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УДВОЈЕНИ ТРАГ

Песници су, како je то рекао Бодлер, бесповратно и болно 
заљубљени у лаж, свагда славећи привид, опсену и илузију. А 
шта je са поетском истином? „Jep ако je лаж а не истина темељ 
света, онда ћу ja бити веома несрећан човек”, као да се на Бо- 
длерову песму наставља суморна реченица Кафкиног јунака 
Јозефа К. Ипак, ови меланхолички увиди су од непроцењиве 
вредности за поезију, поготово модерну: меланхолија није са
мо осећање или психолошко стање, већ има и извесну спознај- 
ну вредност. То се догађа онда када обожавање привида поста- 
не ауторефлексивно. И са све уочљивијим понором између по- 
јавног и суштинског, истине и илузије - јача и песничко сећа- 
н>е на тренутак када смо веровали да та лаж и њена лепота мо
гу бити и јесу истинити. Протицање времена ствара све изра- 
женију уздржаност у односу на пређашње стање среће и пот- 
пуности, док се нова позиција песника успоставља кроз поет- 
ску реконструкцију непоновљиво пређеног пута. Њему je прво 
име меланхолија, а друго - носталгија.

Хоће ли песници, како je то мислио Хелдерлин, и даље би
ти загледани у небеса одсутних богова и чекати тренутак њиховог 
васкрсења? Да ли Бе човек, попут неког модерног Прометеја, ус- 
пети да од празнине спасе Бога? Или, ћемо сви скупа, и читав уни- 
верзум, на крају бити изложени onoj „метафизичкој студени” ко- 
ју помиње српски песнички геније Бранко Миљковић? Мистериј 
путева и стаза, о чему je тако узбудљиво писала Исидора Секу- 
лић, крију највеће тајне и упорно ћуте, „запечаћено неми”, да би 
у једном тренутку открили леснику своју тајну. Али само онда ка
да се самоћом и стваралачком аскезом одели од света, тако да све- 
обухвати властито песничко јаство. Када религија срца буде пре
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свега значила самосвест и сазнање о себи и другом, о себи-у-дру- 
гом, љубав ка бесконачности и бесмртности која јесте живот - 
баш као и смрт.

А критичар се, слично песнику, заправо стално враћа на 
мучну, почетну ситуацију - о чему писати. Jep оно што осећа 
као спремност да издржи експлозију језика, обично заврши 
говором о нечему другом, можда мање важном, али ништа ма- 
ње нужном и болном. Тако се сва страст за лакоћом песнич- 
ког и критичког говора претвара у тескобу муцања, у пипање 
по мраку, у процес хлађења лаве join пре него што се догоди 
потрес. Чула пре сретања са хартијом пулсирају негде између 
даха и енергије ствари, покушавајући да речима утисну обли
ке тих веза. Затим се race, замиру, остављајући трагове свога 
свлака читаоцу, односно критичару. Он полази стопама које 
оставља лесник, призивајући дух властитих фундуса сећања у 
којима je похрањено рационално знање о књижевности али и 
наш истински иорив за писањем. То подсећа на својеврсну 
„психоанализу текста”, којом се допире до шеговог реторич- 
ког значења, односно до опасног раскршћа метафоре. А како 
рече Данило Киш - управо комбинација факта и исповести ра- 
ђа фикционално.

А лесник? Он, како je у свои епитафу записао велики 
швајцарски сликар Паул Кле:

С ове стране сам недодирљив
Jep пребивам добро са мртвима
Управо као и са нерођенима
Нешто ближи Стварању него иначе
И jotu задуго недовољно близу.

Интуиција je ту спона између два свемира, препознавање 
два тела, два писма, два пола Истог и Различитог, моменат у 
којем се прожимају задовољство и очај, исцрпљеност и снага, 
логос и ерос. То je тај колачни, довршени тренутак о којем го
вори Станислав Винавер у својој књизи Мисли. А њега je, мо
жда, теже nojмити него бескрај и космос.

На дан Св. Арханђела Михаила, 2003.
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ПЕСНИЦИ И КЊИГЕ
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ОДЛОМЦИ ТРАГАЊА 
Доброслав Смиљанић

Десета песничка збирка Доброслава Смиљанића Руине и 
привиђења (2001), иако подељена у четири циклуса („Птоло- 
мејева алка”, „Оставинска расправа с душом”, „Одзвонило je 
с торња” и „Лавиринт”), читаоца ставља пред искушење обје- 
дињавања различитих формално-мотивских и протејских об
лика песничког писма, чија je мера препознатљивости преру- 
шена управо различитим приступима лирског јунака самом 
језику, али и облику песничког текста. Неконвенционалне 
формалне варијанте ове књиге могу да упућују на привидну 
инкохеренцију Смиљанићевог рукописа - стога се пред чита- 
оца и тумана постављају не мали захтеви некаквог виртуелног 
обједињавања ауторове поетичке интенције. Ипак je оваква 
фрагментарно-фрактална структура збирке очигледно свесно 
изабрана.

Jep Руине и привиђења концептуализују недовољност, 
мањкавост саме могућности језичке артикулације као и ана- 
грам написаног, односно језик стављен у функцију непредви- 
дљивих, неочекиваних смисаоних смерница. One увек илуми- 
нирају вишак, „свеукупност сувишног”, на шта нас упућује 
Марина Цветајева, не препевавају одређене филозофске кате- 
горије, већ их доводе у питање и преиспитују са становишта 
једног дубљег, пресуднијег нивоа за саму бит. То становиште 
се, као и у већини претходних Смиљанићевих збирки, може 
означити као ритам овладавања ирационалним, ванразумским 
искуством које често измиче и самом језику, али je без њега 
немогућ и непорецив.

Присуство различитих формалних модела у овој збирци 
(дуги, евокативно-елегични слободни стих, везани стих, за-
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пис, песма у прози, изразито кратка и сажета форма), упућују 
да je лесник свагда у порицању сваке нормативности власти- 
тог поетичког система. Норма и логоцентричност овде су за- 
мењени низом „подсмешљивих маски”, посртањем кроз „ла- 
виринт иза непробуђених месечара”.

Смиљанићев лирски глас непрестано означава то измица- 
ње предмета певања, његову подвојеност на чулно и појмов- 
но, али и њихово превазилажење „алком језика” који везује за 
сан „све што не умире”. Ирационално се дакле находи у само- 
ме језику поезије, али и у ономе што га, без сумње подстиче. 
То je осебујност проосећаног, упамћеног, доживљеног и на- 
кнадно артикулисаног које стога чува меру своје првобитне, 
неизречене или само наговештене магије, било да je реч о 
митским, филозофским, литерарним или сасвим личним, 
аутобиографским реминисценцијама.

Наслеђе авангардног и особито надреалистичког урањања 
у сан као изворишта и покретачке силе оживљавања онтоло- 
шких и онтичких слика те егзистенцијалних апорија, особито 
je характеристично за Смиљанићеве песме у прози. Ови тек- 
стови се у другом циклусу „Оставинска расправа са душом” 
прикупљају око мотива „неразмењиве самоће”, „енциклике 
крика”, којима лесник асоцира бројне митске и историјске 
фигуре, топосе и топониме (Птоломеј, Прометеј, Одисеј, Су
матра, Итака, итд).

Због тога се прошлост бића увек указује као оно што je 
најболније у садашњости, зависно од угла из којег joj се при- 
лази: „Под наметима белине / где je још све могућно, / где сли
ка прекрива слику, / сва прошлост није прошла: / она којој смо 
дужни / доћи ће по нас” („Мирис јабуковог цвета”). Архетип- 
ске с лике које симболизују руине живота, остаци несвесног и 
подсвесног, постају једнако стварне као и привиђења, односно 
нимбус снатрења што самога песника прсображавају у подво- 
јени и умножени лик („За столом”, „Будан сусрет”).

Али тај чин буђења, та осетљива граница између два све
та, близаначког односа између сна и смрти, како рече Хомер, 
јесте прави, аутентични простор певања у коме су и субјект и 
свет зачарани језиком, односно епифанијом именовања ства- 
ри: „осмехнух се ка врхунцима у просветљеном трену, кад 
трепераве слике - j ед ине тапије мојих изгубљених крајина - 
пронеше оно што сам. Свака реч која се на то одазва била je
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кенотаф именоване ствари. Али Она покретна сфинга ниодче- 
га, визија на висији, што ме етерично прати, и ћути, саветова- 
ла се насамо са собом, безгласно зобљући синкопе моје оста- 
винске расправе са душом”.

Ствар и њено име вазда губе своју пређашњу ознаку па би- 
вају замењени бескрајним, понекад лексички презасићеним 
метафоричким низовима означитеља. И та постмодернистич- 
ка „шума симбола”, то нагомилавање сензација, појмовних 
реликта и ширење концентричних кругова значења управо су 
ту да би потврдили парадокс неизрецивости и упрос томе 
аутентичност лирског јунака. Његова самоћа се зато чита као 
симболички изазов суштини, насупрот бројним појавним ма- 
скама и привидима: „Ja нисам само ja, без других, али сам ра- 
оник / у својој бразди / где се смењују жетве / и непогоде. Ja 
сам и стабло на путу које / не помера корен. И где год стане ту 
му je / домаја. И роморанка сам сетна и неравномерна.” („Буб- 
њеви и тишине”),

Рушевине, руине песниковог живота и егзистенцијалних 
суочавања („У рушевинама”, „Одзвонило je с торња”), призи- 
вају тако меланхолију првобитности, али се појављују ненаја- 
вљено, искрсавају мимо рационалног знања и усмераваног, 
селектованог сећања: „На раскршћу je писмо - сваки смер не
што даје, / зар се ту дуже баје од трена надахнућа, / и хаје за 
хронотопе, чегрсти, канонске напеве, / осим за облик у којем 
настаје”. Тапија о протејском облику писма у апартном, чул- 
но-рефлексивном песништву Доброслава Смиљанића можда 
je једино о чему се данас извесно може зборити у Делфијском 
пророчишту.





НУЛТИ ЧАС
Адам Пуслојић

Чини се да je једнако тешко писати о песницима који се 
својим књигама оглашавају ретко, готово једном у деценији, 
стварајући споро и можда одвећ критично према властитој но- 
езији, као и онима другима за које je незамислив било какав 
прекид у писању, а још више јавна презентација свега што на- 
пишу. Квантитет збирки за поезију суштински не значи ни- 
шта, осим што упућује на неку врсту поетске психологије и 
темперамента, на извесну лакоћу којом се језик непрестано 
искушава, чак и онда када понекад треба да замуцне или чак 
и заћути. Адам Пуслојић свакако je ближи овој другој групи 
лесника чија je идеја бити стално присутан, како објављива- 
њем стихова, тако и разним облицима јавног и културног де- 
ловања: организовање књижевних трибина, превођење, по- 
кретање књижевних гласила и друштава, као и j ед не луди- 
стичке поетичке варијанте познате као клокотризам.

У том смислу, ауторова обимна збирка Очевидац (1999) 
компонована од једанаест циклуса, на известан начин сумира 
ту жељу за незаустављивошћу писања, али има и j ед ну друга- 
чију поетичку логику. Реч je о некој врсти лирског дневника о 
минулој деценији, што поткрепљују и аутентични подаци о 
датумима и местима, чак и околностима под којима су песме 
настајале. Наравне, овде није поштована каузална, већ она 
унутарња, медитативна и скоковита путања властитог песнич- 
ког самопосматрања.

Због тога насловна метафора/симбол очевидац не упућује 
само на перцепцију себе, већ и на вишеструке релације према 
разним видовима света на издисају: завичајним темама, ко- 
лективној судбини српског народа, бројним литерарним реми-
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нисценцијама и посветама. Ту су и антика и Библија, страны, 
посебно румунски и домаћи песници и интелектуалци, члано- 
ви породице, али и потрата за оним питањима које не треба 
постављати уколико на њих нема одговора, како би то рекао 
Витгештајн.

Формално разуђена збирка (различити облици слободног 
и везаног стиха, хайку, летристички обрасци) ипак се криста- 
лизује око теме призиваѣа бога и светости. Лесник истражу- 
је начине на које његово одсуство може заменити поетски го
вор, обраћање, било да je готово нечујно у самоћи, било као 
велики занос ослобађања, крика и катарзе. Таква je, рецимо, 
песма „Ozirisus” према тексту који je Пусло^јићева варијанта 
истоимене Крањчевићеве песме „In tyrannos’. Jep понесеност 
лепотом света осенчена je спознајом да ничији, мртви песник 
и мртви бог пребивају заједно у некаквој творачкој симбиози, 
као „свети збир ничега”, али више по принципу одсуства и се- 
ћања него као идеални делови Платоновог тоталитета.

Због тога лирски јунак поручује: „Сав овај / призор осут 
je пепелом. Зато / гледај склопљених очију његово / отамнело, 
а бело, зеленило. / Kao бунар и небо. Уместо Цветова / ту вла- 
да пурпурно ништавило / и тешки уздах Бога”. Као да се бож- 
je присуство прелама кроз песникову медитацију да je тај по- 
јавни свет тек био или сновиђење, или пак нечије литерарно 
писмо које мора да попуни и празнину самога песника, њего- 
ву жељу да га нема: „Ja сам сви ови мртви. / Говорим прова- 
лијом, али и кад ћутим / ja сам исто гробље од хиљаду година. 
/ Свој сам сопствени мртав бог. / Седло и узенгије, саксија од 
глине. / Шоља за чај. Онај свети Трал”.

Бити једнако мртав као Бог, али и слаб, скрушен у сво- 
јој најдубљој запитаности о положају човека у безмерју, у ча
су „склупчавања у свемиру”. Тада ће бити укинута граница 
између индивидуалног и колективног страдања на крсту: „Чо- 
век најпре нестаје с краја, / а потом тањи се средиште / и ноћ 
се његова j едини с бескрајем. / Доћи ће, доћи, тај час”. Због 
тога песник непрестано поставља Оцу исто питање - будући 
да га мами лепота смртнога амбиса - питање на које и не оче- 
кује одговор, jep га изнутра, дубоко слути. Као поглед у без- 
дан римског бунара.
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ВИДОВИТА СЛОВА
Гојко Ђого

Случај песника Гојка Ђога јединствен je не само за савре- 
мсно српско песништво, всћ и за некадашњи бивши југосло- 
венски културни и књижевни простор. Критичка полемика у 
вези с његовом култном књигом Вунена времена (1981) о ко- 
joj су перед бројних писаца и културних посленика на крају 
ипак комунистички политичари дали завршну реч, а песника, 
пак, утамничили, отвара стара али не и превазиђена питања 
не само о тзв. аутонимији песничког чина, текста и његовог 
тумачења, већ и о легитимном праву сваког ствараоца на вла- 
стито одређење према суштинским егзистенцијалним, етич- 
ким, политичким, личним и националним, па и метафизич- 
ким начелима.

У том смислу, критичка оштрица Ђогове поезије која je с 
једне стране тумачена алегоријски транспарентно, а с друге 
стране као самосвојно, алузивно и иронијско прерушавање 
познатих, препознатљивих догађаја, личности и слика из на
ше савремености и прошлости - у најновијој ауторовој збир- 
ци Црно руно која се појавила после дужег времена (2002), ни- 
je изгубила ништа на својој сугестивности, али je обогаћена 
новим мотивским, па и формално-жанровским решењима. У 
њених пет циклуса („Вунене струне”, „Епистоле”, „Грана од 
облака”, „Писма из азила” и „Ћоро”) који су уоквирсни почет
ном, готово програмском песмом „Паликућа” и завршном, 
бајколиком легендом у стиху „Аја Софија”, кроз низ негатив- 
них парабола песник сведочи о стварности цивилизације XX 
века. Она je изнова натерала човека да се врати у пећину и 
зверињак као његово истинско станиште, како би успостави- 
ла поредак логора и тамница, „наших светих задужбина”, а у
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ствари кланице недужних овчица чија je гозба потом трајала 
годинама.

Управо из перспективе света и читаве планете која je за да- 
нашњег човека постала мутна, неразговетна и лишена свето- 
сти, пробија се аутентична свест о могућностима и границама 
песничког говора, о његовом положају и смислу. У уводној 
песми „Паликућа” Ђого износи ову непорециву констатацију: 
„Буди буктиња, буди муња, / саспи за врат бокал уља, / и гур- 
ни жишку под кошуљу, / осветли бар своју мрчаву / кад не мо
жет васељену. / Бољи je тај вишак слепила / и запаљена вла- 
стита кућа / него клепетуша без језика / и свећа задушна / се- 
би и свом веку. / Кажу, трошиш узалуд сув барут и папир, / ко- 
ју год ватру подметнет / неће да плане / и разведри”. Песник 
je, изгубивши одавно мистични ореол Орфеја и Прометеја као 
и њихову моћ да призивају и проричу, да читају божја и зе- 
маљска знамења, разговарају са светом и прослављају га, при- 
хватио незавидну улогу неке врете духовног изгнаника и бун- 
товника, који je то постао да би савладао зимски сан у коме 
нема буђења. Ређају се само узалудни покушаји да се пронађе 
излаз из вечитог мрака наопаких митова, историјских лукав- 
става или езоповских ухођења гротескних животиња. И човек 
и песник само су лак плен оних чији je симбол постојања цр- 
но, а не златно руно, писци и налогодавци изопачених јеван- 
ђеља, уходе разроких погледа који су одавно прекинули по- 
шту са небесима.

У циклусу „Епистоле” који je посвећен noj единим значај- 
ним историјским личностима (Стефану Дечанском, Ратним 
победницима, Хераклиту, Вуку Караџићу), песник и даље де- 
мистификује националне заблуде због елементарног слепила и 
неразликовања луде од пророка, те препуштања судбини зло- 
деја који попут Домановићевог „Вође” народ доводи до суно- 
врата у којем ће изгубити душу. Истовремено, као и у наред- 
ним циклусима у којима тематизује горко искуство затворског 
живота и „вунених струна”, Ђого проговара каткада дубоко 
личним тоном, рецимо у песмама „ЦЕ-ЗЕ ћелија 2”, „Посета”, 
„Одговор на писмо или два плава голуба”, „Moj судија”.

У изузетним песмама „На црвеном крсту” и „Сећање на 
бунар и клатно” потпуно долази до изражаја свеопшта деса- 
крализација света и људског живота, чак и онда када je он под 
знаком питања, ограничен и одузет. Стога je и мисао о смрт-
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ној казни или самоубиству затвореника доживљена као бана- 
лан, обесмишљен и потпуно постварен чин без ауре било ка- 
кве драматичности или трагике. Није случајно што je мото пе- 
сме „Сећање на бунар и клатно” узет из Поове чувене новеле, 
у којој брутална ситуација затвореника коме прети бизарна 
смрт у j ед ном тренутку изазива провалу хистеричног смеха, а 
у другом крик, урлик, вапај и нарицање.

Иако поготово у циклусу „Ћоро” Гојко Ђого мајсторски 
разобличава песникову веру да речима може променити свет, 
дакле демагошку и потпуно антипрофетску улогу лесника, 
ипак je за песника најважнији његов унутарњи императив, ње- 
гово срце, које још увек није изгубило сваку везу с вишим 
сферама: „Срце je мени моја судница, / мој сведок и саучесник 
/ и onaj што мојим делима суди”. Песник стога још увек непо- 
грешиво препознаје свој властити храм у којем учи и пише 
житије нечитљиво за све друге.
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ПРИПИТОМЉАВАЊЕ СТРАХА
Зоран Милић

Избор из досадашњег песничког опуса Зорана Милића (об- 
јавио je четрнаест збирки поезије) потврђује да je реч о песни- 
ку који се развијао паралелно са главним токовима српског са- 
временог песништва, формирајући готово неприметно индиви- 
дуалност своје поетике. Утолико су ове сажете Изабране песме 
(2001) драгоценије и несумњиво скрећу пажњу на извесне ис- 
ходишне тачке и промене Милићевог поетског рукописа.

Поетички подстицаји за овог лесника долазе из различи- 
тих сегмената наше традиције: од Миљковићевог амалгама 
симболизма и надреалистичке градње стиха, преко митоло- 
шко-фолклорне и бајаличке матрице, као и из богате ризнице 
српске песме у прози и лирске прозе са лутописно-аутопое- 
тичким обележјима. Томе су примерени и различити формал- 
но-реторички поступци који отеловљују песникову егзистен- 
цијалну зебњу и страх, а у првом реду спознају да се матери- 
јалност и лепота света хаотично расипају и распадају, творе- 
ћи једну нову, негативну, пандемонијску митологију зла. Оту- 
да су и лирски субјект и свеколика стварност подређени неу- 
мољивој привлачности и трајању зла, које je видљиво и спо- 
ља, али je у још већој мери и рефлекс понирања у ирационал- 
не, митске слојеве бића, које и само преображено готово наго
ни лесника на самоћу и стешњеност.

Лесников глас на тај начин персонализује начело аутоде- 
струкције и што се више приближава неухватљивом понор- 
ном звуку, све je опасније његово непосредно, директно изри- 
цаіье: „Ja сам земља / Ja сам занавек / Ja сам земља / Ja сам за- 
навек / Понавља непознат / Неки глас из дубина” („Из дубина 
глас”). Снага тог гласа разара и сам песнички говор као једи-
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ни начин да се страх и стрепња превладају. Напор стварања 
исказује се као стално нарушавање равнотеже између светло
сти и таме, „црне тачке” у којој се сустичу бескрај и празни- 
на, кретање и замирање, звук и визија: „Од речи киша напра- 
вио сам кишу / И била je киша / Од речи муња направио сам 
муњу / И била je муња / Од речи гром направио сам гром / Не
погода и сад влада” („Непогода”). Онда, када за трен лесник 
успе да речима припитоми страх и зло, језик почиње да се рас- 
прскава у низове нагомиланих, апокалиптичних слика, ап- 
страктних, визуелно експресивних описа и елиптичних призо
ра. Први од формалних модела присутних у поезији Зорана 
Милића je зато редуковани симболички тип песничке форме 
која почива на разградњи модела усмене традиције и функци- 
онално коришћеним стилским поступцима. То су бројне син- 
таксичке фигуре, наопако именовање, оксиморонске кон- 
струкције, словенска антитеза, нелогистичка пракса. Други 
вид формалног онеобичавања налази се на сасвим супротном 
полу од претходног и подразумева прозни лирски фрагмент, 
односно песму у прози која почива на симултаним исказима, 
што сваки потенцијални опис претварају у динамичну визију 
сликарских сензација. За разлику од чврсто уобличеног моде
ла који je особен за циклусе „Стабло ни из чега”, „Семе на ве
тру” или, рецимо, „Душа у студени”, циклуси „У трагању за 
Полифемом”, „Монголска стаза”, „Записи на кожи , „Писма 
небу” или завршни „Светогорска стаза” имају неодређену, ле- 
лујаву путописну основу и рефлексивно-исповедну димензи- 
ју, што Милића несумњиво приближава мајсторима овог об
лика, пре свега Јовану Дучићу и Иви Андрићу.

Оваква форма омогућава леснику али и читаоцу сликар- 
ски и поетски доживљај истовремено. Слике се рађају ту пред 
нама, наговештене шкртим описима пејзажа (медитерански 
предели, Монголија, Света гора) и значењским осамостаљи- 
вањем боја. Милић je стога један од оних српских лесника чи- 
ји песнички текстови подсећају на експресионистичко сли- 
карско платно: „У шкртом медитеранском пејзажу све je по- 
мало нестварно, људске прилике, боје, звуци, облици. / Там- 
нозелене масе пресецају жуте. Смењују се тиркизно и модро. 
Пламти црвено. / Беле, китњасте грађевине надграђују тврде 
камене избочине. / Рески звуци звона, попут семена, падају no 
пропланцима, no намрешканој пучини” („Атонска пустиња”).
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Синестезијско дозивање боја, звукова и форми у језичком 
смислу уздиже овај опис предела-у-нестајању на универзални 
план у којем се време зауставља и постаје прозирно за прелаз 
из овога у онај свет („Савин бунар”). Kao да песник тиме још 
једном искушава може ли се игде из тога круга језовитог по- 
стојања, има ли икакве промене.
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ЖУДЊА ЗА ОЧОВЕЧЕЊЕМ 
Вук Крњевић

„Још би мало да се мијењаш, да се мудро претвараш у не
што друго. Али ни ријечи више ником не требају, ријечи од 
спасења. Све ^е већ уређено. / Остаје ти да се мирно предаш. 
Kao предмет.’ („Пред собом као пред предметом’, 2). „Ствар- 
ност неће имати где да продре. Ништа у ништа.” („Источник 
берлински”). Између циклуса којим се отвара и овога другога 
што затвара збирку изабраних и нових песама Источник бер
лински Вука Крњевића (1999) сто)и готово четрдесет година, а 
седам целина које се међусобно преливају, допуњаваЈу и из- 
нутра расветљавају („Пред собом као пред предметом”, „Бер- 
линске баладе”, „Берлин, децембра 1983”, „Барокна свита о 
паду берлинског зида”, „Зид”, „Гласови из даљине”, „Источ- 
ници”), тематски су обједињени асоцијативним, раслојеним 
односом лирског)унака према историјској, културолошко) и 
метафизичкој везаности за немачки духовни простор.

Он je за песника истовремено и извор вечитог усуда де- 
струкције по српски народ као и појединачно, па и лично бив- 
ствовање и одређење према феномену непролазног зла. Ујед- 
но je и подстицај за промишљање противречности велике не- 
мачке културе, која посредно сведочи не само о кризи свеко- 
лике западноевропске цивилизации (што je видљиво особито 
у двадасетом веку), већ и о резигнираном сазнању да се ствар- 
ност неповратно преселила у ништа, а појединац, песник ос- 
тао да лебди негде између крика, лелека, протеста и мука, 
постварења и изгинућа.

Критика je својевремено уочила да je Крњевићевићева по
езда писана увек у присуству или са подсећањем на разноли- 
ке форме зла и смрти (Никола Милошевић), те да паралелно

25



постојање лирског тона и критичко-веристичког доживљаја 
света, честа употреба гротескно-фантастичних призора, језич- 
ка, стилска и стиховна разуђеност упућује на експресиони- 
стичко наслеђе српске књижевности (М. Пантић). Овоме би 
свакако требало додати још једну важну поетичку компонен
ту, видљиву посебно у последњој Крњевићевој књизи: потпу- 
но измештање временских и просторних одредница које би се, 
иначе, могле читати као низ „документарних, биографских 
детаља”, наслаганих у песниковом егзистенцијалном и језич- 
ком памћењу.

