоном, у 
„Америци” се опажа знатније одвајање од те подло
ге (која je, разуме се, неуклоњива), за рачун напора 
да се оствари та нова непосредност језика, контак
та са светом. „Америка” још отвореније сведочи 
умор од спекулативног, а ли исто тако показује и не- 
припадање емпирији, до које je песничком субјекту 
толико стало. Напокон, може ли и бити другачије 
када je оглашен непоузданим — језик, средство до- 
тицаја са светом и другима: без њега сигурног ни 
оно видљиво, ни научено, ни живљено, не може да 
стекне квалитет поузданости.

Наслов ове поеме реферише о самом тексту тек 
као фантомски симбол епохалног стања, увлачећи у 
свој значењски oncer толике референце које до
словно и симболички садржи реч „Америка”. Бира
мо за кључ, који je полусакривен али ипак видљив, 
следеће: нека читалац и тумач прихвате да je поема
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„Америка” заправо исповедно обраћање саговорни- 
ку који je на позицији детета, односно безрезервно- 
сти у пријему света:

— ти никад не правит поређења, 
за тебе je свако постојање 
поново нађени лик суштине.

(I)
требало би да прођу године 
па да наслутиш
важност ћутања, одустанка, 
храбрости гютребне за постојање 
у непостојању.

(П)

хоћу да говорим j едноставно, 
мимо свих захвата и кључева 
на које смо наговорени:

(III)

У том редукованом дијалогу, где „детиње” ста- 
новиште без речи, само собом, представља аргу- 
ментацију довољно убедљиву, песнички субјект 
пред тако супериорним „саговорником” бива ис- 
провоциран да се правда, да убеђује онога који, 
опет, не тражи објашњења ни од другог нити од се
бе. Иронични став спрам цивилизацијских „оптере- 
ћења” у језику и видокругу сазнања, што јесте сама 
култура, здушно саучествује у вољном напору да се 
изворно чуђење обнови, да се говору поново приба- 
ви свежина и истинитост почетка. Један убедљив 
третман теме сложеног односа књижевност—свет, 
које се непрестано провлачи кроз Радојчићеве сти- 
хове, налазимо у новијој песми „Moj син чита”. 
Син, траг душе песникове, ушавши у оделити свет 
књиге: „и не примећује / метеж, не види никога, ни- 
шта не види”. Отац, поносан и неспокојан, препо-
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знаје код сина полазну тачку путање сопственог ис- 
куства, онога који je проживео више књига но дана.

У завршним „Маргиналијама” збирке Америка 
и друге песме, у побитном реторичком питању ис- 
казује се могући излаз из стања неутаживе скепсе 
коју ове песме изричу. После многих неверица што 
подривају, треба смоћи довољно снаге (и убеђења) 
и нечему одсудном рећи да, и то да учинити пе- 
снички делатним: „Открити нову наивност у при- 
ступању животу и свету, открити начин говора ко- 
ји ће памтити своју историју али му она неће бити 
оков, зар се то заиста не може?” И заиста, нови пут 
афирмације може решити и питања муклог непове- 
рења у празнином отежали језик. Нови се импера
тив већ може спознати и срочити: певати са неоп- 
ходном мером поверења у своје средство општења 
и у извесност света.

Зар се то заиста не може?
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СВЕТ КАКАВ JE МОГУЋ

Запис о поетици Ане Ристовић

Ослобођени од обавезе да се равнају према оп- 
штеважећим поетикама, песници модерних време
на, успостављајући сопствене идиоме, готово да 
постају дужни (а тај дуг je више самонаметнут него 
споља прописан) да читаоцу дотуре некакво упут- 
ство за коришћење, манифест сопствене „школе” 
или своје „Објашњење Суматре”. По правилу, они 
пажљивији читаоци кључеве за улазак у одређену 
поетику препознају и без наречених помагала, али 
искази песничког вјерују, разабрани кроз саму пе- 
сничку самоартикулацију — што ће рећи: није реч о 
нечем унапред изабраном, већ о сажетку онога ис- 
куства до кога се песнички дошло — и сами често 
опстану као песма за себе. Сасвим очевидно, улога 
поменутог „упутства” у случају поезије Ане Ристо- 
вић додељена je лирско-прозном запису под насло- 
вом „Ајакучо”, уводном у кн-изи Уже од песка 
(1997). Али оно што нам тај запис сугерише, и не- 
посредно открива поводом ауторкиног поимања 
поезије, онај пажљивији читалац већ je умногоме 
прозирао у истакнутим стиховима књиге Сновидна 
вода (1994), па и у изабраним цитатима на улазима
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у циклусе, као што ће метапоетске моменте затица- 
ги и у Ужету од песка и збирци Забава за доконе 
кћери (1999). Посреди je, заправо, околност да тео- 
ријска (експлицитна) поетика Ане Ристовић у пре- 
судној мери проистиче из иманентне (у песмама 
остварене) поетике, што je једна од залога ауторске 
самосвојности и самосвести.