У том смислу, Вук Крњевић je и компоновао књигу која се 
не држи хронолошког принципа настајања појединих песама, 
циклуса, записа, коментара или дневничко-аутопоетичких бе- 
лежака, већ се у њој временске и просторно перспективе не- 
престано преобликују и надограђују актуелним, су-временим 
мотивима (рецимо, траума НАТО бомбардовања). Таква пози- 
ција лесника наново гони да преиспита свој првобитни, дети- 
њи сусрет са немачком окупацијом и геноцидом, било у фор- 
ми евокације, било као свесни, готово објективни коментар уз 
неку песму (нпр. у циклусу „Гласови из даљине”, особито пе- 
сме „О Принципу”, „О Чабриновићу”, „Гроб Благоја Парови- 
ћа”, итд).

Управо та „рупа сећања” омогућава му да оствари особену 
структуру Источника берлинског, која у формалном погледу 
представља хибрид стиха и лирске прозе: слободног стиха, 
римованог дистиха и осмерца, песме у прози, дужих аутобио- 
графских исповести и сведочења. Сталин мотивски и значењ- 
ски паралелизам између колективне и појединачне судбине 
српског и немачког народа и њихових трагичних, али и кул- 
турно-историјски илуминативних веза код Крњевића je упра
во садржан у унутрашњем искуству песника-путника, некога 
ко се стално враћа на „место злочина”, али и сталног подсећа- 
ња на вредности немачке културе.

Реч je посебно о циклусу „Берлин, децембра 1983” и зани- 
мљива „Барокна свита о паду берлинског зида”, која пропу
ском техником преакцентује свечаност и лепоту старих ба- 
рокних игара у форме из наше митолошко-усмене традиције: 
„А на крају и нож у срце, / конац вијека баш базди на мрце.” 
(„Менует ’). Или: „Црвљиви свијет иште исцјељење / у не
станку звијезда у тами васељене. / Кад се овде руке упрљају /
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код нас се мртве главе котрљају” („Алеманда”). Неоекспреси- 
онистичка стилска решења упућују нас на слике ужаса и апо- 
калиптичних визија што у песнику изазива сваки поновни су- 
срет са „Германијом”, која je једина вечна, као „златна краљи- 
ца на умору”, али увек, попут отровнице, спремна на нови 
скок, на нови круг умножавања зла. Германија je уједно и 
симбол за све бескућнике, Ахасвере, жртве, који се на неки 
необјашњиви начин враћају своме џелату („Молеб за сарајев- 
ског изгнаника”). Свет који je смрвио божанско начело, сада 
je празан и леден, а песнику остаје j едино нада да ће се у „ста
ром патнику Христу” можда поново оживотоворити онај део 
људског лика, који je, према Ничеу, у најстрашнијим мукама, 
заиста и умро разапет на крсту.
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OKO ДВОЈНИКА
Рајко Петров Ного

Лесника Рајка Петрова Нога критика je укључила у онај 
магистрални ток послератне српске поезије која своје исходи- 
ште проналази у традицији лирске метафизике испеване у раз- 
личитим облицима везанога стиха, која je заживела са појавом 
српских модерниста почетком претходнога века, особито са 
Јованом Дучићем. С друге стране, иако превасходно признат 
као мајстор сонетне форме, Рајко Петров Horo није ништа ма- 
н>е убедљив ни као песник слободнога стиха, што његовом пе- 
сништву не дарује само изузетну разноврсност у формалном 
погледу, већ и упућује на различите поетике које - на овај на
чин синтетизоване - померају и смисаони хоризонт његовог 
песништва. Овај песник такође изврсно влада драматургијом 
поетских целина, како на нивоу појединачних песама, тако и 
читавих циклуса, односно засебних песничких збирки, у пр- 
вом реду са Лазаровом суботом (1989), али и с најновијом, 
вишеструко награђеном књигом Недремано око, која се noja- 
вила у јубиларном, 110. колу Српске књижевне задруге 2002. 
године.

Средишњи и насловни мотив Недреманог Ока (предговор 
А. Јовановић), обједињује три циклуса са укупно 33 песме ове 
књиге различитих стиховних решења (од седмерца до шесна- 
естерца и слободног стиха), у чијем поднаслову стоји трип
тих. Нумеролошка симболика броја 33 упућује на њену уну- 
тарњу раздеобу на три целине: на уводну и завршну од по 15 
песама и средиппьу од само три песме. Оне на микроплану 
симболизују Свето Тројство којим су прожете 33 године жи
вота, страдања и смрти Богочовека Исуса, чију трновиту кру- 
ну носи и сам песник, управо као његово „двојничко око”.
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Око, које je попут Божанског, Свевидећег Ока будно и онда 
када спава, или када нам се чини да je одсутно, не зна за свет 
људског постојања, за његову индивидуалну, колективно-на- 
ционалну и цивилизацијску катастрофу. Стога се, као у песми 
„Књига о Јову”, може упутути само очајнички вапај побуне, 
упркос неминовности људске патње и пустоши.

У исходишту ове књиге јесте најдубља песникова потреба 
за одговором на питање о одсуству и присуству Божанског 
принципа и његовог субјективног доживљаја тог односа. Код 
Нога се у свакој песми могу пронаћи слојеви разноликих сми- 
саоно-искуствених палимпсеста: од архетипског, преко мито- 
лошког и митског, античког, средњовековног, литерарно-кул- 
турног - до кључних национално-историјских догађаја који су 
обележили савремену судбину и расап српског народа, од 
искона до скорашњег НАТО бомбардовања. Они се препозна- 
ју једно у другом, проширују алузивну вишезначност песме и 
већих целина, проблематизујући поједине топосе и симболе. 
На првом месту то су паганско-словенска и доцније хришћан- 
ска фигура вука, пса, затим светитеља, лесника, Богооца, Си
на и Богомајке.

Нако песник васкрсава духовну вертикалу која га од мит- 
ско-паганског ел oj а води ка оностраном и трансцедентном, он 
истовремено сведочи о трајном поремећају историјског и те- 
кућег, живећег времена. Сан и будност, снег и смрт стоје у на- 
петој смисаоној вези управо са оним што, у недостатку Сми- 
сла и Слова, леснику може да значи „изгубљени завичај ре
чи”. Попут Милтоновог изгубљеног раја.

У песми „Орфеј и Еуридика”, Horo нас подсећа на Орфе- 
јеву моћ да „погледом снег отапа, звери кроти, са сунцем ча- 
врља”, захваљујући „речима које су пљускале у океану сми- 
сла”. Орфејево, односно песниково замирање гласа и његов 
мук потичу од љубавног смртног загрљаја и погледа на Еури- 
дику коју дозива из „домовине речи’, безгласног завичаја где 
га она води попут слепца. Не случајно, ovaj ће мотив добити 
своје разрешење управо у песми „Кенотаф’’, једној од најбо- 
љих у збирци: „Стално се враћам кући по жеравицу речи / A 
угљен сам у води над ничим туја тмола / Како ћу тамо ући кад 
останем без речи / Зна она што ме води / А нема ме већ пола”.

Симболично враћање кући за лесника има вишеструко 
значење: кућа je гроб његов и његових предака, снегом сачу-
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вано сећање на вечити живот („Тропар у два гласа”), онирич- 
ко претапање слика мртвоживих, прелазак у другу, вишу јаву 
(„Невесињски исконостас”). Сан je тако близанац смрти, ње- 
но Недремано Око које je истовремено и песничко и Божан- 
ско. Али огледање Божанског у људском оку („Разроко”) као 
да се дешава по принципу узајамног одсуства - j ер и људи и 
Бог окренуше лице једни од других. Како онда склопити ру- 
копис неизрецивог слева, како заоблити заувек распарчану 
целину тела Света? Тако што ће лесник „срицати сузну моли
тву”, старинским римама утројити тугу, хармонским слива- 
њем речи и мелодије отелотворити ту молитву која није ни- 
шта друго неко наш унутарњи самоговор са Богом. Koj и je 
усамљен без људи, далеко у својој леденој тишини, као што je 
и човек сам, упркос дитирамбима што прослављају сунчано, 
ведро небо.
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ДАНАЈСКИ ДАР OB И 
Даринка Јеврић

Поетичка и тематска актуелност песничке збирке Јудин 
пољубац (1998) Даринке Јеврић сведочи не само о трагичном 
историјском контексту у ко) ем се, као у снажном, изненадном 
тектонском поремећају нашао српски народ, всћ и о односу 
ко)и сваки стваралац, а поготово песник, успоставља према 
изворишту и приоритетима властитога певања. Taj однос није 
и не може бити само бесомучни излив (оправданог) гнева и 
револта, или патетично ламентирање над судбином злосрећ- 
ног српског национа. Он мора првенствено бити одзив уну- 
трашњег песничког пулса на свеопшту космичку изобличе- 
ност, на „нулту годину” у којој се цинизам бројки поклапа са 
давнашњим пророчанством планета и древних књига у којима 
су похрањене поруке за будућност, па и за нас, живуће мртва- 
це. Отуд се симболика наслова Јудин пољубац може разумели 
као најопштији топос око којег се формирала композициона и 
значењска структура Јеврићкине збирке. Она у себи, дакако, 
тематизује и остале носеће мотиве српске епике, историје и 
мита: издајство, неслогу међу браћом, уситњавање српског 
духовног и географског простора, слугањство, осионост и без- 
очност власти, немогућност да се макар и на час постигне ин- 
дивидуално и колективно самоиспуњење и самоокупљање.

Песникиња je, условно речено, књигу компоновала из две 
веће целине које уоквирују уводна песма „Нулта година” и за- 
вршна „Свечасни збор ’ (молитва Десанке Максимовић), а то 
су „Горки брст” и „Вилин вео”, који се продужава и кроз ци- 
клус „Напукло звоно”. Први циклус представља неку врсту 
осавремењеног епског певања са мноштвом тужних чињени- 
ца из најновије историје српскога народа - од ратова и избе-
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гличких збегова у Крајини и Босни, преко насилног раздваја- 
ња српског живља из политичких разлога („Цариник на Дри- 
ни”, „На Дрини царина”, „Нула лице”), прогнаника и бескућ- 
ника којима je тесно на властитој земљи.

Опор и горак, али нескривено критички тон ових Јеврић- 
киних песама прожима обликоване фолклорне формуле, које 
су покаткада имагинативно недовољно развијене. Оне се, ме- 
ђутим, преплићу са песмама изразитог и оригиналног метафо- 
ричког набоја који епску, готово античку драматичност пре- 
твара у сажети лирски запис (нпр. песме „Чуваркућа”, „Круг 
кредом - прогнаников припјев” и особито „Горки брст” и „Са- 
бор врана у Приштини’). У њима преовлађује колорит црпи
ла, таме, мрчила, традиционалних мотива птица које доносе 
несрећу (врана, гавран). Овакве слике призивају немогућност 
да се пронађе упориште, домаја, j ер j e епска, целовита и вред- 
носно утемељена слика света одавно замењена ништавилом и 
празнином, нула-лицем. Песникиња ће зато рећи: „Из тамни- 
не у тавнило / преко Дрине - вир - удава / до Нигдине. / К не
бу нице / нула-лице.”

У том контексту, али понешто промењеном тематском и 
емоционалном регистру, треба читати и циклусе „Вилин вео” 
и „Напукло звоно”. На трагу анархизма Црњанскове генера- 
ције, попут већине савремених српских песника, и Даринка 
Јеврић са овога ругобног света своје очи подиже небу, ишче- 
кујући благовести. Отуд у некој врсти модерног псалма „Пам- 
ћење тјела” она активира ону неспутану животну радост коју 
joj само може пружити тренутак свеколиког озарења - и теле- 
сног и духовног.

Ако je злехуда историја српскога народа певање љубави 
некако потиснула и преобразила у певање о опстанку, дабоме 
и физичком („Пјесникиња од Срба”), песникиња je ипак све- 
сна да су памћење речи и памћење тела њена j едина васиона 
и вьен j едини дом. Поједине женске историјске фигуре, нпр. 
Јелену Анжујску, Милицу Стојадиновић Српкињу или Десан- 
ку Максимович, она доживљава као химеричне виде које сво- 
јим постојањем остављају траг љубави, тако неопходан свима: 
„и к језеру у освит / са угаситих висова силазе звијезде и звје- 
рад / док у омлади се горског смиља / сред немуште нигдине / 
злате прашници са Госпином кармом’ („Јелена Анжујска - 
химера). У j ед ном народу, у коме je драга чешће копала гроб
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своме вољеном него га љубила („Тихи гроб”), коме су данај- 
ски и луциферски дарови давани у изобиљу, изазивајући исто- 
времено страх и бунт, трпљење и отпор. Jep они који разапе- 
ше Исуса бојали су се истовремено и његове људске и његове 
божанске природе. Коју од њих je издао Јуда својим пољуп- 
цем? И хоћемо ли икада бити у стању да спознамо суштину 
тога двојства?
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ЈЕЗИК TAME
Вито Марковић

Поетички систем Вита Марковића представља јединстве- 
ни укрштај различитих традицијских линија не само савреме- 
ног српског песништва, већ и нову артикулацију модерни- 
стичко-авангардног наслеђа из двадесетих година прошлога 
века. Најновија, тринаеста збирка овог песника Hohn и одсја- 
ји (2002) у сажетој, драматуршки чврстој, а ипак дисконтину- 
ираној форми реактуализује нека од есенцијалних искустава 
модерне српске поезије од Диса и Црњанског, преко Настаси- 
јевића, Бранка Миљковића или Алека Вукадиновића, уз стал- 
не реминисценције на естетички хоризонт европске поезије и 
за овог песника посебно значащие поетске интерпретације Ни- 
чеових и Хајдегерових филозофских идеја.

Пет циклуса ове збирке „Ноћи”, „Одсјаји”, „Усклици”, 
„Гласови” и „Смирај” преводе појмовне категорије у изразито 
чулне, готово матери)ално опипљиве слике, захваљујући ин- 
вентивности Марковићевог метафоричког језика, његовог 
смисла да кратку форму камерне атмосфере и арбитрарно ри- 
мованог стиха реализује кроз неколико тежишних топоса, ко- 
)и добијају смисао надреалне метафоре парадоксалног и окси- 
моронског типа. Због тога се основна тематска исходишта ове 
збирке могу сагледати тек посредно, кроз динамично круже- 
ње појединих архетипских одсјаја, у чему je Вито Марковић 
близак и поетичким стремљењима Миљковића и Алека Вука- 
диновића.

Уводном кратком песмом „Отпочиње време скоре смрти 
дана”, песник нас уводи у језовите просторе ноћи и таме, ко- 
ји ће потом добити и своју конкретизацију у катаклизми бом- 
бардовања, у леденом даху априла којим корача март, како би
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то слично Елиоту рекао Марковић. Унутарњи развој и згу- 
шњавање значења ових пет циклуса управо се одвија с обзи- 
ром на вечиту борбу добра и зла, трајног присуства зла оличе- 
ног у „звери дивљег ока ’ и напора да у контексту апокалип- 
тичког изазова Небога, песник покуша да одреди статус свога 
песничког говора, упркос свести да „на празној страни тамно- 
га света / Песник и ноћас самоћу бира”. Песничко биће, опхр- 
вано стрешьом и страхом, самоћом и неизвесношћу у суге- 
стивном неоекспресионистичком стилу промишља свој поло- 
жај између граничних стања, парадоксалних душевно-меди- 
тативних позиција које, уколико жели да остане песник, мора 
да носи у себи, као вечно проклетство подвојености. Неке од 
најбољих Марковићевих песама из ове збирке управо су напи- 
сане из перспективе угроженог песничког субјекта који се по- 
влачењем у сан и поезију заправо брани од застрашујућег све
та, али истовремено показује и своју духовну посебност, ко- 
јом je у стању да општи са Божанским. Такве су, на пример, 
песме „Четврта”, „Шеста”, „Осма”, „Девета” из првог циклу
са „Ноћи”, затим „Призор, лабуд”, „Поноћ, тама„Слобода 
пати” и друге.

Фигура лесника и тематизација песничког чина у поезији 
Вита Марковића симболизују тај укрштај супротности без ко- 
јих и нема певања. To je, с једне стране, изразито виталистич- 
ка моћ душе, која може бити и дивља и нежна, и рањива и бун- 
товна, а с друге стране, доживљај лесника као антипода сва- 
ком активизму, некоме ко тежи спиритуалним, трансцедент- 
ним сферами, у којима „лута смртан, а ипак вечан’, одолевају- 
ћи привлачној сили пролазности која га непрестано мами.

Отуд je самоћа нужни егзистенцијалии избор Марковиће- 
вог лирског j унака, дакле, не само психолошко, већ пре света 
стање духа, који се непрестано бори са надолазећом тамом: 
„Смеје се бескрај висок и ведар / Из ширине ноћне таме / А 
неко одвећ смртан и нежан / чудесно и л ако лева и плаче / чу
десно и лако од А до О / Високо до гласног j ада / Неко осло- 
њен о понор низ ноћ / Певајући наглавачке лада” („Осма”). 
Ово je један од типичних примера Марковићеве конструкције 
апстрактног призора који почива на контрасту, односно пара
доксу појмова и слика.

Слика „Непознатог Неког” ко попут Орфеја својим пе- 
сничким гласом призива смртну језу гроба, сведочи о блиској
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повезаности Марковићевог песништва са поетичко-филозоф- 
ским исходиштем експресионистичког погледа на свет и њи- 
хове реторике. У песми „Слобода пати” језичка редукција je 
још уочљивија, a семантички потенцијал максимално зао- 
штрен: „Од речи до речи / Језик таме луга /Авет света јавља / 
Јава није јава / Случај чини чуда / Тишина није сама / Крици 
расту / Свуда свуда”. Језик таме, Тамног тама поседује готово 
шаманистичку моћ одбране, протеста, крика, али и катарзе. 
Ha трагу Ничеовог поимања очишћења као својеврсне радо
сти у пропадању и Вито Марковић снагу песничке речи в иди 
у својеврсном паду: „Идем лелујам латано лебдим / С часа на 
час на сав глас / Од речи до речи увис летим / Мада у паду ви
дим спас”. Спас у етеричном, суматраистичком сну, у смира- 
ју Божанског окриља.
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ПОСРТАЊЕ ПЕСМЕ 
Зоран М. Мандић

„Разлику између песника и песама / зна само песма / To 
знање je заштићено тајном / a свако нагађање о њему je сулу- 
до”, готово аксиоматски изриче Зоран М. Мандић (1950) у пе- 
сми „Обогаљивање света” из претходне збирке Апатин и пе- 
сме од пре (1998). У својој последњој збирци Усеклине, прозор 
(2000) која je непосредно подстакнута ауторовим поновним 
преживљавањем НАТО бомбардовања, песник настоји да от- 
крије онај непоновљиви тренутак оживљавања песничког гла
са, кроз „фрагменте, стихове, елегије”, како стоји у њеном 
поднаслову. Kao да je ужас невидљивих фантома рата укинуо 
све категорије на којима почива појединачни људски опста- 
нак, зауставио време, поништио стварност културе, моћ гово
ра и настанка песме.

Због тога у уводној белешци „Из много зато” Мандић опи- 
сује повратак себе у песму и оснаживање утрнулог, онемелог 
језика: „Када су заћутале бомбе у гробној тишини рупіевина 
препознао сам глас мојих песама. Долазиле су ми у сусрет по- 
лунаге и личиле на усеклине, на разјапљени прозор без стака- 
ла”. Песник се, на тај начин, поново нашао на месту злочина, 
у троуглу између сећања на некадашње, већ прохујало и пони- 
штено ,ја”, те драме поновног успостављања додира са слика- 
ма које измичу, и у измицању потврђују своју не-видљивост - 
те ирисуства смрти која се симболично преоблачи у сами је- 
зик песме.

Четири циклуса збирке („Случај je загонетан”, „Три за јед- 
ну слику , „Вратио сам се” и „Заклети ковач читања’) повеза- 
ни су управо загонетком разлике између песника и песама, ко- 
ју Мандић признаје, али непрестано преиспитује, уписује у
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своје текстове, иронично се поигравајући правилима која се 
између њих могу успоставити. Особито се изругује сваком по- 
кушају да се лелујаво тело песме без остатка стави под микр
оскоп критичара и њихов функционални скалпел, као и песни- 
цима који робују одређеним нормама: „Неко из мука позива 
глуве / неме и слепе / нуди им упражњено место у језику / спе- 
цијализацију на курсу за стилске / фигуре / У питању je и по- 
замашна зарада од / неподучених језикокваритеља’’ („Нико 
није овде”).

Међутим, Мандић je истовремено и заклети ковач читања, 
лесник који свој глас настоји да препозна и издвоји у талози- 
ма палимпсеста jезичког и културног памћења, који су уједно 
крцати разноразним „брбљотинама”. Он je истовремено и по- 
уздани посматрач хаотичних и за човека бесмислених догађа- 
ја и померања у времену, која се региструју управо променом 
властитог сопства, тог одлазећег ja. Одлазак и повратак, две 
кључне метафоричке одреднице ове збирке, упућују на сврше- 
ност и несвршеност људског/песничког постојања и чињења у 
времену, што je пропраћено песниковим, одвећ учесталим ло
мом појединих речи: најчешће се издвајају префикси, нпр. по- 
гледа, рас-пада, про-мицао, пре-пун. Тако се време обзнањује 
управо кроз проток архетипских слика које се усељавају у је- 
зик, указуј ући на релативност означеног, а уједно утичу на 
сенчење непролазног трага једном записаног или изговоре- 
ног: „Мене je Бог одабрао / да ти у песми подигнем дворац / и 
да у њему останем као твоја / сенка / као неми чувар гласова / 
који ће одабрати речи за тебе / за твоје ухо / а / можда и за тво- 
је срце” („Усеклине, прозор”).

Миљковићева тема „настанка песме”, интензивно присутна 
код једног броја савремених српских лесника различитих гене- 
рација, оплођена je различитим традицијама и формално-рето- 
ричким решењима. Мандићев поетски дискурс креће се негде 
између надреалистичких уланчавања психосензација, критич- 
ко-веристичке тежње за само-спознајом и десакрализацијом пс- 
сничког чина, односно решења блиских неоавангардним, екс- 
перименталним, језичким поетикама. Посебну новост предста- 
вља обнова лирског модуса певања, оличеног у елегији, која je 
надахнута смрћу блиског, вољеног бића, песникове мајке.

У песми „Коментар три за једну слику” одвија се зани- 
мљив поступак метафоричког једначења између хартије на

42



којој песник пише, сени умрле мајке и поезије оличене у оном 
вечитом Другом, женственом: „Питање je да ли je свесна свог 
нежнијег пола / Због осталих питања оплакујем je сваких / че- 
трдесет дана / не дам joj да се растане од мојих погледа / Ако 
не верује нека ме погледа / Нека ме по-гледа”. Тако се поези- 
ја леснику Зорану М. Мандићу вратила у лику смрти, поједи- 
начне али и националне, призивајући сећање на бивше обли
ке бивствовања, поништених и обновљених у трену посртања 
песме.
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ИЗГОВОРЕНИ БОЛ
Симон Симоновѣ

Симон Симоновић (1946) песник и прозаиста, присутан je 
у савременој српској поезији више од три деценије, а први из- 
бор од стотинак старих и десет нових песама више него очи- 
гледно потврђује да nojединим песницима, за разлику од не
ких других, изабране песме доносе двоструку песничку пред- 
ност. Прва се састоји у скретању читалачке пажње на гьихову 
поезију као непорециву, премда не превише експонирану чи- 
њеницу наше књижевности.

Друга околност подразумева одређени вредносни став 
приликом избора и ново читање, па стога и битно другачије 
контекстуализовање извесних општих и посебних вредности 
поетике некога песника, што се огледа у истицању њених по- 
јединих, специфичних формално-језичких и тематско-зна- 
чењских одлика. Приређивач Песама Симона Симоновића 
Предраг Петровић успешно je искористио обе поменуте пред- 
ности и читаоцима подарио драгоцену и провокативну књигу.

Песништво нашега аутора зачето je почетком седамдесе- 
тих година у време наступа песничке генерације тзв. сазнајно- 
критичке оријентације, када je доследно измењено схватање 
песничког чина и функције поезије која се све више номера на 
цивилизацијску и културну маргину. То je видљиво у свих 
осам збирки из којих je сачињен избор, без обзира на темат- 
ско-мотивско проширење фокуса Симоновићеве поезије, као 
и на њене формалне промене.

Песник покушава да одреди егзистенцијални сиже лир- 
ског jунака коме je град извор свеколике фрустрације, али и 
амбијент у којем се попут неког другог живота или поновље- 
не стварности одиграва оно што je песник доживео мучним
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одвајањем од „мајчиног млека” и топлине предака коју он, да- 
ље, преноси својим потомцима, у првом реду својој деци.

Још једна од посебности Симоновићеве поетике јесте неу- 
обичајен и плодотворан спој између три начина доживљавања 
себе и света, те сходно томе и његове формалне реализације. 
Најпре, реч je о аутентичном лирско-елегичном говору који je 
обојен посредним и непосредним реминисценции  ама на дома- 
ћу и страну традицију. Ту су затим краће и дуже песме са не
ком врстом прозног уобличења: заплет, психолошко нијанси- 
рање ситуације и j унака, драмски акценти. Коначно, присутне 
су и песме у којима се судара митско-ритуална потка са урба- 
ном свакодневицом, а целовитост коју симболизују традици- 
ја, завичај и дом оштро су супротставл>ени њеном распаду, 
идеологизации и субјективном обезличењу.

Симоновићев лирски јунак стога представља типичног ју- 
нака (пост)модерних времена. Он се најпре отуђује од приро
де и родних корена, затим у различитим видовима и од дру- 
штвене, националне и политичке заједнице, и коначно од са- 
мога себе. То, међутим, не резултира бегом у лудило и изопа- 
ченост, већ својеврсном утученошћу, апатијом и реским ци
низмом. Тако у песми „Поглед на свет” песник резимира: „Из- 
вртао сам успомене, оштрио / Зубе за још један крвоток, / На
пето решавао текућа питања... / Чекао сам да се крв згруша, / 
Изазвао, преломио кључне / Правце. Подигао обрве, / Haj зад 
бацио поглед на свет”. Овај аутоиронични али истовремено и 
супериорни поглед на свет омогућиће леснику да се против 
свих побројаних отуђења постави као активно, свесно и у 
крајњој линији - виталистичко биће („Упутства за преврат”).

Побуна и преврат дешавају се у самом леснику, али и кроз 
особито тумачење домаће и светске историј ско-културне тради- 
ције (песме „Почетак буне,” „Вук”, „Бранко”, „Бсзвлашііе”, „Ге- 
није, зебња”). Такође, бег од хладноће испражњеног и онемогуће- 
ног субјекта надомешћује се истицањем блискости и љубави пре- 
ма ближњима, посебно према родитељима и деци. Љубавне песме 
из збирке Мајчино млеко по тону баладичне и меланхолничне, 
уверавају нас да je лирски јунакјош жив, да се сећа и чезне негде 
између свога пређашњег и новоосвојеног облика постојања: „Ди
сала си пуним плућима, сазревала, / А лето je благо њихало твоје 
груди / И у њима загаситоцрвене плодове. / Пијући с ногу вишње- 
вачу као мелем, / Озлеђујем ли ти девојачку рану?” („Вишња”).

46



Последњи и најдубљи начин самопотврђивања лирског ју- 
нака одвија се кроз обраћање Творцу, најчешће „у првом ли
цу”. Песник се од болести и пропадања може спасити једино 
потпуним предавањем у божје руке, лаганим опраштањем од 
живота и припремом за сусрет са оностраним и ванвременим. 
И тада, он, песник, још само има снаге да плаче, покушавају- 
ћи да у песму преведе изговорени бол.
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ПРОМИШЉАЊЕ ХАОСА
Душко Новаковић

Свака, па и ова, девета песничка збирка Сметеѣаков цр- 
теж (2002) Душка Новаковића, несумњиво потврђује да овај 
аутор припада оно) елитној скупини савремених српских пе- 
сника ко)а својим писањем настоји да рационализује и преи- 
спита бесмисао уходаних, израубованих поетских поступака, 
те да читаоца недвосмислено пробуди из удобне, комформи- 
стичке постеље. Поетика Душка Новаковића, са свим разлика- 
ма и специфичностима које одликују његове књиге почев од 
Зналца огледала (1976), упућује непосредно (апелативно) и по- 
средно (херметички-алузивно) на распад спознајних људских 
моћи и потребу за њиховим изоштравањем и „хируршким ре- 
зом”. Она упућује на дубоку егзистенцијалну и онтолошку 
кризу (пост)модерног света у чијем темељу се налазе, како je 
то сам лесник једном приликом рекао, „окрутне митологије”. 
Из њих увек зраче и преживљавају супстанцијално зло и порив 
за деструкцијом, који данас, на почетку трећега миленијума, 
исто као и у прастаро доба, својом безобзирном равнодушно- 
шћу изазивају лесника на иску врсту сучељавања и одмерава- 
ња снага, као и на ново артикулисање става према свету.

Новаковић je у читавом свом песничком опусу развијао и 
модификовао неке обрасце тзв. веристичког певања кроз сло- 
јеве свакодневне митологије, проширујући тај фокус у правду 
критичког, гротескног, али и елегично-трагичног промишља- 
ња положаја индивидуе у бројним штампаријама цивилиза- 
цијских и историјских рециклажа. Сметењаков цртеж про- 
дужава линију коју je лесник назначио у својој претходној, 
изврсној збирци Стационарије, песме рата и месечарења 
(1998), обзнањујући својим ауторским гласом апокалипсу
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личне и колективне сувремености. Он у том смислу веристич- 
ку стилизацију писма подређује етичкој димензији комуника- 
ције са читаоцем. To значи да претежно дуге песме из послед- 
ње збирке неком врстом онеобичавања класичног певања 
(имамо ту на уму посебан, готово хомерски ритам Новакови- 
ћевих стихова), не сведоче само о потреби за сложении мо- 
гућностима тумачења текстуалне полисемије и распона изме- 
ђу емпиријског и метафизичког, већ и о њиховој особеној се- 
мантичкој прокрвљености.

Четири циклуса последње Новаковићеве збирке („Дро- 
њавци, лим, блато, психопате и евакуација”, „Liga pincgaue- 
ra”, „Уместо А. Рембоа” и „Из вежбанке за познавање приро
де”) пример су певања песничког присуства, чак и тамо где je 
песнички глас скривен, прерушен, где функционише као по
средник појединих коментара, сентенција, колоквијалних 
обрта и богатих референтних цитата из културне историје и 
књижевности. Промишљање битних секвенци хаоса одвија се 
кроз линеарни, површински доживљај историје и рата у који- 
ма појединци само присуствују и опсервирају их. Такве песме 
могу дати потресне портрете жртава идеологи)а нових-старих 
времена: „Од фетуса да се почне, тек малчице очовеченог... / 
Да не буде j сдан у низу неразјашњених случајева / Уз то и и 
његова мајка коју никада видети неће / Никад joj размазати 
кармин, теглити je за сукњу, сисати / А биће му гроб у гробу 
који вапи за истином” („Као у слов питања”).

С друге стране, постоје песме које, попут оних из Стаци- 
онарија, посредују један непатворени, лични доживљај вла- 
стите судбине и релација према породици: оцу, мајци, рођаци- 
ма, деци, жени, коначно и према самом себи. Ту се најчешће 
емпиријска мотивска раван преводи у симболички, лирски из- 
ричај, првенствено због убедљивог контрастирања, али и са- 
жимања временских перспектива у односу на психолошки 
дисконтинуитет лирског јунака.

Једна од таквих кључних песама je свакако она по којој je 
читава збирка добила име, „Сметењаков цртеж”. Она je сјајан 
пример укрштања различитих Новаковићевих поступака обли- 
ковања поетског значења: с једне стране, веристичког описи- 
вања и приповедања, а с друге - лирског и исповедног говора 
који своје извориште има у евокативној снази прошлости (де- 
тињства и младости). И особито у „разјашњавању себе”, у са-
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дашњим околностима живота, после пређеног пута у којем je 
било и „напуштања и неверстава”. Слика дечака који покуша- 
ва да скицира свет којим постепено овладава призива нешто од 
оне спонтане, архетипске радости живљења и доцније потребе 
да се песник заувек скрије у „анонимном ауторству малих цр- 
тача који због нечета / Као и овај кота познајем стал но од свог 
имена беже”. Попут Офелије из песме „Чудовиште” до чијег 
усамљеног острва једино песник жели да доплива.

51





ТЕСКОБА И ЧЕЖЊА
Душка Врховац

Душка Врховац (1947) појавила се касно својом првом 
збирком песмама Сан по сан (1986), да би током наредне де- 
ценије објавила још осам песничких књига, потврђујући тако 
своју песничку зрелост крунисану избором из старих и нових 
песама ко)и je сачинио недавно преминули књижевни крити- 
чар Гојко Антић. Књигу Изабране u нове песме (2002) образу- 
ју четири целине које маркирају основне поетичке константе 
као и развојни лук ауторкиног песништва: „Заветно слово”, 
„Истргн^та страница историје”, „Тратам за собом” и „У међу- 
времену , а уоквирене су пролошком и епилошком песмом 
„Исидора”, односно „Иосета Десанки”, чиме се несумњиво 
скреће пажња на извесне програмске елементе поетике Д. Вр
ховац као баштинице две најзначајније српске списатељице, 
Исидоре Секулић и Десанке Максимовић. И j ед на и друга пе- 
сма указују на блискост књижевних и песничких судбина же
на стваралаца, што резултира симболичким уопштавањем то
поса чежње и тескобе, особених и за Исидору и за Десанку, 
иначе у много чему ауторки различитих сензибилитета, жи- 
вотних путева, места у српској књижевности и погледа на 
свет.

Чежња и тескоба појављују се тако унутар властитога те
ла, између мушкарца и жене, у песникињином породичном, 
социјалном и националном окружењу. По вокацији лиричар 
исповедног типа, Врховчева своје теме артикулише различи- 
тим формалним поступцима, који се крећу од кратких песама 
ефектних и прецизних, најчешће контрасних песничких слика 
(рецимо „Молитва за добар дан”), до дужих, наративних це
лина, као и песама у везаном стиху. Од њих неке, ирвенстве-
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но оне тзв. патриотске инспирације, имају више пригодан и 
транспарентан карактер и битно одударају од јаког егзистен- 
цијалног, субјективног импулса који прожима песништво Ду
шке Врховац.

У најдубљем исходишту ове поетике јесте песникињина 
воља, духовно прегнуће да се остане веран и што ближи себи, 
али уједно и одан роду, језику, прецима и потомцима: „Помо- 
зи ми, Боже / да ми мисао ни душа не потамне” („Молитва за 
себе саму”). Због тога je порив за певањем увек повезан са ва- 
тром и животом, који - иако запретени и недоступни савреме- 
ном човеку у свом аутентичном облику - представљају извор 
свег рађања. Отуда je и мотив благослова знак стапања живе, 
страсне жеље која превазилази ћутњу и тишину, покрет и ре
чи: „од тебе желим све само живо / живот који je баш оно / за 
шта нисмо нашли речи / ћутања ни кретње” („Жива жеља”). С 
друге стране, жудња je повезана са чежњом и слутњом као 
највишим облицима духовности и симбола иманенције лир- 
ске јунакиње, што уједно упућује и на Исидору Секулић и на 
Десанку Максимович.

Врховчева у великом броју песама тематизује психологи- 
ју љубавног живота који зависи од укрштаја живота и смрти, 
али и од реалних и фиктивних растанака, што се рефлектује на 
променљивост слике свести о себи, другом и заједничкој неу- 
митној пролазности. То значи да мушкарац и жена нису бес- 
крајно удаљени и поларизовани, али се шихове емотивно-ег- 
зистенцијалне путање често разилазе и тек случајно пресеца- 
ју: „Разгледам остатке својих постојања, / остатке других у 
мом крвотоку / и мојим очајањима. / Сабирем смешке са гор- 
чином, / покушавам оживети сенке / опуштене у непостојању. 
/ Трагам за тобом” („Предах”).

Али, као што постоји радост слутње везане за ишчекива- 
ње неке метафизичке ситуације или доживљаја, постоји и зла, 
онеспокојавајућа, тешка слутња чије je извориште у песники- 
њином критичком доживљају савремености, преломљеном 
кроз фатум историје и понављање етичких заблуда (песме 
„Нова стварност’, „Бања Лука”, „Нова историја”). Тако се у 
изузетном циклусу („Први-Седми глас”), који je свакако тре- 
6ало да стоји издвојен, појављује мотив ништавила и смрти из 
којег песникиња проговара пророчким гласом. На тај начин се 
неименовано зло и субъективно опредмећује: „Под овим ста-

54



кленим звоном / не могу тајни језик да снујем, / име да наде
нем. / Непрепознато, нерођено / моје лице je тешка освета. / 
Moje неизбежно ништа / језиком пророштва проговара” („Пе
ти глас”). Због тога у песми „После зла”, ауторка наглашава 
веру у превазилажење смрти и универзални божански ред 
ствари, j ер je Бог један, ма како се звао. Тако Исидорино и Де
санкино песничко завештање добијају завршни акорд: неуто- 
љиву глад за певањем и несаницу која замењује сан, белу со
бу и кревет који je простран за тело, и тесан за чежњу.
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НЕДОХОДНИ РУБ 
Злата Коцић

„Човеку се објави светлост која му се дојављује како се од 
њега очекује да буде са-творац. Али човек je изгубио око ко- 
јим би je распознао. Он није кадар да обнови тај савез, њего- 
во учешће изостаје. Нема бацања крста да се њиме све покре- 
не изнова”, пише Злата Коцић (1950) у аутопоетичкој, лир- 
ској прози „Ледени крст” којом се засвођује њена трећа пе- 
сничка збирка Ребро (1993). Жудња за целином, било да je 
оваплоћује вечито таласање круга или прстен, доживљена je 
из перспективе жене - живота есенције, еухаристичне, носе- 
ће, астралне, која иако метонимијски везана за мушко, одно- 
сно Адамово ребро није просто изведена из њега, нити му je 
подређена.

Она je, према песникињи, крстолика, спроводница земне 
и телесне енергије ка небеским и божанским сферама. Стуб 
светлости кроз који се језиком обоје прочишћавају у чистили- 
шту, на бескрајном и недостижном путу ка Едену. Митоло- 
шки, митски и религијски слојеви у поетици ове песникиње 
имају најчешће своје симболичке, индивидуалне корелативе, 
али je њихово примарно архетипско препознавање измеште- 
но. У извесном смислу, оно je разграђено херметичним језич- 
ким поступком, којим се - тамо где језичко било аутентично 
проговара - твори не само утисак звучне и сликовне патине, 
већ и особени смисаони поредак.

Пета песничка збирка Злате Коцић Ваздушне фреске 
(1999) отвара нови изражајни простор, али истовремено и ево- 
цира претходне ауторкине мотиве, у доследно компоновано) 
збирци од девет циклуса. Њима претходи уводна песма језич- 
ки изразито економичних, строфичних структура, које подсе-
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ћају на преображену сонетну форму са слободним принципом 
римовања (четврти, осми, дванаести и шеснаести стих).

Наслови самих целина „Ожиљци”, „Стопало”, „Кост”, 
„Око”, „Усне”, „Плик”, „Ухо”, „Рука” и „Сенка руке” указ у)у 
на истакнуте, експресивне, градивне делове тела човека, чове- 
чице али и Бога. Они се овде појављују као сликарски и пе- 
снички фрагмента у служби уметничке креације „душе као 
олтара” прожетих „проблеском ваздуха”, односно Светог Ду
ха. Taj напор песникиња види као вечиту чежњу сада не само 
женског, већ пре свега стваралачког бића да обоготвори своје 
„живописање етра”.

Отуд и симболика наслова „ваздушне фреске”, која насто- 
ји да нове облике утисне у оне старе, наслеђене, да би најду- 
бље поноре црног гласа провела кроз тунеле светлости. Тиме 
се непрестано замењују места живота и смрти, правећи од 
круга изохипсе, неправилности, недоследности у нашем на- 
стојању да испљунемо „дроб исповедног штата”: „звучну нит 
/ ангелски хори к теби одмотавају - да je / у се, у гайтан злат- 
ни / упредеш, у стари мит / превоје нове да отиснеіп („Ожил,- 
ци”, 4).

Човек je зато према песникињи увек у рачвама супротно- 
смерних силница. Он je, с једне стране, потукач и бегунац, с 
друге стране - столпник који, будући и сам j ед ним својим де
лом чудо, учествује у Божјем чину, који ствара „тајни модел 
света’, штитећи, међутим, од „бодежа празнине свету твар”. 
Бог и Свети Дух управо су имена пуноће, а не празнине, али 
човек jош од прародитељског сагрешења покушава сизифов- 
ски, на себи својствен начин, да демистификује све могуће 
привиде и ограничења - песникиња ће рећи „опне”.

To je неопходно да би се путем несавршене језичке на- 
прслине или „шкработке” уздигао уз лествицу светлости и 
сравнио цртеж своје душе, „неосликани храм” са плаветним 
небеским сводом којим се, међутим, доспева на „недоходни 
руб”. Насупрот свету калежи и пропадљивог, стоји људска 
кост која, као и у поетици Миодрага Павловича, сажима зем
но и небеско, подсећајући нас да je ту реч о својеврсном арте
факту цивилизацијских овојница. Истовремено, то je без сум- 
ње женски принцип из „меса изгоњен’, разј едена, расута и 
раздробљена кост - која je упркос томе - „фитил, несагорив - 
/ да у ребру освану / бденије и пост” („Кост”, 3).
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Тако се делови људског, али и божанског тела доводе у 
симболичку везу са мистиком самог стваралачког процеса, 
који je, према песникињи, ипак само једна пречага на лестви- 
ци у достизању Божанске креације. Тог чудноватог реза из ко- 
jer paha она што je „Одевена у сунце”. Да ли je ико спреман да 
погледа слику „где огледалске срче / распечати се знак”? Taj 
привид привида, одсуство смрти као и одсуство апокалиптич- 
ног часа који je сакривен негде на дну рога ули гротла миле- 
нијума. На излазу из тунела који се уједно и шири и скупља, 
тамо где галактичка светлост порађа ватрену куглу ума.
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ГРАНИЦЕ КОНАЧНОСТИ
Владимир Копицл

У савременој српској поезији постоје песници чији je ста
тус елитни, готово култни, a број читалаца релативно мали, 
што због недовољне маркентишке ангажованости појединих 
аутора, што због сложености и захтевности њиховог поетског 
рукописа. Међу такве појаве свакако морамо убројати песнич- 
ки, позоришни, уреднички и концептуални рад Владимира 
Копицла, једног од најизворнијих представника неомиљене 
српске неоавангарде седамдесетих и осамдесетих година код 
нас, посебно у тзв. новосадском кругу уметника који су били 
повезани са сличним пројектима у Хрватској и Словенији. 
Неоавангарда, међутим, у српској књижевности никада није 
уживала положај mainstream оријентације као у неким другим 
светским и суседним литературама, већ се до данас бори чак 
и за релевантну критичарску рецепцију.

Готово истовремено са осмом Копицловом збирком Кли- 
сурине (2002) појавио се и бриљантан, ригорозан песников из- 
бор старијих и нових песама под карактеристичним црноху- 
морним насловом Песме смрти и разоноде (2001). Формална 
стратеги) а овога аутора никада није експеримент по себи, ра
ди ексцентричности, већ je увек у складу са полисемичним 
обликовањем текста. Њена je особеност у успешној и креатив- 
ној, индивидуалној синтези интуитивно-емоционалног, са- 
знајног и конструктивист аспекта форме, било да je реч о гра- 
фичком лудизму и летризму, хотимично римованим осмерци- 
ма, рапсодичним „вибропоемама”, наративним дијалошким 
исечцима, лирике у ужем смислу речи, итд. Копицлова поети- 
ка почива на принципу сталне метафоричке опализације озна- 
читеља, који упућују на различите облике празнине, иначе
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једне од најприсутнијих речи у читавом лесниковом опусу. У 
аури празнине и одсуства али и повременог, наглашеног при- 
суства песничког говора, сабира се лик распршеног песничког 
субјекта. Притом се увек осећа амбиваленција и парадоксал- 
ност онтолошког статуса речи и њихових веза са предметима 
и стварима, углавном са супротним предзнаком. Границе име- 
новања су истовремено за песника и границе коначности, па 
једино што преостаје јесте „чежња за понављањем”.

Клисурине су компоноване из три циклуса под насловима 
„Нетакнуто”, „Север” (из међународног живота писаца) и 
„Проверено у мрежи”. Већ у уводној песми „Зимски пејзаж, 
без слике” појављује се својеврсна синестезии ска загонетка 
призивајући „језик који блуди”: „Језик блуди по свету скоро 
невидљиво брзо, / да не би видео што и вид избегава да каже: 
/ дан мртав као ударац који се лепи за себе”. Taj језик долази 
да се настали у j сдан испражњени и напуштени простор, у ко- 
јем су сва чула отупела, па се он тиме враћа самоме себи, сво- 
ме одјеку, суочавајући нас са својом материјалношћу и ауто- 
референцијалношћу. Стога за песника свет истовремено може 
да постоји и као илузија тоталитета и као расуто поље мрва, 
крхотина.

Већина песама ових циклуса, посебно другог и трећег, има 
два нивоа: први je везан за емпиријску свакодневицу и њену 
апокалипсу те драматичне егзистенцијалне догађаје (НАТО 
бомбардовање, критика идеологије политичара и властодржа- 
ца, културолошка комуникација између различитих народа, 
итд). С друге стране, Копицлове песме одликује јак метафизич
ки набој и тежња за херметичним метафоричко-симболичким 
говором, који се најчешће појављује кроз иронијско-пародиј- 
ску, хуморно-инфантилну, али и трагичну оптику. У том сми- 
слу, песма „Мост ’ симболизује не само несрећно порушени но- 
восадски стари мост, већ представља и симбол преласка лир- 
ског јунака у неко друго обличје, телесно или духовно, ма шта 
то могло да значи. Због тога je „песничко ja” само фингирани 
посматрач, а заправо je дубоко присутно и ангажовано, будно, 
изоштрене псрцепције у разноликим слојевима цивилизации - 
ско-историјских искустава, нпр. политичком, идеолошком, на- 
ционално-демагошком, промишљајући феномене насиља и то
талитарности и - у оквиру тога - статус писања у савременој 
светској култури, у њеној скривеној и отвореној цитатности.
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За овога песника такође je особено и специфично поима- 
н-е тела као засебног универзума, што je традиција која води 
од Растка Петровића. Постоји граница између духовног и те- 
лесног која се уједно доживљава и на еротски и на естетски 
начин. Реч je о два пола (полности) које песник везује за жи
вот и смрт, односно таму кроз коју се полако пробија ка бес- 
коначности („Граница”, „Име”, „Линеарно”). Иако je тело 
окренуто бескрају, оно je ипак укљештено између литица про- 
цепа, клисурина, што оличава људску стешњеност, тескобу и 
блокирану моћ.

И због тога, будући да свет који данас видимо изгледа та
ко захваљујући инвазији бројних медијских порука, симула- 
ција и виртуалних обмана, Копицл на крају једне од антоло- 
гијских песама ове збирке „Линеарно” каже: „док слова плам- 
те екраном да створе бескрајан ред / што гласом Вечног каже: 
Свет није линеаран”. Да, свет се може сместити у екран ком- 
пјутера путем „техноекстазе”, али њему ипак нешто битно не- 
достаје, чега je готово аксиоматски свестан и сам песник - 
стварност властитог обиља.
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ДРЕВНА ОГЛЕДАЛА ОД ПАПИРА 
Тања Крагујевић

Тања Крагујевић припада оној врсти песника који се не 
плате промене свога поетског писма, било да преображавају 
неке већ утврђене и високо вредноване поетичке претпостав- 
ке и домете, било да их каткада неосетно, а каткада прилично 
радикално искушавају. Чини се да je песникиња негде од 
збирке Аутопортрет, са крилом (1996) видљиво закорачила 
у једну другу поетску сферу, како у погледу реторичко-стил- 
ских поступака, тако и одређене атмосфере која прожима 
истовремено језички набој текста и самога читаоца. Ова, четр- 
наеста no реду песничка збирка обнавља модел компоновала 
који je песникиња применила у једној од својих претходних, у 
Словочувару u словочуварки (1998). Писмо на кожи (2002) 
представља континуирано низање песничких фрагмената и 
слика, који су ненасловљени и неподељени у циклусе, па се 
осамдесетак записа из најновије збирке доимају као каква по
ема или лирски дневник, засновани на међусобном преплета- 
ју појединих мотива и поступака, метафоричким контрасти- 
ма, али и јединственом емоционалном утиску, који проистиче 
из аутентично симболичке објективизације песникињиног 
примарно лирског говора.

Taj говор у случају збирке Писмо на кожи доживљава се 
као шапат, готово нечујан, као самоговор и преиспитивање 
властитог гласа или као неодређено и зато сугестивно обраћа- 
ње другом Ти - анђелу, детету, Богу, мушкарцу, љубавнику, 
жени, пријатељу, читаоцу, сваком. Форма обраћања смењује 
се најчешће са фрагментима у којима песникиња зазива неки 
свој сан или сновиђење, сећање или привиђење, искуство или 
маштарију, потресну емоцију или асоцијацију, у циљу обли-
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ковања идеје о томе да све постоји тек у тренутку свога ишче- 
знућа, да се њиме тек потврђује у „великим”- космичким, и 
маленим, људским стварима, „у готово невидљивом свету ма- 
ленкости”. У њему се, ипак, макар у глави затвореној у кути- 
ју од мастионице, може спознати „сунчев дијамант Видљив / 
тек у тренутку потпуног помрачења”.

Али посебна вредност последњег рукописа Тање Крагује- 
вић лежи и у једном новом аспекту значења који имплицира 
њен специфични поетски поступак. То није само позив чита- 
оцу да се увуче „под кожу” њеним писмима и да ужива у рас- 
плетају и откључавању метафора, већ и песникињина рефлек- 
си] а о томе шта се дешава у читаочевом уму, у његовој машти 
и на врховима прстију, када се додирну дубока, древна папир- 
на огледала у којима одзвањају њене речи, али и њихови одје- 
ци. Можда најбоље песме ове особене збирке, особене и за са
му Тању Крагујевић, почивају на некој врсти поунутрашњења 
спољашње, дистанциране, удаљене поетске слике или ситуа- 
ције, резимеа сна и подсећања на поједине артефакте (књи- 
жевност, сликарство, филм). Они затим почињу да насељава- 
ју и трансформишу песникињино „ja”. Taj процес у вези je ca 
темом писања која има читав низ метафоричких означитеља: 
окно, папир, огледало, снежнобели екран, посебно - белина, 
као недодирљиви и бескрајни тајанствени палимпсест у којем 
се крију читави слојеви давно шифрованих прича и легенди, 
оживљавајући опет уз помоћ „писаљке из непознате шуме”.

Због тога ће песникиња непрестано искушавати тежину 
неизговорених речи, одразе својих и туђих фантома у себи са
мо] и у другоме: „Ова жена / што на перону опрезно гази / 
гранчице плавог мраза / улазећи у воз који пристиже у стани
цу / могла бих бити ja... / одавно већ по налогу снежних зана- 
та / умешно подешава оно / што са сновима збиваће се и сутра 
/ и одразом тог истог знања у сликама / иза прозирног имена / 
мог града од стакла / види и мене / где правцем из твојих ми- 
сли / трчећи уз траке плавог мраза / у овом часу већ сасвим си- 
гурно / машам се ручке од иња” (стр. 20-21).

Мала, бела ружа која се појављује на почетку и на кра]у 
збирке представља onaj мистични, еротични златни пресек 
света, језика и писма ко]и обједињује два супротна правца пе- 
сникињиних слика и значења. Један низ сачињавају мотиви 
ко]и сугеришу стање делатне егзистенције (ватра, пламен), а
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други стање мира, ишчекивања - злослутног или пријатног, 
наглог заустављања вечности и пролазности у трену, кристал- 
но зрење празнине и смрти (угарак, ружа од пепела). А најче- 
шће су то мотиви везани за белину: стакло, снег, иње, лед, па- 
пир, окно, прозор, итд. Управо у непредвидивом лутању кроз 
ова древна окна од папира, гоњена демоном огледала, скрива 
се „тамни празник песме” или песама, можда понајбољих ко- 
je je до сада подарила Тања Крагујевић.
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УСУД БИОГРАФИЈЕ
Ивана М. Миланкова

Већина познавалаца поезије Иване М. Миланкове (1952) 
слажу се да je ауторка од треће збирке Вавилонски празници 
(1987) темељно засновала своје поетичко исходиште не само у 
специфично оствареном „женском писму”, већ и у смислу 
персонализације песничког гласа, високог степена артизма и 
усредсређивања певања на болну, стрпљиву потрагу за разно
ликим духовним суштинама за којима несникин-а чезне. Мо- 
дернистичка и авангардна песничка традиција светске поези- 
је највиднији печат оставиле су у раскошним, чулним слика- 
ма у којима провејава атмосфера акмеистичке мистике, као и 
унутарњи ритам и пулсација стихова Марине Цветајеве.