Одиста, запис „Ајакучо”, колико поетички ис- 
каз, толико je и песма за себе, јер тај текст испоља- 
ва одређујуће одлике лирског рукописа Ане Ристо- 
вић. Једна се од одлика, коју садржи почетна рече- 
ница, тиче особеног иронијског интонирања, које, у 
контексту овога лирског света, задобија извесну ко- 
рективну улогу, о чему ћемо касније: „Понекад тре
ба гледати телевизију да би се написала књига пое
зде” Прича која следи (преузета из телевизијске 
репортаже) говори о j ед ном сасвим несвакида- 
шњем планинарском подухвату, „о онима које je 
перуански народ прозвао Пешчано уже — експеди- 
цији слепих што се десет дана пењала уз Анде”. 
Крајње бизарна ситуација, уочавамо већ при првом 
помену, из емпирије која зна да поприми неверо- 
ватне облике, изузетно привлачна за аутора попут 
Ристовићеве. Наиме — на реду je говор о тежишној 
поетичкој одлици Ане Ристовић — афинитети ове 
песникиње крећу се у смеру очуђене, и очуђеношћу 
преображене и обновљене стварности. У овој пое- 
зији и они елементи преузети из свакидашњег иску- 
ства — а такви постају све претежнији у Ужету од 
песка и, нарочито, у Забавы за доконе кћери — нису 
дати огољено, као пресне чињенице, већ су уметну- 
ти међу noj единости чије je исходиште уобразиља, 
да заједно сачине померен и динамичан амбијент 
песме.

Полазишни опис ТВ репортаже вишеструко je 
значењски обремењен; подробно низање детаља ус- 
пињања слепих проткано je рефлексивним деони-
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цама које ће неизбежно водити до сугестивне лир- 
ске поенте: „За време десетодневне авантуре слепи 
људи су откривали облике придржавајући се за ка- 
мење, ослушкујући струјање ваздуха, дотичући зе- 
мљу, својим унутрашњим оком прелазећи преко па
дина, пукотина и формација: упознајући свет на на
чин свойствен само њима. Jep га никада ни су ни мо
гли видети какав јесте, већ какав би могао бити, за- 
мишљен и наслућен.” (Слици слепих алпиниста, 
срећно изнађеној и метафорички више него потент- 
ној, у другом делу записа придружује се и она у ко- 
јој видимо преостале потомке временем изагнаних 
индијанских породица како се, упоредо са несваки- 
дашњим планинарима, враћају врховима Анда: 
„месту свог порекла, по пут паре која се враћа у свој 
котао”. Обе слике ефектно садејствују у пребацива- 
њу „приче” на главну, металогијску раван.) Запис 
je, уверени смо, могао и да буде лишен завршног 
превођења са преносног на ниво дословног значе- 
ња, и без тога би био довољно поетички изричит а 
лирски прегнантан. Та мисао о сажимању видљивог 
и невидљивог света у један „својим другим, отворе- 
ним чудом”, сажето je објашњење поетичких пола- 
зишта Ане Ристовић.

Следећи слово разматраног записа, можемо ре- 
ћи да песникиња о којој je овде реч обликује Свето
ве својих песама дајући маха тежњи да не види свет 
„какав јесте, већ какав би могао бити, замишљен и 
наслућен”. У том погледу, поезија Ристовићеве но
си (генерацијски) печат евазивне тенденције, узми- 
цања пред светом, или тачније, потребе да свест 
надвлада распарчани и кошмарни лик реалитета. 
Душица Потић, пишући о првенцу Ане Ристовић, 
напомиње да песникиња „нуди један свет који je за- 
стао између сна и j аве, стварности и нестварности, 
дословности и фантастике” доводећи ову песничку 
поетику у везу са приповедном поетиком Горана
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Петровића. Најпре ово упоређење има основа када 
je у питању свесни отклон оба аутора од неоплеме- 
њене реалности — средства су и интенције, нарав
не, битно другачији. Пречишћена бајковна атмос
фера из Сновидне воде, у коју се не пропуштају сли- 
ке са свакидаітье површине, доцније уступа место 
мотивима живљеног и доживљеног, али и даље без 
чврстих Meha између искуствене, ониричке и фан- 
тазијске области. Те сфере се, то видљиво и неви- 
дљиво (односно: унутарњим чулом видљиво), сре- 
ћу и прожимају, међусобно оплођују и пуне песме 
Ане Ристовић сликама сложеног и интригантног 
склона и баш таквим значењским садржајима. 
„Спољни свет je почео да се формира у души онога 
тренутка када je почело изгнанство из њега”, веома 
je важна реченица, завршна у запису „Ајакучо”, за 
разумевање поезије коју ова песникиња исписује. 
Ристовићева у Ужету од песка и Забавы за доконе 
кћери, као што смо рекли, највећма полази из спољ- 
ног света да би се потом слободно отиснула по на
логу имагинативног и мисленог импулса, и чула за 
аналогије, за зближавање удаљених појава. Било да 
су то мале интимне лирске анегдоте, или приче из 
непосредног окружења и оне смештене у егзотичне 
пејсаже и места, или пак одјеци прочитаног, лир- 
ски говор Ане Ристовић рачва се у више токова, 
спремајући нам почесто непредвидљиве обрте. Во- 
кација (и оно што се незаменљиво назива даром) 
ове песникиње јесте да, често на врло изразит на
чин, ствара необичностима и разноврсним смисао- 
ним могућностима испуњене просторе песничке 
стварности, тамо где многи други савремени песни- 
ци обавезно налазе празнину и одсуство ма каквог 
смисаоног упоришта.