Најновија, шеста по реду песникињина збирка из 2002. го
дине Исповест муња (на коју смо, нажалост, чекали пуних се- 
дам година, али je заслужено награђена признањем „Јефими- 
јин вез”), из различитих углова и перспектива тематизује моћ 
лепоте и тајне које пребивају једино у езотеричној онострано- 
сти, у сенкама које попут духова бораве у напуштеним соба- 
ма. Потрагазатајном и жеђ за лепотом јесте нешто што je спе
цифично за ову песникињу, било да je реч о тзв. исповедном 
говору, или пак неком од замаскираних, прикривених фигура 
које објективизују властиту чежњу за душевним и духовним 
упориштем.

То je уједно и песникињина особена веза са симболистич- 
ком поетиком, по којој je жена увек пријемчивија за тајну, ми- 
стерију и ирационална стања од мушкарца и због тога ближа 
Богу и Божанском. Уз то, onaj метафизички део душе који je 
непромењив, вечит, уписан je у примордијалном поретку пла
нета, галаксија и четири емпедокловска елемента. Они суге-
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ришу њену Божанску, Анђеоску природу: „Имам једну душу 
сутонску, / у њој чувам смарагдне граме / лебдећих твари / и 
тајне придошле из једног древног, златног Југа. / Имам сутон
ску душу, од меке пређе танане, / уму необјашњиве. / У њу 
улазе муње да се исповеде, спуштене из ритма прве ватре / да 
сиале природе / Огњу несклоне” („Исповест муња”).

У прва два циклуса збирке („Почетак муње” и „Исповест 
муња”) основни емоционални регистар je у некој форми не- 
жне, лагане молитве, као да песникиња саму себе теши и при- 
према за чудесни сусрет са оностраним. При том, пуноћа и ра- 
финираност чулног, готово сензуалног, еротичног доживљаја 
властитог женственог бића прелива се у завршни, уметнички 
најсугестивнији циклус „Осам римских слика”, у којима се 
неосетно прелази у монолог и лирску интроспекцију римског 
императора Хадријана. Овај прелаз наговештен je последњом 
„женском' песмом „Аријадна предсказује Тезеју” у којој ова 
митска, хеленска јунакиња опомиње Тезеја да je сваки xepoj- 
ски напор узалудан, привидан и пролазай: „Вероваћеш у сла
ву. Бићеш драг Грцима и / боговима, / али нећеш узнемирити 
тајну, најстарију међу / царицама”.

Осам Хадријанових монолога на изузетно сугестиван на
чин заправо тематизују илузију званичног „поретка биогра
фу е”, j аз између спољашњег, рационалног, логоцентричног 
понашања једног цара и војсковође, дакле његовог видљивог 
бивствовања и спознаје о вредности унутарњег, субјективног 
и скривеног живота који представља његову Другост. Ова 
Другост не чита се само на плану личног и индивидуалист, 
већ и на плану цивилизацијских опозиција: познатог и чвр- 
стог, оличеног у Риму и тајновитој привлачности освојених 
предела (западне, источне земље, Тракија, Анадолија, Галија).

Они се остарелом Хадријану указују као бајколики, не- 
стварни предели, бореални и суматраистички, предели лепоте 
и опојности. Истовремено подизање застора властите душе 
испуњава га непознатим страхом и стрепњом пред окајањем 
греха: „Пожелех нешто друго, пожелех лакоћу / другачијих 
врста, пожелех последњи пут / да се разликујем од себе тро- 
мог, од себе римског, / пожелех ову жртву због тебе, мој дра
ги предсмртни сну, / пожелех да у тебе уђем нежан, течан и 
лак, / хиперборејски витак без иједног тешког римског / тра- 
га, / без иједног знака прашине, провинција, ширења / или би-
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ло код другог обличја, и лика запамћеног у / тежи земље” 
(„Хадријан, предсмртном сну”).

Свестан извесног доласка смртног сна, Хадријан се тако 
спушта у најдубље бездане свог „сопства”, тражећи по први 
пут потпуно предавање митским прапочелима, у којима нема 
почетка и кра) а, ни одређених облика и коначних значења. У 
том језгру муња Хадријан je свечано занемео пред Тајном на- 
долезећом, којој никада није сазнао име ни лик. Одбацујући 
сва своја тела, римски император чезне за миром, за духовним 
узнесењем, које je друго име за смрт, за нежност биљног Ис
тока у коме je први пут осетио откуцаје колевке свога срца. И 
једног смртног, људског, али другачијег света који се коначно 
населио и у његовој крви.
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ИШЧЕКИВАЊЕ ЧУДА
Милош Комадина

Појава Милоша Комадине (1955-2004) на српској песнич- 
кој сцени крајем осамдесетих и почетком деведесетих година 
подударила се са извесним препознатљивим, али још увек не- 
доволэно истраженим тенденцијама ка прожимању конвенцио- 
налних родовских одлика поезије и прозе. Наративност и де- 
скрипција као поступци без којих не може проза, проширила je 
и битно модификовала примарно поетску позицију лирског jy- 
нака у правцу који je код сваког песника другачије функцио- 
нално осмишљен и остварен. Ту пре свега имамо у виду уну- 
трашње разлоге за прибегавање оваквом поступку. Чињеница 
да je песников избор Свеједно (2001) сачињен из његових осам 
досада објављених збирки и компонован у облику својеврсног 
триптиха („Мимо”, „Чудо” и „Смрт смрти”), понео и угледну 
награду „Васко Попа”, можда je тако симптом и одређених, по- 
нешто закаснелих поетичко-критичких превредновања.

Поезија Милоша Комадине представљена управо оваквим 
избором само донекле, међутим, потврђује изречену одену. 
Не држећи се хронолошког принципа обликовања појединих 
целина, већ неких других, субјективних разумевања властитог 
поетског писма, аутор читаоцу даје за право да данас ову по- 
езију, после приличие временске дистанце од песникове прве 
објављене збирке Обично јутро (1978), другачије доживи и 
неке већ познате оцене потврди, или пак оповргне.

Општа критичка места читања Комадинине поезије могла 
би се свести на три битна аспекта: наглашена урбаност као те- 
матско-мотивско исходиште, проблематизовање поетског и 
прозног исказа и аутопоетичка свеет о песми која се непреста- 
ним иронијским искорацима преобликује у меланхолнично-
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лирско сведочење. То уједно подразумева слутњу онога што 
мистично управља настанком песме и због тога ограничении 
могућностима њенога тумачења.

Лирски глас Милоша Комадине, посматран из такве визу- 
ре, најближи je аутору који се афирмише готово истих година 
- Немањи Митровићу. Слично као и код Митровића, тај лир
ски глас спонтано и зато прецизно оживљава временски рас- 
пон слика унутар којих се сугерише значенье песме, односно 
текста. Ово упућује и на песникову заокупљеност тренутком 
постојања из којега се, увек другачије контекстуализовано, 
пише о трајном губитку неког чврстог ослонца и ишчекује не- 
именовано чудо. Оно пристиже из архетипских слојева поет- 
ског бића, али и из некаквог „објективног поретка”.

Узмимо за пример песму „Тог тренутка”. Она je заснована 
на пажљивом регистровању песничких чињеница, на тзв. ка- 
дрирању,слика којима управља „око камере”, тај лутајући, не- 
стабилни лесников глас који се поиграва илузијом описивања. 
Иако се попут неких других Комадининих песама (пре свега 
„Обично јутро”, „Ископине”, „Учење у сну”), може на први 
поглед учинити да je песма грађена класичним дескриптив- 
ним обрасцем, тај концепт je доведен у питанье неочекиваном 
поентом, која je најчешће несагласна каквом-таквом асоција- 
тивном следу песме.

Песников глас, присутан и одсутан у исти мах, евоцира у 
нама ентропију временских и просторних наноса прошлости 
и садашньости. Они као да га враћају оној примарној позици- 
ји прожимања ствари душевношћу: „У трену кад гуштер не- 
чујно склизне / са зида и нестане у трави, / на другом крају 
града ти полугласно / и тужно изговориш моје име. / Aja, где 
сам тог тренутка?” Или: „Они људи неодредљивих година / и 
занимања, са женама / које им савршено одговарају, (видим 
их у мирису сваког времена / као знак чари што пролази) / ле
пи су”. Тако се изриче осећање не само о неумитној прола- 
зности лепоте већ се маркира смисаони лук од очигледног ис- 
куства свакодневних дешавања, поетске перцепције и опсер- 
вације - до готово мистичних пројекција у оностране, недо- 
ступне просторе.

Код Милоша Комадине, такође, постоји и једна поетичка 
тенденција највидљивија у другом циклусу „Чудо”. Она се на- 
лази негде на граници измену херметизма, (ауто)пастишира-
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ног фрагмента и колоквијалних језичких конструкција које се 
доимају прилично неубедљиво. Срећом, трећи циклус „Смрт 
смрти' доноси песме сажетог елиптичног израза, изразитог 
иронијског набоја („Обично нешто и осам ненасловљених пе- 
сама о ТОМЕ”), како сам песник истине у завршној белешци. 
Ове песме произишле су no темељном смислу из „неименова- 
ног тога”, познатога симбола Новице Тадића, којим Комади- 
на само потврђује своју тежњу за ирационалним, односно ана- 
ративним, загонетним језиком: „Све je нокте поломила, / сву 
je косу рашчупала, / тражећи да нађе... / ТО joj je окренуло ле- 
ђа. / Зато не налази. / ТО joj je окренуло леђа. / Али, ТО није 
разум”.

ТО je понављање призора због којег се све догађа, оног ко- 
ји после сваког поновљеног чекања добија другачији егзи- 
стенцијални запис. Црн као крв.
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УСАМЉЕНИ ЗВУК
Никола Вујчић

Свака песничка збирка Николе Вујчића (1956) почев од пр- 
ве Тајанствени стрелац (1980) до ове последње, шесте по реду, 
Препознавање, развијала je један особени песнички поступак и 
однос према песничком чину који je био постепен, можда недо- 
вољно присутан у јавности, али без сумње ауторски препозна- 
тљив. Чињеница да и Вујчић припада оној немалој групацији 
српских песника који делују готово из сенке, околност да je ве- 
ћину својих збирки осим Дисања (Просвета, 1988) објавио код 
малих, готово непознатих издавача те се до његових књига те- 
шко долази, прилично равнодушна, премда не и негативна кри- 
тичка рецепција - утицала je да његово песништво остане мимо 
водећих токова чак и аутора којима он генерацијски припада.

Нако je jош од прве збирке било јасно да je Вујчићев нај- 
већи тематски изазов однос лирског јунака према језику у 
свим његовим манифестацијама богато користећи искуства 
европске и српске авангарде, управо у последњој, најзрелијој 
збирци која je овенчана и прошлогодишњом „Змајевом награ- 
дом”, аутор истражује и повратно дејство језика и речи на са- 
мога себе. Тиме се излаже опасности метафоричког препозна- 
вања, односно поистовећења са оним што je још увек остало 
неизречено. Збирка je замишљена као нека врста „приче о по
ступку писања”, о ономе што му претходи и што пресудно 
утиче на његову неизвесну, па ипак коначну артикулацију.

Али за нашег песника такав поступак није тек неки постмо- 
дернистички шаблон који би да хладно и дистанцирано испита 
функционисање самог језичког кода. Напротив, он je неодвоји- 
ви део песниковог бића и његових свеукупних емоционално- 
рефлексивних померања у времену и простору. И пре свега - у
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фокусирању на чин изрицања и његове потоње, егзистенцијал- 
не последице. Kao што je и песник утиснуо речима нешто од 
свога личног, непоновљивога духа, свога лутања међу ствари- 
ма, наоко неважним ситницама и њиховом именовању.

Због тога се лирски јунак заправо супротставља сваком 
опису и свакој нарацији која за циљ има изналажење узрочно- 
последичне везе између речи и ствари, искуства и сублимаци- 
је. Њихов означитељски низ сеже дубоко, ка праху или пра- 
шини, тој вечитој „спремачици сећања”, чиме песник сугери- 
ше и њему својствену, али дискретну митско-архетипску мо- 
тивацију догађаја у речима.

Никола Вујчић баш зато непрестано вага осетљиву равно- 
тежу између доживљајног и написаног, дајући предност час 
једном, час другом. То повлачи за собом свест о пуноћи речи, 
али и пустош ствари. У том смислу, аутор именује ствари ко- 
je на тај начин постају његове, истовремено објективизоване, 
повлашћене и готово присиљене да говоре саме за себе: „али, 
како да у његову шупљину (у глухо ухо) шапнем та слова, / 
која ће, попут конца, привезати га за нешто веће, и кад му дам 
име / шта ћу касније - кад буде ту, кад оживи у својој љушту- 
ри, / кад буде мој. Шта ћу касније са њим кад заузме своје ме
сто, кад га будем морао хранити говором?...”

Поступак именовања ствари речима, али и речи - ствари- 
ма, у песничком субјекту изазива неку врсту егзистенцијалне 
језе и стрепње. Као да je залога њиховог смисла поништавање 
песничког бића. Празнина или тишина, немост и бешћутност 
- подразумевав и губљење песничког гласа, замирање говора. 
Да ли речи стога изневеравају поетску аутентичност и нешто 
joj битно одузимају, мењају je и прилагођавају независно од 
песникове воље, или je обрнуто?

Вујчић ће рећи - „Казна. Реч изговорена на брзину, / да би 
утврдила своје ћутање. мутна слика. / иконостас пред којим 
клечим и удишем, све што je на том огледалу оживело. и губим 
се / међу речима, изговорен склизнем попут / сузе, низ лице, у 
прашину која je казна”. Изговорен и опредмећен речима, од ле
сника остаје само усамљени звук који брзо ишчезава, подсећа- 
јући нас на његову негдашњу повезаност са стварима. Између 
њих сада зјапи празнина и непредвидљиви обртаји временског 
зупчаника. Који непогрешиво бележи начин да будеш сам, ка
ко стоји у Песоиним стиховима, мотоу Вујчићеве збнрке.
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ИМЕ ЖЕЉЕ
Даница Вукићевић

Трећа књига београдске песникиње Данице Вукићевић Ha 
плажама (1999) својом формално-језичком праксом ефектно 
афирмише кључне поетичке одреднице српског песништва 
краја века, међу којима се истиче и потпуна неутрализација 
жанровских начела на које смо иначе навикли у традиционал- 
ном смислу речи. Стих више не мора бити искључиви носилац 
поетског и лирског, већ и пажљиво обликована песма у прози, 
поетски есеј или запис, чак и цртица која се приближала крат
ко) причи. Све ове особености карактеристичне су за ауторки- 
ну збирку ко) а сво) мотивско-тематски слој истовремено под- 
ређује начелима прозне организације, чувајући, међутим, уну- 
трашњу асоцијативну и метафоричку динамику карактери- 
стичну за поетски текст.

Уз то, највећи бро) од тридесет осам фрагмената ове 
књиге могу се означити термином којим je Дивна Вуксано- 
вић употребила за наслов свога пројекта Опажач, опажена 
(1997), а то je микро проза. У случају текстова Данице Ву- 
кићевић он подразумева постојање лирског, женског „ja” 
или јунакиње, која неурозу свакодневних дешавања (одра- 
стање, заљубљивање, растајање, људска комуникација, од- 
нос према богу и смрт) непрестано смешта у нуклеус вла- 
ститога постојања. Ова јунакиња није тек пуки посредник 
језичке енергије која зрачи из хипнотичких, надреалних 
слика са границе сна и јаве, памћења и заборава, већ живо 
име жеље које je каткада у екстази, свесно себе и своје си- 
ловитости („Ни о чему”, „Побуна”), а каткада извор бола, 
одрицања, ускраћивања, одустајања и мирења („Црква”, 
„Новембарско небо”).
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И управо се ту, чини се, крије унутрашњи поетички импулс 
који je ауторку определио за прозни, а не стиховни запис лир- 
ске драме. То je жеља да се предочи прича , ja” субјекта који 
себе доживљава и наново одређује у различитим контекстима 
постојања, променљивим, провокативним и хаотичним. Жеља 
да се читаоцу, ма колико то парадоксално звучало, ипак „ис- 
прича” неки психолшки сиже, да се шокира извесним „психич- 
ким скандалом,” макар и квазиаутобиографским, да би тиме 
ауторка сачувала извесну целовитост лирске јунакиње („Одан- 
де”, „Митологија, родитељи”, „Мама”, „На станици”).

У томе и лежи функција наративно-исповедног поступка 
овог женског писма. Иако између наслова и фрагмената наиз- 
глед не постоји јасна смисаона веза, она се остварује асоција- 
тивним и симболичким назнакама које ауторка ипак пажљиво 
уткива у своје микро прозе. Управо оне овим текстовима по- 
дарују аутентичност кризе егзистенцијалног идентитета, који 
се остварује у напетој борби између побуне и повлачења, па- 
сивног препуштања експлозији утисака и тежње да се „ja” од- 
реди према свету, љубави и (псеудо)постојању: „Жеље и ми- 
сли обавезују. / Људе које срећем гледам. / Ослањам се на из- 
мишљотине, на приче, сањарења - о њима. Желим да досег- 
нем савршену, ћутљиву љубав. / Недодирљиву, непроверљи- 
ву, неуништиву. / То раде они који се шуњају. Све што je људ- 
ско, мени je страно. / Презимила сам, изгладнела од гледања. / 
Волим пролазнике, путнике волим. Мрзим Љубав. Узречицу 
свакодневних бунцања” („Зато што”).

Значењска аура текстова Данице Вукићевић прелама како 
иронијски набој и депатетизацију болних места, тако и иско- 
рак у веристичко, фантастично и гротескно, али и у дескрип
тивно, исповедно и апсурдно („На плажама”). Понекад се 
ауторка задовољи једноставнијом, анегдотском формом, која 
и поред момента фриволности не успева да се издигне изнад 
нивоа приватне опсесије („После пријатеља”). Ипак, Даница 
Вукићевић не користи језик као средство скривања и свесног 
стварања конфузије код читаоца, већ га метафорички усмера- 
ва водећи рачуна о тзв. j единству утиска који прозна целина 
треба да изазове у читаоцу.

На j ед ан начин песникиња то остварује у изразито крат
ким текстовима (нпр. „Божић”, „Новембарско небо”), где je 
све, као у песничком тексту, подређено пажљивом одабиру
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слика и грађењу поенте: „Можда ћу очистити утиске и видети 
јасно, очима бога. Тренутке, који су свечаност”. Другачије су, 
пак, обликовани они текстови у којима je потреба за припове- 
дањем сведена на минималистичке потезе који подсећају на 
„микро причу” („На станици”, „Корзо”, „Ни о чему”), а ипак 
су и они у функцији сугестије одређене атмосфере, која се 
превасходно обраћа нашим чулима и емоцијама, нашем афек- 
тивном бићу.
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СПЛЕТ ЧУЛА И РЕЧИ 
Војислав Карановић

Свака нова збирка Војислава Карановића изазива посебну 
пажњу не само оног „елитног” али малобројног читалачко- 
критичарског слоја већ, чини се, у ирвом реду његових пе- 
сничких сапутника, особито о них који су се формирали деве- 
десетих година нама још блиског протеклог века и дабоме - 
многи од њих - управо под знатним поетичким утицајем но- 
восадског песника. С друге стране, претпоследња Каранови- 
ћева збирка Син земље (2000) за коју je аутор коначно био на- 
грађен значајним песничким признањима - а она су га, нажа- 
лост, онда када je то било апсолутно неопходно - по обичају 
мимоишла, заокружила je и рекапитулирала j ед ан од темељ- 
них поетских постмодернистичких постулата. Реч je дакако о 
тематизацији међузависности између субјективног, егзистен- 
цијалног доживљаја и његове метафоричко-текстуалне праксе 
означавања. Ова je збирка такође наговестила и извесно вид
нее померање песничког тежишта на лирско „ja” и распон 
његове интуитивно-перцептивне спознаје. Тако je лирски ју- 
нак постао несумњиви носилац мере разликовања од свега по- 
стојећег и истовремено његов свесно изабрани тумач, који из 
доследно унутрашње перспективе проговара о драми онога 
који пише, односно пева.

Шеста Карановићева збирка Светлост у налету (2003, 
„Виталова” награда), наставља привидну лежерност и лакоћу 
песничког поступка који je аутор применио у Сину земље, али 
са много сугестивнијим естетским учинком. Но, ту ситуацију 
бисмо, сит grano salis, могли упоредити нпр. са Кафкиним 
писмом. Jep иза језичке транспарентности и дескриптивне 
прецизности назире се j ед ан свет померен из свог зглоба, за-
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витлан и деформисан, свет саздан на илузији чу ла, која као 
своју потврду налазе речи, њихове сплетове, снопове, сазве- 
жђа, шуме и пропланке. То je, заправо, један антисвет онеоби- 
чен баш песниковом стадном потребом да га артикулише и да 
се према њему одреди. Ова не-припадност у најновијој Кара- 
новићевој књизи интензивирана je прожимањем различитих 
чулних сензација, особито чула вида (гледања), затим слуха 
(који може имати бројне нијансе звука), мириса, укуса и Haj- 
после додира, те материјализоване евиденције сумње.

Три циклуса „Боја погледа”, „Тихи пропланци” и „Тик ис
под неба” варирају поједине мотиве који добијају обележја ме- 
тафоричко-симболичких низова или сплетова, рекао би песник, 
чија je функција управо у развијању једне есенцијалне слике 
или визије. Она поседује колористички јак нанос светлости или 
таме, осунчаности или сенке, подастрта једном свеобухватном 
погледу унутрашњег ока. Због тога постоје два типа преноса 
сликовног предмета/призора читаоцу: први je конструктиван и 
перцептиван, а други интуитиван, онај који се једино може осе- 
тити, али не и проверити: „Неколико сати мислим о томе, / гра- 
дим у свести слику / јасну до бола” („Језеро”).

С друге стране, слика je и порицање опсервације: „Ово по- 
ље сада, које покушавам / да насликам, оно je у мени. / Боли 
ме свака његова травка, / жуте и плаве артерије, ветар што / 
хуји кроз мој ум. / Модро пулсирање крви. Бол. Да.” („Ван Гог 
у пољу”). На тај начин, песник језички динамизује једну сли
ку која траје не само временски, већ и просторно, успоставља- 
јући духовно-значењску вертикалу између земље (влати, вла- 
си, нити, сплетови) и неба (звезде, зенице, очи људске и Бож- 
је), између праха пропадљивог (прашина, песак) и снопова 
светлости и таме (злато, сјај, сенке, црне светлуцаве звезде).

Као и у претходној збирци, и у овој постоји j ед ан број пе- 
сама које представљају неку врсту параболе о писању песме, 
која се - слично као и код лесника - зачиње и раствара у чи- 
таочевом уму, увлачећи и њега у бескрајни круг одраза и огле- 
дала, позитива и негатива, белине хартије и црнила слова 
(нпр. „Поезија настаје”, „Норед прозора”, „Додир”, „Отвара- 
ње’, „Простор поезије”, „О писању поезије”, „Слика” или 
„Негатив ноћи”). Карановић не доводи у питање само посто- 
јање тзв. објективног света и његовог индивидуалног, премда 
искошеног погледа, већ и онтолошку заснованост песме и
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смисла који она ре-креира: „Ти нешто читаш, можда / ову пе- 
сму, али слова / клизе, топе се, в ej у / на све стране. Покуша- 
ваш / да се удубиш у свет / нестваран, треперав / као онај у ср- 
цу глечера / или у честицама песка / неке пустиње. / Рука се 
латано подиже, / длан клизне преко темена: / додирнеш оно 
чета нема” („Додир”). То што се налази испод површине коју 
називамо свет, могу бити сплетови речи и чула које уједно чи
не и не чине песму. А ако речи, поређења и метафоре нестају 
из доживљеног стиха - шта онда остаје у нама? Нека тамна 
слутња, тајновити знаци сна? Или предсказанье о надирању 
мрака и твом очајничком дављењу у таласима света, без оба- 
ле, са - коначно склопљеним корицама.
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HAJABA И ОДЛАГАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ 
Саша Јеленковић

Песничка награда која носи име нашег модерног класика 
Васка Попе, припала je и једном од најособенијих песничких 
гласова сада већ не тако младе песничке генерације деведесе- 
тих - Саши Јеленковићу (1964). Иако je реч о некој врсти пре- 
иначеног и преобликованог песниковог избора старих и нових 
песама (укупно 50), у поговору о настанку Књиге о срцу, Је- 
ленковић нам ставља до знања да je реч о новој књизи, те да 
се - сходно томе - морамо припремити и на другачију врсту 
њеног читања. Ако оставимо по страни дискретну тежњу за 
(ауто)мистификацијом властитог ауторског рукописа, одно- 
сно његове другачије контекстуализације с обзиром на проме- 
њену позицију „старих” и „нових” песама, суочићемо се са це- 
лином од седам циклуса у којој je Јеленковић применио нешто 
од поступка већ виђеног у последњој збирци Краљевска обја- 
шњења (1998).

To je песникова свесна намека да овога пута унутар име- 
нованих циклуса „Пуста земља , „Рељеф”, „Говор о грех^”, 
„Утваре”, „Долази доба девичанске руке”, „О поуци повеет ' и 
„Пут ка Аљасци”, које обједињавају пролошка и епилошка пе- 
сма „Фрагмент о простору”, односно „Тврђава”- понекад на 
почетку, понекад на крају - уметне одређене цитате, литерар- 
не референце чија je функција двојака. Оне, с једне стране, 
могу да се разумеју као значењско сагласје, нека врста мотоа 
појединачне песме или циклуса, али и као знак Јеленковићеве 
потребе да максимално „олабави” и разбије привидно чврсту 
организации књиге. Ово, међутим, каткада даје и убедљиве, 
али и крајње проблематичне ефекте по перцепцију унутарње 
кохеренције рукописа.
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Један од најизразитијих аутора тзв. „меланхолничног и но- 
сталгичног дискурса” непрестано опомиње да je време цело- 
витости, склада и пуноће, чулног и духовног, неповратно из- 
губљено, а да се песник непрестано налази у некој врсти ха- 
млетовске дилеме може ли најавити или одложити трагедију 
апокалипсе, која истовремено испуњава овојнице речи, али их 
у исти мах и пустоши. Управо метафора „пусте земље” носи 
нешто од иронизације и депатетизације библијских, митоло- 
шких и свакојаких других реминисценција, означавајући пе- 
сникову усамљеност и огољеност душевног пејзажа, који je 
немоћан да призове чаролију писања: „Већ дуго покушавам 
да напишем песму / о пустој земљи: све сам усамљенији, / гне- 
зди се пустош у мени. Чини ми се / да ова земља није довољ- 
но пуста / за потребе песме”. Песник ипак неће оду стати да 
размени грам (а не скромни милиграм) ултрамарина за кило
грам злата, иако борави у својој сети као у замку, у тврђави, 
која може бити и Патмос и Армагедон.

Он стога непрестано чезне за стањем у којем ће се ствари 
изнова и другачије видети, осетити, проживети, изговорити и 
исписати. Тако je Саша Јеленковић проширио своје првобитно 
поље „непријатне геометрије” не само у рефлексивном смислу, 
већ и у формално-стилским преображајима сонетоида, преко 
кратке песме до дуге, условно наративне песме са изразитим 
метапоетичким набојем („Рељеф’, „Долази доба девичанске 
руке”, „Елпенорово писмо”). У њима je нагласак на доследној 
разградњи мита као историјске константе, али и властитог ис- 
кушења проналаска облика који „ослобађа и распиње”.

Душа квадрата и усијана, недохватна музика срца као све- 
обухватног симбола песничке духовне и осећајне космогони- 
је сугерише тескобно пробијање физичких и умних ограниче- 
ња. Магијом чула, али и аналитичком реконструкцијом разло
га човековог цивилизацијског и савременог пада, Јеленковић 
скреће пажњу на крхку могућност успостављања другачијег 
вида хармоније, која истовремено крије парадокс ћутње и из- 
рицања, присуства и одсуства, елегије и самоироније, појав- 
ног и суштинског: „Неће бити суза, јецаја, грча: ко заспи / 
усниће степениште. Мени остају речи, речи, речи” („Утваре”).

Али, која je то реч што егзистенцијално дрхтање сабија у 
безгласни траг са којим се баш ништа не може римовати, те
шка као надгробна плоча, коначна као прстен на руци Смрти,
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која једина зна да опише и заврши круг? Песник се пред њом 
мора покорити, одбацити своју охолост да би се поново при- 
ближио првотности ствари, боја и звукова, да би био лак, сам 
и треперав као поветарац на Итаки, расут као делићи острвља. 
Остајући доследан „подрхтавању срца”, он каже: „Све даљи 
од обећаних империја: / муче ме верност, доследност и логи
ка. / Зато и пишем ове хладне редове, да ућуткам / прекоре и 
окончам скривање”. Одлажући својим речима апокалипсу, те- 
матизујући стварност сна, Јеленковић нас у Књизи о срцу ста- 
вља пред дилему о неким унутарњим разлозима властитог 
опредељивања баш за овакву концепцију књиге. Стиче се ути- 
сак да се тиме делимично пригушује ауторов дар расног лири- 
чара зарад повремено натегнуте, језички прециозне интелек- 
туалне реторичности, што местимично резултира или распли- 
нутошћу или херметичним каламбурима. На сву срећу, препо- 
знатљивост и експресивност Јеленковићевог писма остаје ви- 
ше него очигледна.
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CMPTOHOCHA ЈЕЗИЧКА ИГРА
Ласло Блашковић

Песничка пракса Ласла Блашковића (1966) најчешће je до- 
вођена у везу са надреалистичком и неоавангардном традици- 
јом, што се без сумње огледа у стварању једног специфичног, 
реторичког паноптикума означавања. У њему се извесне чвр- 
сте, референтне тачке текста измештају у просторе њихове 
подсвесне и несвесне манифестације, било да je реч о nopehe- 
њу, метафори, парадоксу или ексцентричном поетском опису. 
С друге стране, Блашковић je као ретко који други савремени 
песник успео да модификује извесне претпоставке лирског го
вора у ужем смислу и постави га у форму дуже, наративно-де- 
скриптивне целине, која самим тим почиње другачије да 
функционише. Није овде реч само о спретној, асоцијативпој 
монтажи једног аутентичное егзистенцијалног погледа на свет 
који се напаја разноврсним сензацијама, алузијама и ремини- 
сценцијама. Реч je о посебној врсти порицања Логоса, који на- 
супрот томе себе види у телу језика, што истовремено пред- 
ставља и тело меморије, свеколиких цитата, једном речју - 
Блашковићевог стила.

Лесников пут „силаска у писмо” у најновијој, шестој 
збирци подразумева његову коначну спремност да се суочи 
са блеском архетипова живота (рођења, љубави) и смрти, за 
које се дуго припремао у својој претходној, вансеријској 
збирци Животи бацача коцки (1997). У њој читамо и следе- 
ће стихове: „Неспособан за dance macabre, / болестан од је- 
зичке игре”. Ова језичка игра у последњој збирци запета 
подсећа на смртни плес, са чије се ивице потпуније дожи- 
вљавају и рођење и живот, као и „недодирљивост идептифи- 
кације”. Она постоји још од пренаталног периода и простире
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се у свет као фама или „митски трач”, све до замишљене, па- 
лимпсестне старости.

Не напуштајући форму дуге песме са назнакама поеме, 
Блашковићева збирка Јутарња даљина (2002) садржи девет 
дугих песама, што подразумева ауторову свеет о замишљеној 
целини коју je могуће досегнути негде ван емпиријског живо
та. Књигу отвара песма „Каријатида” која, на трагу Растка Пе- 
тровића, објављује мистифкацију рађања песничког субјекта 
или тела, да би следећа, „Далтонов случај”, иако везана за те
му одрастања и сазревања, заправо постала симбол песникове 
коресподенције са животом. Он није оличен у мајчиној дојци 
и млеку, већ у наказном, гротескном млекаџији. Такође се 
уочава песникова амбивалентна жеља за одрастањем и старе- 
њем и останком у „златном добу” вечне садашњости и теле
сне неиздиференцираности. Свет je виђен само као једно од 
могућих тумачења, као лично искуство које то и јесте и није, 
кроз боје млека и сивила, што оличава нразнину, мртвило, ни- 
штавило.

„Светиња над светињама” je аутоиронична прича упућена 
сину у којој се демистификује песников идентитет, који исто- 
времено постоји као чињеница текста о којој се ништа поузда- 
но не може рећи, у урушеном свету „неприродном, али преци- 
зном као зубобоља”. Дуализам оца и писца дал>е се тематизу- 
је и у песми „Из страшила”, у којој се преклапање две фигуре 
доживљава и као њихов раскрој, у смислу који je од њих дво- 
јице стварнији. Једна од најузбудљивијих песама je свакако 
„De profundis”, у којој се лесник највише приближио енерги- 
ји животодарне смрти, кроз дис-континуитет са оцем. Као да 
сама смрт оца парадоксално, двојнички и ланчано живи кроз 
сина и обрнуто, наглашавајући своје присуство у другом и 
другога у себи.

„Манекени” су тзв. усамљеничка љубавна песма заснова- 
на на разарању клишеа о мртвој драгој и идеалним љубавни- 
цима, у којој je она само фантом виртуалне стварности, а дра
ги реплика на Поову причу „Превремена сахрана”. „Тетка’ je 
такође ауторов обрачун са институцијом тзв. повлашћених те
ма и жанрова у књижевности, а у ствари je песма пуна ностал- 
гичне туге, која празнину садашњости попуњава већ бившим, 
дечачким испаштањем и осећањем кривице. Веза са оностра- 
ним светом мртвих, која je веома истакнута у збирци Јутар-
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ња даљина најјача je, али и најхерметичнија у претпоследњој 
песми „Један гоблен”, док се у последњој, „Нуларица”, и жи
вот и поезија доводе у питање са становишта неке више, над- 
ређене инстанце. Некога ко je свеприсутан, али незаинтересо
ван за нас, ко леснику стога препушта писање приче о власти- 
том животу, дајући му j едино могућност измишљања и тума- 
чења. Надгледајући, тако, и језичку и смртоносну игру.
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НЕИЗБЕЖНОСТ ДВОЈИНЕ 
Ана Ристовић

Сада je већ сасвим извесно устврдити да je са сваком но
вом песничком збирком Ана Ристовић (1972) полако и посте
лено, без наглих потреса, обликовала свој поглед на свет и по- 
етику - као и аутентичну формалну и језичку артикулацију - 
у којој иронијски подтекст усмерава егзистенцијално-езоте- 
ричне слике/призоре и софистицирано-меланхолничне аутор- 
кине опсервације и исказе. У овој последњој, четвртој књизи 
Живот нарагледници (2003), Ристовићева je отишла корак да- 
ље од вредности које су неспорно потврђене њеном претход- 
ном збирком Забава за доконе кћери (1999). Овде je реч о сво- 
јеврсној књизи пројекту или програмској књизи која би се, ре- 
цимо, могла упоредити са Црњансковом Лириком Итаке u ко- 
ментарима. Не у вредносном, већ у концептуалном смислу. 
Имамо пре свега у виду њену несвакидашњу композицију и 
ново одређење генеричког места поезије у односу на две про- 
зне врете, путопис и есеј.

Жанровска индиферентност и интуитивно, а не конвенци- 
онално трагање за формом била je одлика и претходних збир- 
ки Ане Ристовић, увек на граници према прозном дискурсу, 
али се у овој књизи питање генеолошког лика песништва по- 
ставља у заоштреној егзистенцијално-онтолошкој дилеми. 
Оно нас тако одређује не као бића извесних схематских струк
тура, већ као својеврсна бића путописа и есеја, дакле оних ко- 
ји с j ед не стране описују и пресликавају свет и оних који - с 
друге стране - истражују облике лепоте и бола са подозреньем 
и сумњом, у бројним „жанровима песимизма”.

Поезија, као феномен који се налази на средокраћи изме- 
ђу две поменуте форме, због тога, смештена je у књизи изме-
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ђу једног, условно путописно-поетског и једног есејистичког 
текста. Средишњи циклус под насловом „Собне муве -северо- 
запад)” налази се после уводног текста који садржи више еле- 
мената путописног карактера „Air mail (север-) Стриндберго- 
ве оловке”, a испред есејистичко-аутопоетичких записа „Жи
вот на разгледници (-југоисток)” којима се затвара ова узбу- 
дљива и непредвидљива књига. Просторне координате исто- 
времено су и стварни и прерушени сигнали у којима пребива 
ауторкин глас, не напросто „лирски субјект”, већ једно особе- 
но ,ја” са телом, које воли и пати, страхује и сећа се свога де- 
тињства, упоређујући животно са песничким искуством. Пу- 
топис и есеј тако претходе песничком тексту, али су и његова 
последица: оно ,ја” које се у претходним Ристовићкиним 
збиркама углавном скривало иза бројних културолошких и 
литерарних фигура и наслага лектире сада се појављује ого- 
љено, реско, нежно и гор ко, као аутобиографско „ja” које je 
истовремено и субјект и објект властитога разумевања. Да не 
буде забуне: то „ja” које вазда има посла са својом злочестом 
душом („Аутостоп”) непрестано je у дослуху и разговору са 
оним Другим из граматичког облика двојине, која јесте озна- 
ка за разлику али и чудесно заједништво.

Могли бисмо рећи да je средишњи песнички циклус Ане 
Ристовић несумњиво и нескривено љубавне инспирације, без 
монотоне идеализације тако честе код неких савремених пе- 
сника. Таква љубав je несумњиво чулна, понекад похотна, че- 
сто зимогрожљива као на ветрометини, изложена ризику не- 
разумевања двоструког живота, кроз укрштај две културе, два 
језика и два писма - српске и словеначке. Ипак, иако највећи 
број песама полази од наративно-веристичке основе (што се 
може можда објаснити извесним блискостима са новијом по- 
етиком и поетским сензибилитетом Радмиле Лазић), Ристови- 
ћева ретко када запада у баналност, j ер користи моћно коро- 
зивно средство релативизовања тог, али и сваког другог до- 
живљаја - иронију. Таква je и када се изругује Институцији 
Поезије: „На светски дан поезије, уплаших се: / преплавили су 
улице / попут птица из Хичкоковог филма. / После таквог ис- 
куства / зауставићу се испред рерне / као Силвија Плат. / И 
j от ћу размишљати / шта да ставим у њу”(„Позор! Лесник”).

У завршном есеју „Живот на разгледници”, Ана Ристовић 
проговара из можда најинтимније, најличније перспективе,
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иако у њему очигледно има озбиљну намеру да изложи своје 
поетичке погледе. Веза између певања и путовања, између 
живљења и писања постављена je не само као универзално, 
цивилизацијско питање „путујућег” и „пишућег” човека, већ и 
као траума људи са балканских простора, као наличје тескобе 
стварног живота и свих оних отворених моту юности постоја- 
ња о којима ауторка говори у свом уводном „путопису” из 
Шведеке. Искуство западног човека развијених земаља није 
подстицајно ни за путовање ни за писање - оно je сведено на 
неку врсту маркетиншког императива, при чему на путовање 
не морају поћи са собом. А управо путо-писан-е треба да зна- 
чи путовање са собом, ма где се то ,ја” нашло. И због тога пе- 
сникиња са пуно сете пише о онима који не путују, замрзава- 
јући, попут ње, своју фантазију у четвртастом оквиру разглед- 
нице. Исте оне из које происходе есеј и поетска реч, у којој су 
сачувани телефонски бројеви свих градова. Посебно оних, ка- 
ко je то пре наше песникиње записао Милош Црњански, али 
и Анаис Нин, чији рубови висе на небу.
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ЕЛИПСЕ ЧИТАЊА





ИСИДОРИН МИСТЕРИЈ ПУТА 
И СТАЗЕ

„Најлепши су, скоро свети, дани кад човек ништа не узме, 
не прими.” Ова афористичка и поетска реченица Исидоре Се- 
кулић из 1941. године стоји на почетку и на крају њеног теле- 
сног бивствовања, и током грозничаве борбе за разрешењем ду- 
алистичке природе њене личности и поимања литературе. Иза 
и изван онога што зовемо смрћу непоновљиве индивидуе. Са- 
моћа, пролазност и смрт као стална, лајтмотивска подсећања на 
њихово вечито сада, што прожима васељену властитим време
нем и простором, садржане су и у овом одломку који предоча- 
ва некакво сазнање после изравнања, после мука страдални- 
штва које нас катарзички преображава и чини ближима Богу: 
„И тако je смртност човекова чудна чињеница: човек je смртан 
између две своје бесмртности, оне духа, и оне материје”.

Често се, веома често, присећам трећег фрагмента из Иси- 
дориних Молитава у Топчидерској цркви, онога у којем пе- 
сничким али људски застрављеним гласом она моли Господа 
да je заштити од ноћи и месеца, те „звезде несанице и туђине”. 
Моли, даље, Господа, да joj подари сан и одмор. Ноћ je у пе- 
сникињи изазивала изоштрену перцепцију свих чула и пома- 
му демона, испод склопљених капака видела je она вазда зеле
ни, хладни cjaj месеца који je удаљава а не приближала Богу.

Ову егзистенцијалну двоумицу, ову дијалектику мистич- 
ног путовања у циљу досезања апсолута, односно бесмртно
сти, Исидора Секулић je надахнуто растумачила самој себи, 
али и својим духовним потомцима у написима о поезији и 
прози Рајнера Марије Рилкеа (1927, 1931) и Рабиндраната Та
горе (1934). Они су ствараоци који, будући да припадају по 
свему различитим, заправо супротним цивилизацијским, фи-
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лозофско-религијским, културним и књижевним зонама, ипак 
имају нешто заједничко. To je једна нит која њихове сасвим 
оделите симболичке и поетичке рукописе спаја у зрачни лук, 
у којем су се једнако кретали Исидорина мисао и осећање. И 
свеет о сферичном преливању светова и стања свих ствари до 
којих се стаже путем лепоте као односа према свету што није 
човеков, као ни онај други, иза границе појавног. Због тога, 
људска пролазност и променљивост за разлику од других 
ствари, према Исидори, код Рилкеа не изазива бунт или гнев, 
већ љубав и милост према растанцима: „Сваки час je он про- 
лазио кроз растанке; растанке од још већих вредности и лепо
та но што су састанци. Кроз растанке, који су скоро чиста спи
риту алност”.

Растанак од ствари и људи за великог немачког лесника 
уједно je и чин приближавања, духовног усредсређивања на 
j ед ну врсту „религиозног стрпљења”, чекања „с вером да Taj- 
не проговоре И то, како примећује Исидора, није била ствар 
характера већ ствар спирита, контемплације, ишчекивања 
„шумљења простора” који je „функција између овог и оног 
света”. To je заправо ишчекивање Бога - било да смо га изгу
били, било да га још увек имамо, било да га тражимо. Jep сва
ки духовни напор, свака иницијација остварења јаства јесте, 
према Рилкеу, стално „почињање Бога”, али недовршеном на- 
стајању његовом. Зато га нико од нас лично не може доврши- 
ти, већ само у себи може усавршавати Љубав, која увек има 
различите облике - од страсти до страдалништва. Па ипак, 
двоје који се воле, а то je Исидори било такође блиско, и у ње- 
ној краткој прози, и у путопису, и у роману Ђакон Богороди- 
чине цркве, као да понављају Рилкеову мисао из Писама јед- 
ном младом песнику. „две самоће које се штате, граниче, по- 
здрављају”. И додала бих - прожимају - али и заграђују речи- 
ма, како би то рекла сама Исидора у својој новели Растанак. 
Речима, које постају празна шкољка некадашњег смисла, сет- 
но подсећање на одељивање две самоће.

Пишући поводом поезије највећег индијског песника Ра
биндраната Тагоре, наша списатељица истиче да je њеном вре- 
мену, средином треће деценије XX века, потребна модерна ми
стична поезија, којој недостаје оно без чега праве мистике не
ма: или дубока метафизика или пламена религија. Позивајући 
се на снажне манифестанте мистичног сазнања у човеку који
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представљају Христов живот или химна св. Фрање Асишког, 
Нови Завет и Упанишаде, Исидора Секулиб проглашава Таго
ру најбољим модерним и уједно великим песником мистичког 
схватања света. Шта Тагору приближала Рилкеу, односно Иси- 
дорином духовном и песничком мистерију пута и стазе?

Ослоњена на филозофију и религии у Упанишада, а не бу- 
дизма, који према Исидори, веб у овом животу тражи од чове- 
ка да буде мртав, Тагорина поезија je пример великог творач- 
ког визионарства, трагање за вечним бибем (Атманом), које je 
човекова метафизичка сталинца. Насупрот многоврсности об
лика у свету, њихових разноликих форми и јављања (Браман), 
из чега произилази вечити сукоб непролазног и пролазног. 
Ове опречности, међутим, могу се сложити у хармонију само 
путем сазнања, које je многоструко и ступњевито, симболизу- 
јуби то мистично путовање од чулних утисака до најдубљих 
спиритуалних спознаја. Божанство се зато радује сваком йо- 
крету човечјег тела, управо да би га научило како супротност 
не значи крај и замирање веб je део тог хармоничног Једног, 
које нам омогубава досезање бесмртности. И овде je реч о са- 
мотничком, интроспективном повлачењу душе у себе - у дру- 
го себе - у бибе, које je онтолошки повезано са Божанским 
принципом, који тај принцип јесте.

Овај парадокс буђења и замирања страсти у Тагориној фи- 
лозофији и поезији Исидора овако тумачи: „Одједаред, из по- 
жуде у псалам одрицању. Не са горчином, не са аскетским са- 
момучењем, него са задовољством. Човек се, као и сунце, сва- 
кога дана смирује, сабира за тајанство и бутање ноби. Душа, 
која je преко дана живела на периферији, повлачи се у центар, 
у саму себе, престаје видети границе. Сазнање у човеку уста- 
je... Сутон, то je час бутања и откривења. Час кад се има onaj 
поглед на свет који je j едини и прави. То je час кад човек мир
но осеба коегзистенцију живота и смрти, у себи, у свему, осе- 
ба да je и то j е д н о, зна да се те привидне супротности хар- 
монизују у животу сваки час”.

Управо у Тагориној и хиндуистичкој филозофији живота и 
смрти, Исидора в иди највебу спознајну и онтолошку вред
ност: манифестанту једног општег религиозног духа, који се 
не боји смрти као хришбански појединац, молеби да га осло- 
боди од патњи и мука, веб у танатичкој енергији осеба пламен 
живота и уједно његов завршни акорд. Због тога код Тагоре
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нема краја крајева, „нирване и ништавила”, већ само светло
сти у којој се указује бесмртност. Граница светова, и са једне 
и са друге стране, прозирност духа који се сећа свога тела и 
обрнуто, баш као и код Рилкеа. То жељено Једно, монистичко 
устројство васељене до којег je Исидора тешким самопрего- 
ром и бескрајним, готово исихастичким истрајавањима поку- 
шавала да допре. Jep, ако je овде тамо, а тамо овде, „онда не
ма страха да се може отићи без враћања”. Али док не одемо, 
или се не вратимо, по Тагори, имамо велику „моћ ћутања”, ко- 
ja значи снагу, срећу, светост, неку врсту потпуне сабраности 
сличне елејском бићу.

Зато за Тагору и Индусе не постоје категорије „среће, гре
ха или воље” због које je Христос морао да умре за човечан- 
ство. Воља се у Тагориној поезији зове одрицање, да би свеет 
и сазнање изабрали оно што je у сагласности са бићем, макар 
то и не била срећа, макар био бол. А пролазак кроз бол, виде
ли смо у Исидорином тексту Изравнања, подразумева катар- 
зичко очишћење, оплемењивање и спознају да „она воде кроз 
тежак процес сад јачања, сад одумињавања бола, али сврша- 
вају са преображењем човека, са упрошћавањем његова живо
та у смислу духовне надмоћи”. Она га потом води срећи, јед- 
ноставности, оном рилкеовском стрпљењу, суматраистичкој 
синестезији читавога света, видљивога и невидљивога: „Кад 
je човек испуњен срсћом од молитве, и тражи нешто да каже, 
рећи he, увек, са умилношћу, најпростије ствари: како je оду- 
жао дан; како je зелена њива; како je високо потегла она мала 
птичица, као да се не мисли вратити, као да у ваздуху хоће да 
спава. Од тог простог говора срећа још безмерно расте”.

Ове привидно једноставне и готово пасторалне речи све- 
доче да je Исидора Секулић тежила за остварењем Тагориног, 
али и Рилкеовог идеала - усамљене заједнице са Богом као 
највишом формой религије. Али je она, ипак, према хришћан- 
ском Богу осећала и страхопоштовање и дивљење, као и по
требу да je спасе страдалништва. Ментално и архетипски сра- 
сла са православном хришћанском мишљу о неопходности 
присуства Божје љубави у човеку, али изразито персонали- 
стички обојеном, Исидора Секулић je поимање Божанског 
ипак изводила из општег принципа Духа, односно Светости, 
који je све-у-једном, једно-у-свем. Свепрожимање бића и бив- 
ствујућег, Атмана и Брамана.
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СУТОН И ЗОРА СНЕВАЊА

Пишући 1987. године о своме схватању сонетне форме ко- 
ју пореди са неком врстом шаховске табле у којој се криста- 
лизује мисаони простор једнога песника и једнога критичара, 
Десанка Максимовић наводи иска запажања о својој поетској 
техници, која je до данас, чини се, остала непримећена. Одре- 
ђујући своје сонете из збирке Михољско лето као својеврсне 
слике, песникиња, не без извесне сете, каже да je „можда тако 
кроз њих проживела оно што ми није било дано да проживим 
сликајући. Наиме, у доба разграничсн>а талента чинило ми се 
да ћу бити сликар, док потреба за речима није ипак надвлада- 
ла. У овој збирци je и сонет „Мртва природа”, коме у подна- 
слову стоји „Креда”, како сликари под цртеж кредом воле да 
ставе. Па ме je то насмејало - но нека остане креда, jер je со
нет без речи које именују боју, сав од линија и затамњених 
мрља. Књига ће се делимично учинити као сликарска изложба 
речима, али биће то ипак моји стихови јер су често осенчени 
сумором, носталгијом коју мало тек потисне очараност лепо- 
том виђенога”.

Овако je Десанка Максимовић, у само неколико реченица, 
указала на један важан подстицај свога песништва поред оног 
одавно већ запаженог и - код неких њених тумача можда и 
прецењеног - мелодијско-ритмичког аспекта. To je сликарски, 
дакле примарно визуелни доживљај света у његовим светло- 
сним, чистим бојама плейера и jасним контурама - до њихо- 
вог постепеног, полаганог сенчења и одумирања, затамњења, 
све до неименовања боје.

Многе Десанкине песме грађене су на принципу хармон- 
ског слагања боја и валера по сродности, творећи пажљивим
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одабиром детаља слику у којој се, слично сликарском поступку 
Љубице Цуце Сокић, постиже изванредна равнотежа оног уну- 
трашњег светла које се помаља из песникињиних „огњишта 
осећајног живота и унутрашњих пејзажа” и спољашњег светла. 
Њиме се контуре и линије наглашавају, а контрастима појачава 
утисак језовитости, што не проистиче из унапред формиране 
песничке с лике или описа. Она се обликује кроз сугестију одре- 
ђених осећања и рефлексија, којима се тако дају значењски ак- 
центи видљивом и нејасном, прозрачном и тамном.

Основни изражајни медијум песништва Десанке Макси- 
мовић била je и остала природа, најпре као анимистичка сила 
и пантеистичка свеповезаност субјекта и света. Потом, с раз- 
војем модернистичких одлика њенога певања, то je постао 
простор који може бити непријатељски настројен према пе- 
сникињи, равнодушан до болног цинизма према човеку, њего- 
вој трошности и смртности. Часовник чије га казаљке непре- 
стано опомињу да му je век кратак и ограничен, а свет приро
де вечан и непроменл-ив, неумољиви сведок свих мена и про- 
лазности људске од живота до смрти. Због тога човеково доц- 
није учешће у историји, у тренутку издвајања субјекта из не- 
гдашње идеалне целине, још трагичније показује удес његове 
егзистенције и извесност коначности.

Једини предео у којем се могу оживети мртве ствари, до
звати прохујала времена и драга лица, призвати говор у трену- 
так садашњи јесте сан, тај вечити „рудник сјаја”, где ничу сли- 
ке исписане речима: „Само сан лесника гори, / машта његова 
вихори, стваралачка страст несита”. Или у песми „Песников 
кабинет”: „У мозгу сину дворане, / стих ми са дрвета кане, / 
отворе се широм чула. / Биће: с птицом сам у сродству, / j ер 
волим дрвећа лепоту, / и мирно њиних лисних кула”.

У збирци Немам више времена из 1973. године, потпуно- 
сти се артикулише промењени положај лирског „ja ' због неу- 
митног осипања времена. Свет je остао исти, затворен и непо- 
дељен, и у некој заустављеној, вечној временској тачки дело
вит. А опет се, због драстичне измене у свести и осећањима 
лирске јунакин>е све променило, и као да се и оно бивше, и са- 
дашње, померило и изместило у неку удаљену, издвојену ра- 
ван сећања, која je истовремено и присутна и одсутна.