Песма која je (донекле) позајмила насловну 
формулацију трећој књизи Ане Ристовић, под на- 
словом „Поподневна забава за доконе кћери”, узо-
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рита je у светлу управо изнетих запажања о овој по- 
езији.

Салима разговарам са мајком 
која прича у сну.
Њене руке обухватају кревет 
као да га враћају, натраг, у слабло. 
Њена пилања зидају око мене 
капије сасвим чудног свела.

гласи почелна слрофа. Кћи (будна) слупа са мајком 
у сну спремно и живо у дијалог, прихватајући за- 
чудносл лога опшлења као сасвим обичну слвар: 
сфера сна и j аве укрпггају се несмелано. (Не пропу- 
шламо да скренемо пажњу на поређење у челврлом 
наведеном стиху, слога шло репрезенлује ауторки- 
ну способност, осведочену на много песничких ме
ста, да оствари неочекиван имагинативни продор, 
призове призор неблизак дотичном сликовном кон
тексту, а убедљив и подстицајан, и тиме повуче ка- 
кву нову смисаону линију песме.) Кћи кроз сан мај- 
ке гледа, додирује предметности у њему, прима 
„одговорност за видљиво и постаје чувар оног што 
само у ишчезавању расте”. Није ли и у овом наводу 
похрањен један од латентних аутопоетичких исказа 
Ристовићеве? Као и у песми „Нити” из Сновидне 
воде — „из детињих, чипкастих снова” — у собу до- 
спева, сада приспевши кроз мајчин сан, митска по- 
јава коња, додатно истичући бајковну подлогу ове 
песме. Међутим, поетичка позиција Ане Ристовић, 
за разлику од неоромантичарске или митопоетске, 
као што напред рекосмо, битно je одређена и ху- 
морно-иронијском оптиком, чији je задатак да зау- 
зда превласт уобразиље (компензативне али и заво- 
деће), као у разговору из друге строфе песме „По- 
подневна забава за доконе кћери” („’Где je коњ ко- 
ји je долазио?’ / ’Отишао у комшилук по зоб’, ка-
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жем”). Jep, не заборавимо, реч je о песникињи која 
je хотимице „обневидела” за стварни, да би замы
слила могући, свакако прихватљивији свет. А тај 
стварни свет, у претећем виду, пројављује се у дру
гом плану, у фону ове песме (четврта строфа):

Док изнад кровова, чујем: брује авиони 
што носе муницију на запад 
расути по светлом, јунском небу

— (опет Ристовићевој својствено неконвенционал- 
но и сликовито поређење, готово аутономна лирска 
минијатура — прим. Д. X.) —

као пијавице из тегле
на кожу што се тањи и бледи...

Следећу, пету строфу, видимо као смисаоно 
средиште песме, из разлога који се не односи само 
на ово поетско остварење: кћи (лирски субјект) ов- 
де прозрева да се кроз медијум мајчиног сна бруј 
авионских мотора заправо преображава у звук рза- 
ња коња, док она сама, по визији преузетој из сна 
мајке, домаштава „сеобу” небеса „између таванице 
и пода” собе у којој су, надилазећи и преобликују- 
ћи нежељене стварносне садржаје. У поезији Ане 
Ристовић примењује се истоврсна страте гиј а одбра- 
не од неповољних налета из спољног све га, тако да 
наведену слику из пете строфе насловне песме За
баве за доконе кћери сагледавамо и као језгровит 
опис онога што чини основу шепот лирског „изгна- 
ничког” домена.
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О СЛУЖЕЊУ ПЕСМИ