Уводна песма „Време прошло” из поменуте збирке актуа- 
лизује једног раног модернистичког песника, Милету Јакши-
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ћа, чији су интуитивни продори у ирацинално и недокучиво 
са меланхолничним ресантиманом, тематизовани у његовој 
антологијској песми „Ствари које су прошле”. Погледајмо 
сличност између Десанкиних и Јакшићевих стихова: „О свему 
сад говорим као да je било / пре хиљаду сунчаних година / ма 
се десило и овог трена, / о свему говорим неизвесно / као да je 
свака ствар од мене / васељенски удаљена”. А Милета Јакшић 
слути ту облает у којој je, како Десанка каже, све „вечно и 
необухватно”: „Ствари које су прошле, где су one? / Ако су 
живе, ако их још има, / Видећемо их кад прођемо и ми, / Кад 
будемо j одном дошли к њима.”

Taj прелазак преко прага у недохватки свет, предсмртно 
осећање и осама, сумња у бога, растрзаност песникињина из- 
међу бунта и скрушености, између вере у човека и жеље да 
више никада не буде створен - тако доминантни у њеним по- 
следњим збиркама - присутни су заправо у њеној поезији од 
самих почетака. Они су сенка и наличје те „женске лирске 
осећајности” својствене нашој усменој лирици и исповедној, 
неоромантичарској перспективи песничког ,ја” које себе об- 
знањује и саопштава свету. Без обзира да ли je реч о интим- 
ним, љубавним преживљавањима или израженом етичком, на- 
ционалном и културно-историјском ставу, како je то својевре- 
мено формулисао Милан Богдановић, чије je критичко читање 
битно, и можда пресудно одредило природу и статус песни- 
штва Десанке Максимович у српској песничкој традицији.

Још у њеним раним песмама у прози из двадесетих и три- 
десетих година прошлога века, наговештено je злослутно и се- 
новито препознавање себе као вечитог путника кроз живот. 
Тако ћс у XXV фрагменту циклуса песама у прози „Огледало” 
низом реторских питања песникиња наслутити своје бивство- 
вање на прагу живота и смрти, сневања и сећања о истинском 
пребивалишту душе: „Чега ли сам ja сен, пролазни путник 
кроз оно што пролази? / Сенкс облака као да су некада лежа- 
ле ми на души / Као да су ме некада мртву ветрови носили 
кроз тужне долине”. Управо у тој опозицији некада и сада, 
прошло и садашње - обликује се силуета песникињиног духа 
који прожима материјални једнако као и духовки свет, поједи- 
начну и свеопшту пролазност.

Зато су Десанкини позни стихови много ближи суматраи- 
стичким визијама Милоша Црњанског него тзв. мекој, бар-
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шунастој лирици: „Можда су туда идући у вечност / пролази- 
ле ваше душе / још од земље збуњене и грешне, / још пуне 
успомена. / Можда ме маме те боје и обриси / јер ћу кад на зе- 
мљи већ будем заборављена / лебдети туда као магле и мирн
ей”. Попут Дисових мртвих звукова и угаслих боја, од црве- 
но-љубичасте, преко брокатно-рђаве, до кречне, снежнобеле 
нијансе.
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ДИС И ЛУНАРНА ПОЕЗИЈА

Утопљене душе Владислава Петковића Диса објављене су 
1911. године, у сумрак балканских ратова, а њихова поетска 
временска инверзија прошлости, садашњости и предосећања 
будућности тако сугестивно призива садашњи час, његове 
„рушевине модерности”, раздробљене цивилизације, измр- 
цвареност српске нације и потпуно повлачење појединачног 
бивствовања у „визију јаве”. Ако бисмо тражили источнице 
модерне, па и оно што данас, свако на свој начин доживљава 
као српску постмодерну поезију, онда су оне без сумње оли- 
чене у лелујавој путањи Дисових меланхолничних, самоиро- 
ничних, каткада гротескних, нихилистичких, а често и етички 
ангажованих стихова.

Оно што обједињује збирку Утоп/ьене душе без обзира на 
њену евентуалну припадност nojедином покрету или прав цу 
јесте потпуна отвореност ка мистичном, трансцендентном и 
лунарном, кроз интуитивно мелодијско ослобађање од крутих 
метричких схема једног Дучића и Ракића, што je српском пе- 
сништву већ од наредне генерације експресиониста и авангар
диста (Црњански, Винавер, Растко Петровић, Тодор Манојло- 
вић и други) подарило не само нове теме и поступке, већ и но
ви поглед на свет. Већ je Дисов велики претходник и поетич- 
ки предак Војислав Илић другачијом ^ормалном техником 
освојио простор „међу јавом и међ’ сном Дис иде још даље - 
задржавајући мутно, магловито сећање на „невине даљине и 
очи звезда”, он настоји да у „животу-тамници” сачува бар 
кристал заувек изгубљене невиности и лепоте, да се сети пе- 
сме коју je „заборавио у сну”, j ер иначе „нема смисла ремети- 
ти бесмисленост у свом току” („Песма”).
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Презир према отуђеном, кафкијанском свету у распадању, 
у којем je постојање симболизовано тамницом, затвором, a 
време je вазда „крвник худи”, он прелива у пределе сна, фил- 
трира их, кроз за нашу модерну поезију, непревазиђени укр- 
штај поунутрашњеног времена и његове метафизике прола- 
зности. Због тога je Дисова поезија саткана од некавих скоко- 
витих визија и сањарења, апсолутног присуства у прошлом, 
митском времену, и непрестаног зазивања порекла будущно
сти, које се сабира у неодређеном, али емотивно наглашеном 
сада. Тако се преобликовани доживљај предметног, дожи- 
вљајног света увек одвија на границы, на прагу који невидљи- 
вим луком евоцира и спаја разасуте тренутке сна као идеала 
мртве прошлости и својеврсне лунарне ауре садашњости у ко- 
јој се младост и ближење крају, Ерос и Танатос, приближав а- 
ње и удаљавање пројектују у чежњу за бескрајном будућно- 
шћу. У њој видљиве контуре света и самога песника лагано 
нестају, претапајући се у јединствену жижу целовитог и јед- 
ног, али празног, нирванистичког слепила и глувоће испод ко- 
јих, ни на небу ни на земљи, лебде „утопљене душе”.

До сада готово да и није применена Дисова изразита чул- 
ност и еротични штимунг бројних песама које су његова инди- 
видуална креација чувеног топоса „мртве драге”. Магистрална 
песма Можда спава заокружује песникову особену спознају 
љубави и еротике у присуству смрти. Отуда Дис напором стал- 
не евокације настоји да дочара епифанијски тренутак срца, 
глади ii жудње за љубављу: „Љубав paha и доноси собом / Лик 
вечности у пролазност беда”, односно „Море грли копно од 
искони, / Капља камен без одмора дуби: / Рад и живот по свој 
васиони, / Човек живи кад уме да љуби” („Сећање”, 4).

Митска, стваралачка снага космоса, који се у другим пе- 
смама преображава у „раскошну смрт”, овде се симболичким 
паралелизмом доводи у везу са непоновљивошћу љубавног 
чина, који јесте потврда живота, витализма, како je то дав
но, насупрот Скерлићевој некрофилској интерпретации Ди- 
сове поезије луцидно уочио Божидар Ковачевић. Стога je сан, 
лунарна имплозија сенки, она невидљива, а уједно кључна 
спона између различитих „облика љубави” и еротских призо
ра, те неумитног пропадања лепоте у бездан и смрт. Због тога 
се лепота и љубав у Дисовим песмама увек поовски преокре- 
ћу из склада и идиле у страх, језу и ишчекивање апокалипсе:
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„Ал’ смрт дође; лак долазак њени / Осетише редом сви спава- 
чи, / И усташе. Небо се промени, / Плаво небо тад се наобла- 
чи” („Гробница лепоте”).

Међутим, Дисова песничка перцепција никада не замире, 
она je сва усредсређена баш на тај тренутак неочекиваног пре- 
ображаја потпуне сабраности у хтонски сан, који почиње да 
води лесника кроз живот, кроз јаву: „Moja мисо латано се кре- 
ће / Кроз гробове у мртве минуте”.

У савременој српској поезији Дисово магловито, аутен
тично наслеђе препознаје се на разне начине: било као непо- 
средно, интертекстуално упућивање на noj ед ине мотиве, ме- 
тафоричке склопове или смисаона чворишта, било као одјеци 
ауторове сновидне и у много чему ексклузивне, индивидуали- 
стичке поетике која ирационално пронађеном мелодијом сти
ха формализуй апстрактне обрисе снова. Негде je Дисова лу- 
нарна визија добила застрашујуће облике наказности, директ- 
ног судара света огољене и ружне јаве, којој чак не преостаје 
ни носталгично сећање. Али, једно je сасвим извесно: готово 
да и нема значајнијег песничког савременика чија у ку ина је- 
зичко-имагинативна моћ није окрзнута бледим сјајем Дисо- 
вих месечевих мена.

Поменућемо неке од њих: код Новице Тадића, посебно у 
збиркама Улица и потукач и Непотребны сапутници, чин пе
сничког стварања одвија се у ноћном, урбаном амбијенту, „ве- 
зан тугом, седећи у оскудној светлости’. Дисова згађеност над 
међуљудским односима и нужном омеђивању властитог егзи- 
стенцијалног простора, извесна доза ироничне мизантропије 
(нпр. песме „Пијанство” и „Разумљива песма”) просијава 
управо у великом броју текстова из Непотребних сапутника: 
„И ти си ту мој, мој мрзитељу. / На истој станици, прилит, ис- 
кашљујеш се над кантом за смеће. Увек се повијаш, смрдљи- 
ковино људска... / Учинио си све што си могао” („Хоћу то да 
запишем’).

С друге стране, сугестивна евокација „мртве драге” која 
леснику долази у сан дата je у типично тадићевским, демо- 
ничним сликама које уједно призивају и жену Горгону, ону 
која током љубавног чина изазива агресивне реакције код му- 
шкарца, али и сетно подсећање на вечити одлазак љубави, ко- 
ja зазива лесника да joj испева песму: „била je то госпођа По- 
луција / одавно je нисам видео / још од младости кад стидео
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сам се / свега и свачега / села je на руб кревета и неутешно / 
тресући повитим раменима заплакала / сад знам да je дошла 
да о њој напишем песму / и да ме заувек напусти”. Иронични 
подтекст Дисове „Можда спава” сасвим je очигледан, али 
смисаоно измењен.

Поезија Душка Новаковића, у једном свом сегменту битно 
обележена лунарним, женским аспектима блиска je Дисовој 
по амалгаму цинично-ироничног и сетно-маланхолничног ре
сантимана, у чијем се укрштају одиграва драма песникове 
смрти („У спомен В. П. Дису, несталом у Јонском мору”). Ди- 
сов нестанак доживљен je као опомена „домовини” да брине 
о својим најсјајнијим духовима: „... па записник / О преоста- 
лом комаду човека, / Највероватније емигранта, / С чијих je 
усана море заувек / Испрало прошапнуту домовину - / Једну 
од оних саможивих / Koja не нађе никад за сходно, / Да га ма
терински преузме / И пригрли последњи пут, / Скупа са нов- 
чићима скоро безвреднима / Иако две-три оне његове / Песме 
ставља с поносом / На главу, као круну ’.

У поезији Алека Вукадиновића лексичка редукција и тех
ника песме увек се указује на подлози идеалних геометриј- 
ских форми и семантичких контраста бело / црно, односно сан 
/ јава. Дисов катрен из песме „Утошьене душе” опомиње на 
мистично устројство света које сугерише Вукадиновићева по- 
етика ејдетских суштина и интуитивне мелодије: „У хармони- 
ји светлости и таме, / Лик душе трајно где се од нас крије, / 
Где свести нема, већ идеје саме, / Откуд бол слеће, да осећај 
свије”. Читава збирка А. Вукадиновића Кућа и гост саздана je 
од поноћних, лунарних чаровања међу пределима сна: „Усну
ла кућа а кров драг / Од плаветнила снове скрива, / Са дна ва- 
здуха крчаг благ / Тамној се жеђи одазива / Нејасног срца то- 
пла јара / И изнад куће месец ран, / Човек и жена два сањара / 
Koj и од ноћи праве дан” („Душа сећања”).

Директне интертекстуалне везе са Дисовом поезијом от- 
кривају се и у стиховима Милосава Тешића, посебно у песми 
„Девојачки брег” (Прелест севера) и у Кондаку са фигуром 
часно je бити (Седмица). У првој се песми бујање женске, де- 
војачке еротике доводи у близину танатичког симбола оличе- 
ног у „тамној ружи Дисове мекоће”. У другој песми метафо- 
ричка синтагма „трептај на листа пролазних ствари” непо- 
средно асоцира на Дисов чувени стах из „Нирване” боја про-
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лазности ствари, који у случају другог песника може да су- 
герише и астрално плаву боју, дакле вечиту прозрачност, али 
и сивило, као нулту боју празнине. Тешићев неодређени 
„трептај” са листе пролазних ствари отклања сваку могућност 
есенцијалности на коју упућује Дисов свет оживљених мр- 
твих, већ се доводи у контекст испражњеног појма који се ин
туитивно ослања на „Песму без речи”: „Траг прошлое™, зала- 
зак сећања / И све речи да с обликом стају / Ту, преда ме, где 
се распадају”.

„Јесења снохватица” Љубомира Симовића сведочи о ерот- 
ској сливености светла и таме, месеца и сунца, телесног и ду- 
ховног: „Пред зору постаје видно од наших тела. / У нашем 
мраку светле сунце и месец. / И тама бив а тамна на светао на
чин! / Њеном голотињом обасјан, ja зрачим! / Благо je све што 
смерамо, / и наша блага светле по целој земљи!” Дисова ерот- 
ска имагинација често je добијала и гротескне акценте: „Уђо- 
смо у дворану журно. / С наших лица још се небо сија. / Ни- 
смо знали за живот и звона. / Дочека нас смех костура бурно, 
/ Ветар греха, ми^ис земље: и ja / Дигох главу, лице покри 
она” („Бол и стид ).

Његово наслућивање краја света и сопственога смртног 
часа промине и кроз Hommage Д. J. Данилова: „ja сам сад / ви- 
шезначна сабласт, губим глас: све je тише и тише, / показао 
сам шта знам и умем и сад напуштам свет, / нико ми више не 
може помоћи, ни ти, љубави моја елеузинска, неће ме дуго би
ти међу кристалима, / као неки необични плод сазрела je 
смрт...’ („Оплакивање клепсидре”). Енергија Дисовог предо- 
сећања краја оличена je у песми етеричног наслова „Плаве 
мисли”: „Смрт ће опрати трагове од рана. / Одмор и мени тад 
ће да се јави. / Бићу измирен с тајнама далеким. / Рођење сво- 
је заволећу гробом. / С осмехом можда, ил с уздахом меким / 
Бацићу поглед последњи за собом”. Али тај поглед, опет, до- 
сеже не само у прошлост, већ je у њој садржана и будућност, 
као отворена рана света у којој су сласт и патња нераздвојиво 
стопљени.



-



ТРАГАЊЕ
ЗА БОЖАНСКИМ ПРИНЦИПОМ

У ПЕСНИШТВУ
АЛЕКА ВУКАДИНОВИЋА

1.

Феномен религиозное песништва, као највишег и најком- 
плекснијег облика духовное песништва у нашој науци у књи- 
жевности није до сада темељно и аналитички расветљен, из- 
међу осталог и због тога што се у овом домену његово истра- 
живање нужно мора преклонити са паралелним увидима тра- 
диционалне, модерне и постмодерне антропологије, филозо- 
фије, психоаналитичке и теолошке мисли, али и етнологије, 
митологије, као и социологије културе. У српској књижевно- 
сти, посебно поезији, феномен религиозное песништва има 
бројне историјске, типолошке, културне и поетичке контек- 
стуализације од средіьовековног до савременог песничког ис- 
куства. Поједини важни аспекта односа лирског јунака према 
noj му нуминозног или светог, односно божанског принципа 
подразумевав везу између дијахронијског (историјски про- 
менљивог) и метафизичког (вечног, непроменљивог, трансцен- 
дентног) преплетаја поетског говора и његове религиозне уте- 
мељености.

А тај однос, веома сложен и вишеструко подстицајан, с об- 
зиром на различите традицијске - некада и сасвим супротста- 
вљене, или хронолошки удаљене - токове, присутан je баш у 
српском песништву XX века. Он je нека врста пресека разли- 
читих форми дотицаја лирског јунака према сакралном, одно
сно Божјем присуству и одсуству, као и начинима њиховог
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приближавања и удаљавања. Код многих песника управо про- 
теклог столећа доживљај и поетска артикулација Божанског 
принципа симболички су повезани и са различитим облицима 
духовности (митско и митолошко, паганско, пантеистичко) 
као категоријама кроз које се такође прелама проблематизова- 
ње односа између егзистенцијалног (појединачног, непоно- 
вљивог) и есенцијалног, онтолошког. Њега оличава сами Бог, 
односно Божанско Тројство које Љубав јесте јер, према Нико- 
лају Велимировићу, не познаје наизменичност и таму.

Крај века управо je прилика за преиспитивање различитих 
традицијских линија не само нашег, већ и протеклих столећа, 
што je уочљиво у поезији савремених српских песника. Она се 
може пратити од средњовековне канонске поезије, барокног 
плача, преко класицистичко-медитативне и химничко-аполо- 
гетске лирике, предромантичарског визионарства, романти- 
чарске поетике „међу јавом и међ’ сном”, те модернистичког 
и авангардног поунутрашњења w поособљења Божанског 
принципа (М. Павловић, И. В. Лалић, Љ. Симовић, В. Попа, С. 
Ракитић, Р. П. Horo, М. Тешић, 3. Коцић, Н. Тадић и други). 
Он се од нихилистичког, ишчезлог и одсутног начела прео- 
браћа у чежњу за његовим отелотворењем у песнику, у лир- 
ском ,ја” као стецишту супротносмерних егзистенцијалних 
трења и свести да се вечита, фаустовска питања добра и зла, 
греха сазнања и испаштања нужно тичу нас самих, а не неких 
безличних процеса постмодерног света у којој je индивидуал- 
ност готово сасвим укинута, уплетена у мрежу „институција” 
и „структура”.

2.

Субјективна ства]эалачка подвојеност која призива неку 
врсту „обоготворења песничког, стваралачког и језичког чи
на константа je песничке поетике Алека Вукадиновића ночев 
од његове друге збирке Кућа w гост (1969), све до последње 
књиге Божји геометар (1999). Она почива на изразито осми- 
шљеном концепту који je на трату малармеовски испражње- 
ног „белог” и „црног”, где ее музичким и еуфонијским, али и 
визуелним средствима (симболика боја, синестезија звука, бо- 
ја и идеалних геометријских форми) сугерише мистичност и
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ирационалност егзистенцијалног, песничког, па и Божанског 
чина. Та „богоискатељска” димензија Вукадиновићевог пе- 
сништва има свој тематско-значењски и филозофски лук, и 
управо почива на трагању за Божанским принципом који омо- 
гућава спознају апсолутне стварности кроз различите обли
ке одређивања лирског Ja” према присуству или одсуству Бо- 
жанског, било да га осећа као објективни, надређени принцип, 
било као поунутрашњену енергију која се епифанијски арти- 
кулише у сновидном и лунарном језику поезије.

О томе сведочи и сам песник у фрагментима свога Пое- 
тичког дневника'. „Ако постоји нешто што Скала оповргава, то 
je коначност, па се питање бића и постојања, као и целокуп- 
ност устройства универзума, у кључу мога песничког искуства, 
непрекидно указује као бездан отвореног бескраја, односно 
Отворено дело Бога, чије се границе нигде не назиру, и у којем 
je тајанство, неизрецивост и недокучивост - једино до чега до- 
пиремо” (Вукадиновић, 1998, 279). У j ед ном од својих скора- 
шњих аутопоетичких медитација, у тексту За један „Речник 
фрагмената”, аутор још прецизније појашњава однос између 
појединца и фигуре лесника (подвојеног на себе и „неког дру- 
гог” - који имплицира заједништво између „Једног” и „Ум- 
ственог”), песничког чина и тајанствених, недокучивих нити 
што у бесконачности, у идеалној тангенти спајају Лесника и 
Творца. Послушајмо попово речи Алека Вукадиновића: „Јер, 
шта je, иначе, та духовна суштина удружена са примордијал- 
ним извором? То заједништво, то једно, у својој истовремено- 
сти, и то моје ja, које примам са примордијалног извора, у ча
су епифаније? То сам ja, Слободан, у слободи своје воље, своје 
стваралачке снаге и свог ума, којим ме узвисујеш Ти, у мило
сти својој бескрајној, мој Боже!” (Вукадиновић, 1997, 94).

Због тога je песник од самога почетка градио неку врсту 
„песничког, лирског епа”, који би да исприча „велику причу’, 
али циклично, поступно, истовремено разграђујући и сажима- 
јући, редукујући песничку форму, као стадии отклон од вале- 
ријанско-миљковићевске „патетике ума”, у правцу опализа- 
ције различитих европских и националних формалних и јези- 
котворних поетика. Реч je најпре о малармеовском концепту 
„ирационализације форме”, потом експресионистичком и 
авангардном феноменолошком писму које песничке мотиве 
(па и самог Бога као тему) преводи у онтолошке геометријске
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облике подложке изобличењу (круг, елипса, равна и коса цр- 
та или страна куће, кров-троугао), те формална конструкции а 
сна (Стриндберг, Кандински, Кле, Маљевич, Мондријан, 
европска постсимболистичка и авангардна поезија). И оно 
што je најбитније, Алек Вукадиновић je успео да малармеов- 
ски и клеовски подухват отиска „Белог на белом” и „Црног на 
црном” са циљем да стигне до тачке укрштаја али и потпуног 
раздвајања онтолошке Белине и Црнила (Таме), оствари у тра
диции српскога језика. А он je дубоко поринут у „потонуле 
слике” Тамног вилајета, у женски, матернални принцип ромо- 
рења језика што увек измиче очигледном и референцијалном, 
тако близак Кодеру, али и Винаверу, Настасијевићу, Д. Благо- 
јевићу и у нешто другачијем кључу Растку Петровићу.

Осим несумњивих разлика, између поетичких начела 
Момчила Настасијевића и Алека Вукадиновића постоји и зна- 
тан степей сродности, најпре у везивању за „матерњу мелоди- 
ју” и њене језичко-имагинативне матрице као и архетипске 
слојеве бића. Те сродности оличене су и у једној мало запаже- 
ној мисли из Настасијевићевог текста У тражењу себе. Она 
сведочи да овај велики српски песник, попут Вукадиновића, 
није био заокупљен превасходно комбинаторичким и форма- 
листичким својствима језика, већ његовим семантичким по
тенциалом и окретајима, могућностима да се кроз универзал- 
ни, мистички код проговори на субјективно непоновљив на
чин и тиме, у извесном смислу, сугерише она „слободна во- 
ља”, „стваралачки дух” о коме говори и Вукадиновић, прона- 
лажење себе, сопства, „ja” језгра, који се увек другачије одре- 
ђује према Божанском начелу, као и обрнуто.

Настасијевић, слично Алеку Вукадиновићу, наглашава ва
жност песничког напора да стваралачки дух целине преобра
зи у своје персоналію начело, изграђујући се из „родних сна- 
га”. Придев „родни” може да се тумачи као пародии и нацио- 
нални, иманентно дат рођењем песнику, у виду језичког и ко- 
лективног, али и мелодиј скот памћења, чије наслаге интуи
тивно разлаже и синтетизује сами песник. Такође, може се 
разумети и у духу Расткове, али и Дисове поетске визије, као 
трауматични долазак на свет и појединачно бивствовање из- 
међу две непознанице - тајне доласка на свет (рођења) и Taj
ne одласка, нестајања (смрти).
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3.

Ако je поезија Алека Вукадиновића, no његовим власти- 
тим речима, у мелодијском и формалном смислу „стилски по
лиморфна” и подсећа на „клавиатуру ј ед не разгранате фуге” 
(Вукадиновић, 1997, 95), њена сликовна, визуелна структура 
увек je у себи дубоко противречна, готово манихејска и рачу- 
на, попут Дисове поезије, са инверзијама времена, простора, 
измештањем емпиријске предметности и његове ејдетске су- 
штине. Може се чак рећи да je парадокс, оксиморон, у мотив- 
ско-значењском смислу основица поимања дуалистичке, ам- 
бивалентне природе бића, које, се међутим, управо у тој дво- 
струкости доживљава као Једност, или Истост од себе друга- 
чија.

Слично се може устврдити и за песникову артикулацију 
Божанског принципа - он je истовремено и присутан и одсу- 
тан, да би у последње три збирке које чине својерсну Ноћну 
трилогију. Ружа језика (1992), Тамни там и Беле басме 
(1995) и Божји геометар (1999), добио прецизнија одређења. 
Haj пре у смислу борбе Апсолута и Ништавила, Бога и Сотоне 
(што je наговештено још у књизи Укрштени знаци), преко на- 
говештаја апокалипсе зла, те његове потпуне превласти и одсу- 
ства Бога, до призивања Божанског просветљења и славе у по- 
следњој збирци. То je уједно праћено и променама у самом 
доживљају лирског j унака, у смислу његове другачије обнове 
и успостављања једног новог типа „религиозне имагинације” 
која почива на чуду озареѣа.

У песмама из збирки Kyha и гост, Трагом плена и комен- 
тари и Далеки укућани, доживљај Божанског начела најчешће 
се формализуй као конструкција сна, који испуњавају зачара- 
не слике и призори, као визуелни и синестезијски подстицај за 
обоготворење предметног света. Он се превасходно везује за 
мотив куће и укућана, односно госта/ловца, који озарен ауром 
уснулог, удаљеног, али још не и мртвог Бога истражује про
сторе ирационалног, застрављеног и језовитог, а уједно бла- 
гог, кротког, митског прапочела. У већини ових песама (нпр. 
„Кућа и гост”, „К^овови", „Кућа и кров”, „Кружно време ’, 
„Бајка кућне слике ’, „Лампа и ноћ”, „Сан после гозбе”, „Дале
ки укућани”, „Душа сећања”) дата je прецизна, па ипак изну- 
тра детронизована слика која мелодијско-звучно и визуелно
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сагласје у трену значењски преобраћа у своју супротност - 
каткада само наговештајем, каткада отворено. Бог се често на- 
зива и другим именима: нпр. као „душа света”, „везиља све
та”, „душа сећања”, итд.

У свим овим случајевима Творац се доживљава као Над
душа, што, на пример, код америчког симболистичког мисли- 
оца и књижевника Р. В. Емерсона подразумева врховни прин
цип коме су подређене појединачне душе. Засноване на игрн 
светлости и сенке, затамњењу и осветљењу-илуминацији, ко- 
ји иду од слутње и сугестије до радикалне, надреалне поетске 
слике, ове песме уснулост и сан значењски повезују са тиши- 
ном и немошћу. То су два паралелна, али међусобно прожи- 
мајућа света (људски и Божански), a затим се указује на пре- 
тећа свойства таме, ништавила и беспућа: „Кроз празнину, 
кроз беспуће / Нигде звЈ/ка, нигде цвета / Успавана око куће / 
Простире се душа света ’, наспрам трећег катрена: „Ведра, чи
ста, авет лица / Утишане стазе пламне / И пас, црна љубичица 
/ Норед прага куће тамне” („Лампа и ноћ”). Кратка песма ка- 
рактеристичног наслова „Кућни портре” управо истиче двој- 
ну природу Божанског начела: његову моћ одуховљења мате- 
рије, и с друге стране - огромну дистанцу, растојање у одно- 
су на своје тело-свет, чиме се наговештава потоње његово по- 
влачење: „Шума пре њега само шума / Кућа од њега благдан 
- кућа / Даљином / Бог се / Окружује”. И овде су космичке и 
просторне релације виђене као кружно, прстенасто, змијоли- 
ко кретање од себе ка себи.

Док je у наведеним примерима Божанско осветљавало 
унутрашњи душевни пејзаж изоштравајући га управо конту- 
рама сна, у наредним збиркама оно се постелено удаљава 
отварајући простор демонском и дијаболичном, до потпуног 
раздвајања на Црно и Бело, односно Светлост и Таму. Од- 
сутни и занемели бози одједном постају властита негација, 
иако се то одвија кроз сталну борбу, до потпуне доминације 
Зла и Ништавила, односно Небога, како би рекао песник. У 
збирци Ружа језика, а поготово у Тамном Таму и Белим ба- 
смама, аутор je басмотворну и бајаличку традицију наше 
усмене лирике транспоновао у складу са својом ид ej ом ру- 
же језика, као непоновљивог, суштаственог споја мелодије 
и значења, који je уједно и знак целовитости по себи, исто- 
ветне самој себи.
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Ако се у Тамном тому Алек Вукадиновић спустио на са
мо днојезичког центрифугалног вртложења, захваљујући чвр- 
стим синтагматским спојевима и оксиморонској неологистич- 
кој пракси и поступку параномазије, у Божјем геометру ле
сник се, у заједништву са изнова пронађеним Божанским на- 
челом, усилье уз светлосну лествицу („Лесник и муза епифа- 
нија”). „Божји геометар” није, међутим, неко ко једноставно 
служи и пресликава Божје тајне призоре, већ његов тумач у 
једном вишем смислу, остајући притом свој, следећи „криву- 
давим путем” сна чистоту, круг, који je иако привидно затво
рен, ипак пун бескраја.

Симболика руже у песништву Алека Вукадиновића пове- 
зана je са апстрактним језичким и значењским кривудањем ли- 
није која се посувраћује у круг деформишући га, али je уЈедно 
и „суштог краја душа ’, дакле латина саме твари, Божанско ли
це. Она никада не може да постане „Ружа Квара”, као нпр. у 
лирском спеву Седмица Милосава Тешића, већ je блиска онто- 
лошком поимању овог мистичног златног пресека света код 
енглеског писца Д. X. Лоренса: „Ми смо као ружа, која je пра
во чудо средиішьости, чисти ослобођени еквилибријум.

Савршено уравнотежена усред времена и простора, ружа 
je савршена у царству савршенства, ни временска ни простор
на, веБ ослобођена квалитетом савршенства, чистом иманен- 
цијом апсолутног” (Лоренс, Д. X, 1977, 69). Због тога je ци- 
клус „Златно плаво” (Хиландарски типик) обасјан спиритуал- 
иом пуноћом златног и астралног, али и византијског плавог 
са метафизичком, ослобађајуБом и лековитом белином, оли- 
ченим у вазнесеним душама наших светитеља који се венча- 
вају са „неба јавом”. У „Слову Светог Саве” лесник je кроз 
фигуру испосника, црквеног поглавара и писца сугестивно 
дочарао узлет Душе ка Духу: „Куће Цркве и Огњишта / Руже 
Тајна Светилишта / Урезах у Златно Плаво - / Све што ство- 
рих платах главом - / Ал сад горе сред Плавине / Дахом жи
вим Бог се мени / Сја у златној васељени”.

Овде се симболика руже, Златног Плавог и Божје проми
сли стапају у јединствену визију у којој се индивидуална ег- 
зистенција управо због изнова пронађеног Божјег присуства 
преводи на виши ниво песничког мишљења, тамо где нема 
тамног ромора „слуђеног света” и „Ушћа-Злоушћа”. Зато се 
сублимира у Gloriu, у ружу језика која се отвара својим бес-
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коначним шифровании значењима, пробуђеног да говори да- 
хом Божјег геометра, који пред собом и пред нама потврђује 
своје непоновљиво постојање: „Дубоко у / Богу своме: Боже - 
свој сам”.
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ВАРНИЦА
ШТО СЕВНЕ ИЗ РУКОПИСА

„Постоје два осећања којима се човек мора поклонити: то 
су људска патња и људска љубав”, написао je Слободан Раки- 
тић у Слову поводом добијене награде „Десанка Максимо- 
вић”, сажимајући тако и основна тематско-смисаона исходи- 
штва своје поетике и поезије. У програмској песми „Пловид- 
ба”, по којој je насловљен и најновији лесников избор (2003), 
а он се по нечему увек разликује од избора који праве његови 
критичари и тумачи, лесник je читаоца недвосмислено упутио 
на суштински проблем своје лирике, који се провлачи од прве 
збирке Светлости рукописи (1967) до последње појединачне 
збирке Водена слова (2000), као и најновијих песама које су 
ушле у поменуту књигу. То je удвајање на биће и сенку, на 
присуство и одсуство, на садашње и бивпіе, лично и колектив- 
но, памћење и заборав, трајно и пролазно, Божанско и људско, 
и не на последњем месту - на моћ и немоћ песничког говора.

Ова поетичка особеност увек je артикулисана из перспекти
ве аутентичне лирске позиције према свету, која не рачуна са 
радикалним експериментима појединих лесника из Ракитићеве 
генерације (нпр. Милутина Петровића), већ настоји да измири 
традицоналне и модерне поетске вредности. То су ослањање на 
тзв. стражиловску линију српске поезије, неоромантичарски и 
неосимболистички сензибилитет, као и различите мелодијско- 
стиховне обрасце и сталне песничке форме, те модерну само- 
свест о егзистенцијалној дијаболичности лирског j унака. Она 
упућује на стал ну сумњу у могућност досезања кључних вред- 
носних категорија: љубави према жени и народу, спознајно-ре- 
лигијској тематици, греху и очишћењу, односно језику и писа- 
њу као j едином, истинском песниковом станишту.
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Ако je од самога почетка Слободан Ракитић веровао у моі 
досезања и изрицања пуноће света и сливеност са митским 
прапочелима, што подразумева и једно пантеистичко, митскс 
виђење живота и космоса, доцније се оно преображава у же- 
љу за сједињењем са Једним и Јединосуштним, за Логосом у 
теолошко-православном кључу. Од ауторове прекретничке 
збирке Свет нам није дом (1970) управо се може пратити оси- 
пање вере у могућност испуњења љубави према жени, траже- 
ње ослонца у националној и културно историјској прошлости. 
као и специфичан однос према хришћанским темама која под
разумева неверицу, али и наду у спајање са Творцем.

Свеет о обесмишљавању и губитку сваког егзистенцијал- 
но-онтолошког упоришта у Ракитићевом лирском јуна- 
ку/двојнику свагда изазива меланхолију и трагично осећање 
пролазности, раслојавање садашњих и бивших идентитета ко- 
ји негде остају записани за вечност - j едино у „светлости ру- 
кописа”. И због тога je овај тематско-значењски слој Ракити- 
ћевог песништва, досада практично неуочен осим у нашем 
предговору „Раскош и недостатност Слова” (Песме, СКЗ, Бе- 
оград, 2002), дакле тема промишљања песничког чина (мета- 
поетичка тема), још једна од нити које се провлаче кроз овај 
јединствени лирски опус. Оне, попут дискретних маркера, 
указују на песникову тематизацију распона певања, варницу 
која севне из светлости рукописа, да би потом замрла заједнс 
са расипањем бића.

А шта може преостати човеку који je изгубио веру у себе, 
у љубав, у национално достојанство, у могућност спознаје, ко 
je проникнуо са горком трезвеношћу у уклетост историјских 
и свакодневних понављања? Ако je све, како песник каже 
управо та „сенка и расипање бића ’, та свевремена злослут- 
ност, постоји ли нешто што ипак може сачувати првобитну 
целовитост лирског j унака и његовог народа? То могу бити 
j едино љубав, патња, вера и нада - преображени у песничку 
реч, у непоновљиви чин поетског стварања, као у песми 
„Стожер”:

„Муњом, сечивом ерпа,
разлучени смо; осом невидљивом 
сједињени у језику тек, 
јep невидљиво све je
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ко и ми што смо у невидљиво време 
невидљиво крочили”.

Као да песников глас, који често мења перспективу и фор
му обраћања - од неке врете лирског солилоквија, преко обра- 
ћан>а себи, односно себи у Другоме - на посредан или непо- 
средан начин, као у молитвеним текстовима - једино разазна- 
је неку врсту одјека. Одјека, који попут неког давног времена 
уходи у смисаоно напуштени простор. Шта онда може да зна- 
чи одјек, али не и присуство гласа? То значи да се смисао je- 
дино може наслутити у звуковној, тачније мелодијској равни 
текста, односно у њеним бројним језичким манифестацијама. 
У њој песник, заједно са читаоцем може проживети свој век:

„Вратнице, зар одшкринуо си, 
слова, зар бележио си, 
кад исто бива све:
али ни стабло, пружено између 
досегнути нећеш изван језика.”

И у овој поеми, као и у другим из збирке специфичног на- 
слова Земља на језику (1973) тематизује се то неодређено из- 
међу, то бивствовање између појавног, овоземаљског света 
обележеног рођењем и сагрешењем и интензивним призива- 
њем смрти, која je овде, попут неких других наших песника 
(Р. Петровић, М. Настасијевић, Д. Васиљев, Б. Миљковић), 
виђена у знаку неодвојивог дела живота и у слова његовог по- 
стојања. Или, како песник каже, то враћање у „тамну матери- 
цу земље”. Jep земља je истовремено гладна наших тела, али 
су и људска тела гладна земље - из ње зачета, у њу се вазда 
враћају. Свевремена патња људског бића проистиче не само 
из истовремене спознаје укрштаја живота и смрти, већ и из 
свести да мук и немост земље уједно значи и његово потону- 
ће, замирање његових песничких моћи. Песник, истина, и да- 
ље пише своја „водена слова” („У сенци галеба”), али шихов 
траг као да упија сама земља на језику, што за последицу има 
немогућност чина певања:

„Патња јесмо.
Слушам срце своје;
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слушам земљу у устима
и на језику везаном
у чвор мртви”

„Земља на језику”

Колективна тема прогона српског национа тематизована 
je у двема можда најпознатијим ауторовим збиркама Основној 
земљи (1988) и Тапијама у Пламену (1990). Оно што je важило 
за индивидуално губљење лика и промену идентитета, важи и 
за колектив српскога народа. Носталгија за давним, славним, 
епско-херојским временима и даље остаје емоционално-меди- 
тативна подлога свих Ракитићевих песама сличне тематске 
оријентације.

Кроз низове асоцијативних слика, лесник акцентује њему 
својствено одсуство идентитета, односно његову замену 
туђим, као последицу историјског удеса и зле фортуне („Ма- 
глич”, „Ибар”, „Племе”, „Најезда”, „Жудња за југом”, „Свети 
Арханђели, код Призрена”, „Јужна земља”, „Праг”, „Силазак 
у поље Косово”). У познатој песми „Вага” овај темељни кон
траст између некада и сада сагледава се и на плану језика:

„Језик онај, у невидљивим знацима, 
и језик овај, без огња, 
јесу ли исти?

Речи оне
и речи ове
јесу ли исте?”

Управо овде се на ефектан начин, низом реторских питања 
поставља то, за песника, раздируће и трагично питање на које 
заправо и нема одговора. Јесмо ли све изгубили и бар нешто 
добили? Да ли смо, негде, у свим размимоилажен>има кроз 
историју и време, са самима собой и са другима, успели нешто 
да сачувамо? Бар неки заметак живота, како нам то лесник су- 
герише у песми „Jaje”? Jep ако ништа није као некада, чак ни 
лесникова сенка, а истовремено негде постоји запис о њиховој 
истоветности кроз све историјске мене, људске и националне 
падове, шта je то што нам ипак обезбеђује постојање?
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Коме говори j ош 
самотни потомак 
без имена кад je? 
Нико не разуме 
језик његов 
ни рукопис.
Нико не познаје 
дах његов 
ни лице његово.

„Самотни потомак”

И баш због тога, због неке врете губитка језичког иденти- 
тета, самога писма, које постаје безимено, лесников реги- 
стар се мења, смирује и отрежњује. Уместо тзв. великих тема, 
у збирци Бодена слова појављује се j ед ан огољен и на махове 
разговорил песнички језик, налик констатацијама, који подра- 
зумева тестаментарно суочавање са властитом пролазношћу и 
смртношћу. Ове песме проткане су реминисценции ама на 
бројне домаће и светске леснике, од којих посебно место при- 
пада Борхесу („Свет у одломцима”, „Моји тренуци”, „Не мо
гу да завршим ову песму”). Раситњени свет песник више и не 
може и не жели да доживи као тоталитет, као (нео)симболи- 
стичку пројекцију целине, већ управо успоставља емоционал- 
ну и рефлексивну блискост са свакодневним, обичним призо- 
рима и доживљајима који каткада добијају и гротескни набој.

А шта je са песничким чином? У једној од најлепших пе- 
сама „Буди слово”, и људски живот се надомешћује и уздиже 
писањем. „Све што немаш, у песми je. / Све што имаш, она ће 
ти / узети. Зато пиши песму”. Сакривши се у дому свом, у ку- 
ћи свога језика, у песми - лесник ће, преображен у Слово, у 
дрво молитвено призвати вечити усуд писања који je изнад 
имати и немати, говорити и ћутати, била и мастила.
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СИВИ ТРЕНУТАК 
на Дисовом трагу

Поетичку позицију Милосава Тешића можда je најпреци- 
зније одредио Иван Негришорац у огледу „Песме бунцалице 
Милосава Тешића” (Милосав Тешић, песник, зборник радова, 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 1998), 
коју аутор ситуира између традиционалног и (пост)модерни- 
стичког песништва. Ако je песников спознајни хоризонт пре- 
тежно традиционалистички, његова текстуална и обликотвор- 
на пракса пружа транцендентне увиде у свеколику повезаност 
ствари. Међутим, и ово би се могло проблематизовати са ста- 
новишта оних песама у којима постоји експлицитна песнико- 
ва свеет да се сећање на идилично-пасторалну стопљеност су- 
бјекта и света (природе) сада искључиво преноси у језичку ме- 
морију, остављајући лирско „ja” супротстављено новом по- 
ретку ствари. Ту се есенцијалност песничког чина схвата не 
само као траума „несигурности у тексту”, већ и као аутентич
на егзистенцијална драма субјекта коме je преостала само уте
ха илузије писања.

Због тога се Тешићев песнички поступак претежно прено
си на раван метафоричке графијске кретње, што представља 
отклон од (нео)симболистичке поетике и њене тежње да се 
звучном сугестијом или лелујавом сликом означе појам или 
идеја. За иесника je очигледно важнији означитељ него озна
чено, а он се враћа попут одјека својом звучном резонанцом 
или графијском непоновљивошћу. И то у облику чисте мате- 
ријалности која je у себе усисала и песников глас. То значи да 
предмет свога певања Тешић непрестано и напоредно претпо- 
ставља условима личног, ауторског обликовања стиха и број- 
ним сталним песничким облицима, као и својеврсној онтоло-
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гији и естетици слова. Због тога се перспектива истраживања 
песништва Милосава Тешића мора окренути акцентовању на- 
петости коју, с једне стране, нуди хагиопоетизација света, а с 
друге - различити облици лирске свести која je неповратно 
одређена језиком, писмом и формой у којој се оваплоћује.

Овакав песнички модел тежи тематско-хармонском слива- 
њу, при чему je носећа тема увек подржана звучно-мелодиј- 
ским средствима, док су друге наговештене, али су присутне 
и развијају се зависно од контекста тумачења. Наслеђе Дисо- 
ве поезије препознаје се код Тешића било преобликовањем 
појединих доминантних мотива, било као понирање у ираци- 
онално и сновидно, као судар између наказне j аве и обриса 
меланхолничне, астралне визије. Испражњеност смисла о ко- 
joj je први међу српским модерним песницима проговорио 
Дис, може се у Тешићевој поезији испунити j едино чежн>ом за 
божанским, стваралачким принципом, тим даром повлашће- 
ног трена у којем језичка креација сугестивно зауставља вре- 
ме и неумитну пролазност.

Кључно питање приликом промишљања Тешићеве поезије 
јесте тип метафоричке имагинације, односа између лирског су- 
бјекта или јунака према његовим бројним фигурацијама које 
се успостављају у изражајном медијуму пејзажа. Он je изнутра 
рашчлањен на низ визуелних елемената чији су симболички 
корелативи боје, као и флореална, биљна топика. To je онај 
простор у којем се одиграва егзистенцијални удес лирског су- 
бјекта, било да je реч о размицању копрене сна од jаве или о 
историјским, митолошким и сакралним евокацијама / пројек- 
цијама, које појединачну драму - као у збирци Круграчански, 
Дунавом - уздижу на ниво усудне, универзалне ситуације.

Али, тај пејзаж / предео у којем се материјализује Теши- 
ћев расути лирски субјект има извесне фантастичко-ониричке 
димензије помереног, деформисаног предела, који постаје та
кав захваљујући стању измењене свести и природе опажања 
„растрој-чулима”. Због тога су границе овостраног и оностра- 
ног и у временском и у просторном поретку, слично као и код 
Диса, битно измештене и релативизоване. Тако се лирски ју- 
нак, запаљен „жишком лудила” оглашава често из лунатичко- 
гротескне перспективе која изнутра разара привидно уравно- 
тежени, складни свет боја и значења на којима почивају при- 
зори Тешићевих песничких текстова. Нагомилавање песнич-
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ких слика непрестано сустиже „журбу колора”, тај свет пре- 
васходно означен бојама и биљем, који се paha у тренуцима 
надреалних сновиђења. Његов je смисао у зазивању надахну- 
ћа и стваралачке моћи која je подређена неумољивом протоку 
времена. Отуда и толика песникова чежња за патинизацијом 
форме, за стабилном противтежом облика којим аутор насто- 
ји да ублажи Дисову параболу заборава и артикулише прису- 
ство пролажења, али и носталгично сећање на „пламсај бића”.

Указаћемо на неколике примере Тешићеве непосредне ин
тертексту алне упућености на поједине Дисове мотиве и стихо- 
ве. У песми „Девојачки брег” (Прелест севера, Круграчански, 
Дунавом, 1996) један од песникових темељних мотива, одно- 
сно симбола - ружа, појављује се на подлози тексту ал них 
предложака Дисове поезије и еротске анакреонтике Б. Радиче- 
вића. Тешић преводи еротску имагинацију ове двојице лесни
ка у властити систем слика, који подразумева, с једне стране, 
наглашену чулност, а с друге стране - меланхолнични одјек 
Дисове мртве драге. Она постоји негде на преласку између сна 
и смрти, као „парабола, од бола фигура, / отрже се врежи забо
рава, / изнад које као да дежура / у икони девојачка глава!”.

„Тамна ружа Дисове мекоће” јесте у извесном смислу 
симболички сажетак хтонског љубавног доживљаја овога ле- 
сника, али и упутство читоцу на могућа архетипска значења 
тог мистеријског и панеротског симбола у поетичком систему 
Милосава Тешића као веза између Ероса и Танатоса. Управо 
метапоетичка димензија о којој je било речи на почетку тек
ста преводи поједине речи, слике, мотиве и топосе својих 
претходника, третирајући их као крхотине некадашњих и но- 
вих значења.

Наслов песме „Девојачки брег” чува их својим именом. То 
име асоцира на сублимацију жудње у чежњу и меланхолију, а 
присуство „девојачке главе у икони” овековечује идеал- 
ну/уснулу/мртву драгу у завршној строфи која песника маги- 
јом дира, с нагласком на визуелном знаку, артефакту. Такође, 
рефренско варирање у песми „Ружа Будима’ подсећа на Дисо- 
во зазивање потонулих слика, на оживљавање мртвих боја, 
напор да се интуитивно наслути и поново испише заборавље- 
на песма („Можда спава”), која се и једном и другом песника 
враћа по пут одјека чисте материјалности, као „рефрен аура ’ 
на фону слуха тишине.
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Два кључна мотива преко којих се остварује симболичка 
транспозиција поетског значења, односно артикулација одсу- 
ства смисла су боје и пролазност. Они су у вези са својевр- 
сним, како то Тешић каже у лирском спеву Седмица (1999), 
„издисањем пејзажа”, распадом дела Творачког ума. То je 
увод у нирванистичко осећање света, бивствовање у нултој 
тачки „сна мртве руже” (Дис). У Тешићевој песми „Кондак са 
фигуром часно je бити” метафора „трептај са листе прола- 
зних ствари” непосредно упућује на Дисове чувене стихове из 
песме „Нирвана”: „прилазили мени као жртви / као боји про- 
лазности ствари” (курзив Б. С. П.). Дисово одређење власти- 
тог пребивања у простору поништених ствари и речи, покида- 
них веза између заборава и сећања - призива тај сиви трену- 
тіак као боју у којој се, према експресионистичким сликари- 
ма, поништавају све остале боје, што значи апсолутни губитак 
смисла, нихилистички празан круг са њом у центру.

С друге стране, Дисова визија уласка у понорни предео 
смрти за живота, страна je Милосаву Тешићу, који егзистен- 
цијални и стваралачки бол, попут вапаја за избављењем и уте- 
хом, упућује Богу. Ипак, његов „трептај са листе пролазних 
ствари” доводи се у контекст замагљивања појмова, као и 
постмодерне пометње између Слова и Писма: „Појмови, ства
ри, њина имена - / оловна, сива, нејасног склона - немају ми
ра ниједиог трена: смичу се листом с Књиге живота. / Енигмо, 
тајно нечитког списа, / остај у знаку ипсилон-икса, / али ми 
чувај покоји одсев / с тамног екрана, макар то био / преварин 
сомот, крађин калопер, / али и наде промил, ембрион - / заме- 
так нечег чему се не зна / потреба права, разлог ни веза” („Не- 
деља”, Седмо певање).

Тешићев лирски глас, иако свестан да не треба „реметити 
бесмисленост ствари у свом току” (Дис), ипак верује да се пе- 
смом може изнова изнедрити смисао, да je створитељска / пе- 
сничка снага оно што надвладава „Ружу Квара” и пределе 
гнусобе и трулежа. Иако згађен над „дизајном зла” овога све
та, Тешић на њега, у суштини, не пристаје. Дис je, међутим, 
потпуно срођен, саображен са „престанком јаве”. Он се огла- 
шава из простора мртвачких снова, који су симболички једна- 
ки животу у тамници. Када у четвртом ронду „Суботе” Тешић 
свесно цитира Дисов стих „У плодном крају старога незнања” 
(„Са заклопљеним очима”), он зазива безвременост пре тајне
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рођења, у којој je још увек лебдео „летошњи пламен живог су- 
штаства”. И када je молитвени запис коначно подарио песни- 
ку непатворену моћ да од Дисових палих речи твори небеса: 
„свељубав ja сам, / истих жудњи кућа”.
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ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКИ АСПЕКТЫ 
НЕОАВАНГАРДЕ - ЈЕДАН

ПРИСТУП ПОЕЗИЈИ БРАНИСЛАВА 
ПЕТРОВИЋА

1.

Седма деценија овога века у српској ккњижевности, а по- 
себно у песништву, слично као и у другим јужнословенским 
литературама (овде пре свега имамо у виду словеначку и хр- 
ватску), у битним аспектима поетског сензибилитета, есте- 
тичке концепције, односа према претходној, посебно међурат- 
ној традицији и специфичним третманом језичке технологије 
и продукције значења представља продубљивање, а у много 
чему и отклон, негацију доминантне неосимболистичке пара
дигме, која je своју виталност сачувала до данашњих дана. Je- 
дан од нај компетентнијих иетраживача ерпеке неоавангардне 
пеоничке сцене, ЈЈван Вегришорац, у евојој синтетичкој сту- 
дији Легитимација за бескућнике (Српска неоавангардна по- 
езија: поетички идентитет иразликё) из 1996. године указао 
je на радикализацију међуратног авангардног потенцијала то
ком седме деценије, што je анализовао на примерима тројице 
лесника, родоначелника неоавангардног поетичког концепта 
- Мирољуба Тодоровића, Вујице Решина Туцића и Војислава 
Деспотова, поменувши уз то готово све релевантное ерпеке 
леснике чија ее поезија формирала под њиховим утицајем. 
Позивајући се на већ познате дефиниције Александра Флаке- 
ра о историјској авангарди, Негришорац неоавангарду дефи
нише као „преиспитивање, преформулацију и прекодирање 
ид ej а изложених углавном двадесетих и тридесетих година
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овога века” (стр. 11), да би нешто даље понудио и своје виђе- 
ње српске неоавангарде: „реч je о обновљеном пројекту ради- 
калног преиспитивања књижевности, уметности и културе за- 
почетом у времену када су одређена искуства историјске 
авангарде (експресионизма и надреализма, пре свих) већ била 
апсорбована доминантним поетичким токовима, у времену 
када je требало пронаћи сасвим нове импулсе усмерене ка 
промени основне књижевне парадигме.

Неоавангарда je у ту сврху актуализовала она искуства 
историјске авангарде (футуризам, дадаизам, зенитизам) која 
су се показала отпорнијим у односу на могућности апсорбова- 
ња, али je у исти мах, буђењем авангардног заноса и својевр- 
сне „дијалектике покрета”, створила и услове за такве инова- 
ције какве нису биле познате авангардној претходници.”

Овој дефиницији имало би се мало шта замерили уколико 
експресионизам разумевамо као оштро супротстављање овога 
покрета симултаним или потоњим авангардним појавама ка
кве су пре свега дадаизам и зенитизам, а поготово футуризам, 
који je поетичка претеча експресионистичког покрета почет- 
ком друге деценије у немачкој литератури. Ствар се још више 
компликује тиме што Негришорац надреализам доживљава 
као авангардни покрет који je доминантно обележио после- 
ратну епоху српске поезије, заједно са неосимболизмом ше- 
здесетих и седамдесетих година у време noj аве неоавангарде.