Добро се сећам, први напис који би се (уз добру 
меру благонаклоности) могао назвати критичким, 
пожелео сам да напишем, и онда по том унутарњем 
налогу поступио, после читања песничког првенца 
човека који ће ми доцније постати редовни књи- 
жевни саговорник и пријатељ. Осетио сам, протре- 
сен једним овејаним песничким гласом, да ми нема 
друге, да морам објаснити себи, и казати другима, 
разлоге и садржај те живе, пуне читалачке радости. 
И док сам о Погрешној прогнозы Живорада Недељ- 
ковића исписивао почетничке, не одвише одмерене 
и смисаоно не баш прецизне и утемељене исказе, 
није ме остављала некаква светла струја, истородна 
унутарњем збивању које сам познавао из оних тре- 
нутака када сам у себи напокон откривао праве 
(или можда праве) речи за сопствене стихове.

Одиста, писање о поезији других понудило ми 
се као j ош један вид припадања поезији, као нови 
облик служења песничкој уметности. А није циљ 
тога служења само оно чувено посредоваше између 
текста и читалаца, обављање саветодавних послова 
на тему шта читати и како то разумети. Сваки одго-
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ворни критичар поезије тек донекле je тумач, одго- 
нетач, а однекле, и да неће, постаје легитимны са- 
стваралац, заправо j ед ан од многих састваралаца 
смысла песничког текста међу људима што се обра- 
ћају језичким саставима у стиху. Свако поновно чи- 
тање песме — то je у књижевној науци познато — 
уноси нове моменте у смисаони поредак текста, за- 
право номера границе области поетске творевине. 
Лице и нутрина песме мењају се, а у том преобра- 
жају учествују и читаоци и тумачи, и претходни и 
потоњи књижевни текстови, па и време што се ва- 
ља и суновраћује у празнину. Право критичко чита- 
іье увек je обнова и принављање смисаоних сокова 
песме, то je умна лампа Koja открије читаочевом по- 
гледу и оне у сенку или таму скривене закутке из- 
реченог, наговештеног и оћутаног. Ако je je дан 
српски књижевни превратник пре осамдесет година 
препознао да песмом открива везе дотад непосма- 
тране — а може се чињење поезије и тако, сасвим 
тачно, описати — не знам да тумач поезије чини 
ишта друго: открива и истиче везе унутар текста, 
између текста и текстова у непосредном и даљем 
окружењу, између текста и традицијске ризнице 
текстова, и толике друге, маше или више уочљиве, 
везе на које сама песма опомише и на којима опсто- 
јава. И када се, тумачећи брижљиво, разастру нити 
могућих веза, када тло песме испитамо, када осмо- 
тримо шену окосницу, смерове куда je неизвесно 
намерила, песма се од немуштог и визуелно сагле- 
дивог низа графема прикаже неисказиво простра- 
нијом, несагледивом. И онда се дозовемо Бодлеро- 
вих речи да je поезија уметност која највише доно
си, макар на тај добитак морали дуго и трпељиво 
чекати. А обычно мора тако.

Интерпретативни додир са каквим песничким 
текстом, по искуству к oje могу изложити, најпре je 
одређен читавим метежом неповезаних утисака и
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сазнања, с почетка нејаких и неуверљивих. Дожи- 
вљајно-сазнајни инструмента истражују могућно- 
сти приступа склопу песме, да би о њеном унутар- 
њем механизму, што наличи на друге али неизо- 
ставно јединственом, нешто важно сазнали, и та 
претрага зна да потраје, и да намучи. Трудољуби- 
вом се светло, напослетку, ипак укаже, и тада већ 
дознамо куда се тачно ваља упутити. Вештина je 
потребна, и сабраност, и помно усмерена пажња, и 
на путу језичког обликовања онога што се зове ту- 
мачење песме. А то што напокон настане и утисне 
се на папирну белину, иако чува спону са песнич- 
ким текстом који га je побудио — израста у нешто 
засебно. Такво остварење, звано критика или есеј, 
није само извештај о песми, него je и плод сусрета, 
духовног укрштаја песме и читана који хоће да тај 
сусрет учини исказивим, оделотвореним.

Песма има свој живот и без свега тога, то je 
истина. Али колико бисмо мање о њој знали, и без 
тих знања били спремни и да je потпуније осећајно 
примимо — посебице када je реч о слојевима и сло- 
јевима отежалих структура модерне поезије — када 
би ред посленика које називамо туманима одустао 
од службовања песничкој уметности, и о нима што 
je творе.

А од поезије су, данас, ионако толики оду стал и.
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