Чак и ако прихватимо ову констатацију - а она се може 
успешно бранити када je у питању рецимо поезија Бранка 
Миљковића, али и неких других савремених песника код ко- 
јих „венчање између симболизма и надреализма” није баш 
увек дало задовољавајуће естетске резултате - остаје отворе
но питање статуса експресионистичког наслеђа у контексту 
српског неоавангардист песништва. Оно функционише упра- 
во када je реч о опусу Бранислава Петровића, посебно у њего- 
вој кључној збирци Градилиште (1964). Jep управо je експре
сионизам, који je у српску средину доспео захваљујући дели- 
мично и модификованим утицајима футуризма, као свој 
основни поетички постулат истакао радикализам језичке и 
формалне праксе, што су затим у још заоштренијем виду учи
нили баш и српски дадаисти, односно зенитисти. Преднадре- 
алистичка фаза око 1922. године концептуално остаје у доме
ну експресионизма, али се убрзо идеолошки трансформише

138



поставши и задуто оставши нека врста званичне, дириговане 
неоавангардне парадигме.

2.

Поезија Бранислава Петровића управо заузима ону меди- 
јалну позицију између модернизма шездесетих и неоавангар
де седамдесетих, на сличан начин као што je експресионизам 
j едини међуратни покрет који у себи сажима и кључне одлике 
модернизма - тог надређеног естетичко-типолошког појма, 
али и авангарде која инсистира на радикалној промени пое- 
тичке визуре, идеолошком обрачуну са националним, дру- 
штвеним, политичким, персоналним и метафизичким принци- 
пима. Због тога je духовна позиција коју артикулише експре
сионизам двострука, односно амбивалентна: он, с j ед не стра
не, инсистира на индивидуализму, релативизму и апологији 
субјекта и субјективног говора који je ослоњен на емпиријско, 
односно егзистенцијално искуство, али истовремено тежи и 
дезинтеграцији тих истих категорија залажући се за текст 
као монтажу и конструкцију језичких елемената у различи- 
тим видовима и сложеним графичко-визуелним решењима.

Оно што се чини кључним када je у питању Петровићева 
збирка Градилиште није толико њен формалин (мада свакако 
веома релевантан) лик на који скреће пажњу Негришорац у 
својој књизи, већ реактуализација извесних топоса и духовно- 
значењских исходишта чије порекло можемо препознати 
управо у експресионистичкој, а делимично и футуристичкој 
поетици.

За ране Петровићеве збирке карактеристичан je наглаше- 
ни антропоцентризам као темељна духовна позиција екста- 
тичног лирског субјекта, који свој виталистички и интензив- 
ни доживљај живота и света везује управо за Moh говора. Та
кав поетски изричај не мора нужно да подразумева експли- 
цитно, директно обраћање слушаоцу, публици, односно пое- 
тику ускличника, како je то у критици већ залажено. Пре би 
се могло рећи да се иза ове наоко естрадне визуре поете/глум- 
ца/рецитатора/рапсода - крије песникова усхићеност и занос 
због могућности да именује ствари око себе, али гласно, уз по- 
вишену тензију, не као шапат који голица тишину, већ као уз-
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буђење, крик, патос у најплеменитијем смислу речи. Дабоме 
да му тиме песнички говор, који ништа не губи од своје дра
матичности и значаја, без обзира на којем се језику артикули- 
ше (песма „Моћ говора”), нодару)е ону врсту испуњености ко- 
ja je равна дисању или расту дрвећа, не допустивши прекид 
комуникације са светом и људима, већ напротив, учвршћива- 
ње песникове позиције као креатора смисла. Управо зато што 
Петровић чезне да тај говор подели са другим људима, и то 
живим људима, онима којима je j едино дозвољен улазак на 
његово космичко, митско и језичко градилиште. Тамо где je 
живот улазница да би, као на Бошовим платнима, у истим 
казанима и на истим скелама пребивали људи, бића и богови 
различитих светова, цивилизација и вредносних предзнака.

У уводној истоименој поеми збирке Градилиште, Брана 
Петровић истовремено обликује визију распадања и деструк- 
ције, али и градње, конструкций предела који je „насељен жи- 
вотињама биљкама / и људима ’. Слика истовремене градње и 
разградње носи у себи футуристичко-експресионистички на- 
бој динамичног, симултаног просторног дешавања у који су 
уткане различите митске, библијске, литерарне и фолклорне 
алузије (нпр. мотив узидавања жене главног пројектанта у те- 
меље здања, преклапање фигура Вулкана / Хефеста, односно 
Зевса / Илије Громовника, асоцијацију на Дантеов Пакао и ка- 
жњавање грешника, итд).

Посебну пажњу привлачи четврти фрагмент поеме у коме 
се „Паклени терор Пројеката и Скица” артикулише кроз j ед ну 
необичну слику/мотив која je у српском експресионизму, на 
пример, присутан код Ранка Младеновића и Момчила Наста- 
сијевића. То je мотив коришћења људских костију као мате- 
ријала за градњу неког артефакта, чиме се остварује духовна, 
метафизичка веза између живих и мртвих. Бранислав Петро- 
вић непрестано зазива човека као „љубимца богова који мо- 
жда и не постоје”, поздравља га као „витеза света”, истовре
мено подсећајући да je „вечност највећа мана твога ума’, а 
„бескрај најтежа болеет твога ерца”, j ер je баш човек „рана у 
двобоју између добра и зла”.

Управо овде отвара се она димензија која нам се чини нај- 
занимљивијом у ауторовој артикулацији односа између људ- 
ског и божанског принципа. Иако лесник стоји у „центру све
та”, иако му je „биографија бесконачна” (1964, 98), упркос на-
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глашененој вољи за животом, он земљу не осећа као „свој дом” 
јер се између тајне рођења и тајне смрти надвија сенка Нирва
не, Божјег неприсуства, осећање да се Божје име населило у 
човеку само као одјек неке бивше хармоније између субјекта 
и света. Побуњеничко и нихилистичко обраћање Врховном 
принципу који песника гаји „попут аждаје” у доцнијим Петро- 
вићевим збиркама, посебно Предосећању будућности (1973), 
Трагом прах (1976) и особито Cee самљи (1977), доводи до за- 
тварања и стишавања тот гласное, екстатичног регистра пе- 
сникове реторике и тематизације назначеног раскола који je у 
човека утиснуо Бог. Те ране, која не сведочи само о његовој 
подвојености, већ и о трајној подвојености и пољуљаности све
та који je створио Творац (кратке песме „О да л’ je могуће”, 
„Земаљски предео”, „Сјају ништавила!”, „Ход по мукама”).

Скренућемо пажњу на бар још један тематско-значењски 
комплекс и жанровске особености које поезију Бране Петро- 
вића недвосмислено повезују с исходиштима експресиони- 
стичке поетике. У збирци Градилшите налазе се два жанров- 
ски хибридна циклуса „Тождество или прва птица о ужасима” 
и „Детињство или друга птица о ужасима” који се могу озна
чити као нека врста драматизоване, дијалогизоване песме у 
прози са наглашеним визуелно-графичким решењима, особи
то када je у питана први циклус.

„Taj на рођења’ j ед ан je од оних топоса који извориште 
има посебно у поетици и поезији Растка Петровића, на шта je 
већ поводом нашега аутора указао Љубомир Симовић. Али 
између Растковог доживљаја „мистерије рождества” и игри- 
во-ироничне перспективе осећајног регистра Бране Петрови- 
ћа постоји битна разлика. За међуратног српског писца мате- 
ријално, телесно и физиолошко су замена, супституција ду- 
ховног и метафизичког исходишта које он непрестано негира, 
јep je свестан первертиране цивилизацијске хипертрофирано- 
сти, која истине и пренаглашава рационални принцип. Отуда 
проистиче занемаривање примарне сексуалности у психоана- 
литичком смислу речи. Матернална основа Растковог језика 
управо се и везује за одбијање било какве логоцентричности и 
форсирање његовог хермафродитског значењског обиља. Пре 
деобе на мушки и женски пол.

Код Бранислава Петровича постоје јасно диференциране 
одлике мушког и женског принципа - мушкарац као допоси-

141



лац уживања и плодности; жена као муза зачећа и рађања. За- 
једнички резултат - поједностављено речено - срећа због ме- 
тафизичког подухвата зачећа и рођења детета. Али, из обо- 
стране љубави. Отуд je женски трбух виђен као универзум 
„испод чије коже куца срце једног новог света”. Оно што овај 
циклус од три формално различита фрагмента повезује са 
сличним Растковим визијама јесте асоцијативно и апстрактно 
третирање времена и простора, односно евокација, али и иро- 
низација митских структура, што je карактеристично управо 
за Расткову прозу.

Тренутак рођења детета у садашњости одједном се ретро
спективно појављује у каменом добу, у којем мушкарац и же
на живе у пећини у друштву звери, мечке, односно Пикасове 
слике, чиме се најављује други циклус „Детињство или друга 
птица о ужасима ’. Овде аутор супротставља паралелно две 
перспективе: j ед ну инфантилну, дакле говор детета и други 
тзв. озбиљни, патетични говор одраслих, којим заокружује 
своју антропоцентричну позицију човека који се „роди, отво
ри очи, и види свет! Jep тај исти човек истовремено тежи да се 
врати у своју прапостојбину, у свој прасвет - у жену, у вечно 
женство, које je и творитељка и убица истовремено - како су 
то такође осећали експресионисти.

Али, лесник Бранислав Петровић нема страх од женстве- 
ности, нити je она за њега извор фрустрације, већ вечити иза- 
зов сличен у питању: „може ли се смрћу до влажног сна у те- 
би до спокоја”. Бег од крволочне звери може се окончати у на- 
ручју жене, Мајке, Створитељице, Убице, Утешитељице, Ma- 
доне, Вечите Плодности, једном речју Божанског са жен
ским предзнаком. Није ли управо ова компонента и Петрови- 
ћев помак од (нео)експресионистичког, антагонистичког до- 
живљаја жене и наговештај других и другачијих постмодер- 
них импулса?
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ТОПОС САМОЋЕ
И СИМБОЛИЧКА ИЛУЗИЈА

Песништво Мирослава Максимовића je на сасвим конкретан 
начин коресподентно са оценом Хута Фридриха о епохалној про
мени поетичке парадигме која наступа са Бодлером и францу- 
ским симболизмом. О томе je, што je мало познато, готово четр- 
десет година пре угледног немачког теоретичара и његове студи- 
je Структура модерне лирике бриљантно писао наш Тодор Ма- 
нојловић у свом делу Основы и развој модерне поезије још 1922. 
године, а објављеног тек 1987. године. Реч je о самом духу модер
не поезије и њеног места у другачијем свету пољуљаних вредно- 
сних и референцијалних односа: како да лирика уопште и буде 
„могућа у комерцијализираној и технизираној цивилизацији”?

За поетичку путању нашега лесника ночев од седамдесе- 
тих година до данас управо се може рећи да се креће између 
два пола модерне лирике двадесетога века - метафоричког и 
метонимијског, сажимајући оба ова принципа. То уједно зна- 
чи да Максимович вешто користи поступак симболичког пре- 
иначења поетског дискурса у правду мистичног, надреалног, 
фантастичног, инфантилног и гротескног. Паралелно са тим, 
подручје његовог лирског говора упија елементе свакоднев- 
ног искуства на такав начин да ови, захваљујући „песничком 
генију и критичкој интелигенцији” могу бити укључени у осо- 
бито поетско вибрирање.

С овим у вези je и положај лирског j унака или лирског „ja”. 
За разлику од романтичарске поезије у којој je „ja” сабирали- 
ште и стециште поунутрашњеног света, да би путем овог лир
ског медијума било непосредно предочено читаоцу, модерни, 
а поготово постмодерни песник не робује властитом „ja”. Он 
се најчешће од њега иронично дистанцира постављајући неку
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врсту надређене инстанце, другим речима - деперсонализује 
га. То наравно не значи да се песничко ,ја” суштински може 
затомити и чак укинути како то мисле неки заговорници „тех- 
нопоезије”. Оно се само јавља удвојено, преломљено, умноже
но и фрагментарно, мистификовано самим језиком. Стога пе
сничко „ja” подразумева замену и фигуру одређене језичке 
игре, конструкцију извесног симболичког призора, који друга- 
чијим комуникационим каналима допиру до читаоца.

Једна од најчешће помињаних речи у поезији Мирослава 
Максимовича jесте без суміье самоћа, а управо je Бодлер твр- 
дио да се по учесталој употреби појединих речи може откри- 
ти темељна осећајно-мисаона тема некога лесника. Она je 
аутентично егзистенцијално опредељење песникових умно- 
жених субјеката. Стога самоћа подразумева неку врсту добро- 
вољног изгнанства, што још више појачава критичку оштрицу 
смисаоних алузија. То га у највећој мери на j одном општијем 
поетичком плану повезује с песничким светом Новице Тади- 
ћа, а у извесној мери и Душка Новаковића и Слободана Зуба- 
новића. Али код Максимовича се самоћа не везује само за чо- 
века, људско биће или лесника, већ и за свет предмета и свет 
свеколике реалности, чак и оне која за овога лесника добија 
проблесак трансцендентног или примордијалног (нпр. детињ- 
ство, море). Шта то онда може да значи?

Самоћа и њени значењски модалитети подразумевају не- 
гативни и позитивни пол „празног идеалитета’, дакле и неку 
врсту „негативног тотала”. Максимовичей јунак каткада даје 
j ед ан облик психолошког портрета својих ликова-маски, без 
обзира да ли се појављују у „ja” перспективи или као резултат 
поменуте деперсонализације. У том смислу, ауторова имаги- 
нација разлаже и ре-креира елементе психосоцијалне и по
средію идеолошке равни на начин који je истовремено близак 
и прози и поезији.

Максимовићева примарно критичко-веристичка подлога 
песама, тзв. „поетика свакодневице”, како je то у критици већ 
применено, лека врста дневника бивствовања међу људима, 
предметима и конвенцијама којима се човек прилагођава као 
рањено, оштећено, маргинализовано и коначно - смртно биће, 
не искључује могућност трансцендирања. То значи да се мета- 
форичко-симболичким еквлвалентом превазилази дискурзив- 
на или метонимијска раван текста.
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И управо je топос самоће оно што кључно мења читалач- 
ку оптику особито у песмама из збирки Мењачи (1972), Ceha- 
ња једног службеника (1983) и Сонети о животным радо- 
стима и тешкоћама (1986), односно 55 сонета о живопіним 
радостима и тешкоћама (1991). Он проузрокује двоструки 
однос лирског j унака - каткада je самоћа радосна самоћа 
(„Једно јутро”), када се леснику свет и поред св oje скучености 
открива у неким посебним, повлашћеним тренуцима. Тада 
оживљавају и предмети, а њихов опис нараста, иако никада 
коначно - на граници између јаве и сна. У тренуцима буђења 
песник-човек бива свестан да се реалност ипак може посред- 
но изрећи. Због тога каже: „Соба je живнула, пуна података / 
о нараслој стварности. / Скинувши лопате очних капака, / чо- 
век се будио у радосној самоћи. После туђег и досадног мра
ка / покрет je присуствовао у свему. / Почело je, из заједнич- 
ких остатака, / рађање Детета-Звезде”.

Као неким чаробним, али животворним покретом ствари 
из мртвила прелазе у стање животности, а тај дистанци- 
рани, обезличени човек/песник буди се у радосној самоћи. 
Туђи досадни мрак може да припада управо том испражње- 
ном негативном раму, који типично постмодернистички 
уситњава и дроби остатке темплума света. Ипак, људско бу- 
ђење и рачуна са неком врстом васкрсавања Детета-Звезде, 
ноте оне симболичке фигуре која у Максимовићевој поети- 
ци указује на симболику аутентичне повезаности с митским 
извориштем. Сличне значењске импликације има и песма 
„Силазак у кафану”, која побуђује читалачке асоцијације на 
силазак у подземни свет (Данте, Рембо). Песник каже: „У 
усхићењу, у нама je дете / одједном постало цео човек. / У 
чистом часу све ћемо схватити / доживети музичко пијан- 
ство. / Али никад више нећемо у нити / корака повезати 
стварност”.

Упркос томе што je то дете остало да попут рембоовског 
дечака-видовњака трајно пребива у нама и испуњава нас људ- 
ском есенцијом, вечитим сазревањем - целина емпиријског 
света остаје недоступна, испресецана низом симулакрума. Из 
те перспективе, самоћа се показује као нужна и j едино могу- 
ha. Поготово када je реч о основном одређењу песништва и 
лесника: и они су нужно зависни од филозофске категорије 
самоће („Служећи рок”).
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Посебно место у Максимовићевом поетском опусу заузи- 
ма збирка Сећања једног службеника. Она je, по нашем ми- 
шљењу, уједно једна од најзначајнијих књига послератноі 
српског песништва. Посебно у контексту другачије артикули- 
сане сазнајне перцепције о онтолошком утемељењу поједин- 
ца-песника. Максимовић, као мајстор и слободног и везаноі 
стиха - што je иначе права реткост у нашој поезији - темати- 
зује симболичку фигуру службеника, која се укључује у плод- 
ну традицију гогол-евског топоса „малог човека”. Ту се упра- 
во сижејно развија јаз између маргиналца угроженог у соци- 
јално-психолошком погледу и бирократизоване, идеолошки 
ригидне власти и њеног разорног деловања на његов живот 
Поред Гогоља, који попут нашег песника, овај топос развија 
на гротескно-фантастичној равни, али са меланхолничним ре- 
сантиманом, сличне преокупације имали су и Чехов, Толстој, 
X. Џ. Веле, затим српски, хрватски и словеначки реалисти и 
модернисти И. Вукићевић, Л. Комарчић, К. Ш. Ђалски, С. Јен- 
ко, Ј. Јурчич, И. Цанкар и други.

Максимовићев пост-модернистички отклон од ове нара- 
тивне парадигме подразумева ауторефлексивно тематизовање 
чина писања, који подразумева симболички пренос идентите- 
та као замену и компензацију за недостатак правок живота: 
„Мучим се да дођем до себе, пишем, / а редови као црви гми- 
жу са хартије, / у туфе животе. / Мог живота нема” („Криза”) 
Приповедајући предвидљиву хронику монотоније и бескрај- 
ног, аутоматизованог службовања у канцеларији, Максимови- 
ћев Акакије Акакијевич такође неосетно прелази на фанта- 
стичку текстуалну раван. Такве су особито песме „Суседна к 
друге канцеларије” и „На врху. У метеоролошкој станици”.

Слагање „живота у папирима”, али не песнички већ бирократ- 
ски обезличено, везано je за службеникову тмурну свакодневицу 
Међутим, унутар зидова канцеларије као да постоје тајни прола- 
зи у којима живе утваре неких бивших времена, духови чије no- 
стојање надјачава реалне датости: „После треће кафе / два слу
жбеника из суседне и три госта / из других канцеларија / угледа- 
ше у одсјају прозорског стакла / неку другу, дубоку канцеларију, 
са уредно поређаним празним столовима / и гомилама деце кор 
трче / између редова писаћих машина”. Овакав flash back могућ je 
не само у прози првака фантастичне литературе, већ и филмскок 
изражајном медију (нпр. код Романа Поланског).
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Песма која можда најсугестивније сведочи о самоћи која 
одводи у смрт, дакле призива архетип коначности јесте поме- 
нута „На врху. У метеоролошкој станици”. Она je најближа 
сензибилитету једног дела опуса Новице Тадића, некој врсти 
мизантропије која у Максимовићевом случају има алегориј- 
ски јасно назначен правац тумачења. Песма почиње неочеки- 
ваним стиховима: „Умрећу пре подне, / да ми они што су оти- 
шли на посао / не сметају. / Важно je бити усредсређен / у пра
вом тренутку / на праву ствар. / Права ствар смрт - / на њу сам 
усмерен годинама, нећу je промашити”. Аутоироничан и ци- 
ничан тон јунака који заправо ништа није хтео за себе (ни по- 
литичку каријеру, ни дружење са људима, ни социјални ста
тус, ни низ повољних околности за живот како ћемо доцније 
сазнати), крио се иза фигуре самотника, који несигуран и лре- 
страшен одлаже потврду своје стварне егзистенције: „Кад оно 
важно у важном тренутку треба рећи, / осећам треперење вре- 
менског лишћа / и ситне шокове будућих метака: / али само у 
себи, у себи”. Карактеристичне су песникове метафоре „вре- 
менског лишћа” и „ситних шокова будућих метака”, којима се 
означава вечито време и истовремено затварање у себе, у со- 
липсистички простор коме управо погодује таква самоћа.

У том смислу, Максимовићева збирка Сонета о живот
ным радостима и тешкоћама представља битно другачију 
формалну материјализацију назначених смисаоних смерни- 
ца. Симболички поступак уопштавања појединачних и по- 
себних мотива везаних за топос самоће особито су видљиви 
у сонетима „Велики орах”, „Лист”, „Корен”, „Палма”, „Сту- 
бови у житу, „Растанак” и „Зид: однос Али тај свет егзи- 
стенцијалне самоће увек успева да, како лесник каже, 
„ухвати заувек делић живота” и да га тако учини вечним. То 
се дешава захваљујући неумољивој драми поетског ствара- 
ња, а с друге стране, и самом чину читања, у којем се укр- 
штају две стваралачке потенције и оптике. За Мирослава 
Максимовича поезија јесте „опасна зона” у којој се непоно- 
вљиво могу сусрести песничко и читалачко „ja”, не знајући 
j едал за другога, за „стазе и богазе” које сваки на св oj начин 
пролази. Отуда се може рећи да овај лесник ипак до извесне 
мере верује читаоцу, бар исто онолико колико верује и сум- 
ња у симболички превод те успаване, невидљиве стварно- 
сти. Она се оваплоћује песничким писмом и тиме постаје
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вишеструко „видљива”, бесконачна у својим асоцијативним 
искорацима и скоковима.

Ниједан песнички текст, па ни Максимовићев, није нашао 
свог „идеалног читаоца”, али je пронашао довољно оних који- 
ма су песникови непосредни и прикривени аутопоетички и 
метапоетички сигнали послужили као путоказ да не залутају 
у Ековој „шуми поетских симбола”. Једно од таквих могућих 
„упутстава за читање” јесте и сонет „Велики орах” из прет- 
ходно поменуте збирке. Он je попут већине сонета из ове књи- 
ге двоструко кодиран или мотивисан у односу на поступак чи- 
талачког разумевања његовог смисла. Читалац тако прати 
процес алегоријско-симболичке објективизације фигуре дрве- 
та и његове тропичности (орахово дрво-човек-песник-песма), 
да би на крају постао свестан и његове метапоетичке, формал- 
не условљености.

Типска слика дрвета као симбола мудрости и сазнања, о 
чему je писао join Гете, коришћена je код бројних традицио- 
налних и модерних лесника. Максимовић првим катреном на- 
значује да je реч о посебној врсти дрвета, о великом ораху ко- 
ји у себи сажима ова поменута својства („поуздани хлад ста- 
рачких врлина”). Симболистички песници су често посезали 
за карактеристичним типом дрвета или флоре: храст, топола, 
јасика, јаблан, врба, грм, лишће, ружа. Тиме су посредно су- 
герисали везу са издвојеном и изопштеном позицијом чове- 
ка/песника у овом видљивом свету, указујући на његову само- 
ћу и окренутост оностраној, вишој стварности. Због тога je за 
Максимовића велики орах обдарен унутарњим слухом за ти
шину која раздваја али и сједињава свет појавне и суштинске 
реалности. Он je истовремено и „краљ који je схватио узрок 
свих ствари”, па je стога и прожет висином, односно посебном 
пред испозицијом за откривањем и спознавањем првих и по- 
следњих ствари.

Први терцет асоцијативно и сликовно проширује назначе
на значења: шапат кише о слободи, односно радости живље- 
ња, њега оставља потпуно смирении. Песничка деперсонали- 
зована фигура још више наглашава његову онтолошку и егзи- 
стенцијалну посебност. Да није на земљи, већ на води, био би 
прославлен као острво или копно, као нешто што има своје 
непоновљиво име, одељено од свих других, довољно самоме 
себи. Завршно с овим стиховима, читалац je пажљивим фоку-
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сирањем на слике и њихове конотације несумњиво отшкри- 
нуо врата поступка симболизације мотива дрвета, односно 
пренесеног, тропичног значења.

У последњем терцету, лесник прави двоструки обрт. С 
једне стране, привидно се нарушава симболичка илузија пре- 
водећи je у неку врсту алегоријске маске („Бесмислом ветра 
на пусти брег донет / издвојен човек прерушен у дрво”). Он 
нуди j ед ан од могућих али и логичних значења овог сонета - 
није овде реч о дрвету, већ о издвојеном човеку. Међутим, ово 
привидно разрешенье тропа накладно се обогаћује метафором 
која упућује да je човек „прерушен у дрво”. Шта je, заправо, 
смисао овакве песникове припреме за коначну поенту? Да ли 
се ту прерушавање завршава само на очекиваном и јасно упу- 
ћеном симболичком једначењу положаја човека-песника и др
вета? Или je то прерушавање, заправо, мотивисано и чином 
писања сонета, његовим формалним претпоставкама које су, 
иако привидно строге, чак „тиранске”, једино аутентично под- 
небље у којем може опстати песникова песма „Велики орах”.
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НЕИМЕНОВАНО ТО

Песништво Новице Тадића по свом погледу на свет, пое- 
тичким подстицајима и техници песме несумњиво баштини 
наслеђе естетике изобличења, деформације и дисторзије, ко- 
јом се укида сваки очекивани подражавалачки однос према 
свету. У том смислу, слично авангардним сликарским правци- 
ма експресионизму, кубизму, надреализму и његовим најве- 
ћим родоначелницима Мунку, Кандинском, Пикасу, Клеу, 
Мироу, Далију или Ернсту, тзв. класична фигурација замење- 
на je апстракцијом језика, максималним сажимањем тела по- 
етског текста и његовом, најчешће, парадоксалном конструк- 
цијом. Она нас, иако не на први поглед, суочава са јединстве- 
ним архетипским призорима, пренаталним крицима и мит- 
ским, премда измештеним сликама у којима се могу препозна- 
ги трагови негативног Јеванђеља.

То другим речима значи да je у Тадићевом песништву од 
самих почетака, као и у трилогији Ждрело, која обухвата пе
сме из три збирке (Ждрело, 1981; Огњена кокош, 1982. и Ko- 
бац, 1990) укинут, односно разорен темељни појам лепог, a 
платонистичке идеје добра, склада, истине или правичности 
урушене су, изокренуте и опеване из доследно негативне, ди- 
јаболичне и нихилистичке позиције. Хармонични и складни 
односи између појединца и света нарушени још у романтизму, 
снагом гротескног и циничног у модернистичкој и авангард- 
noj поезији степеновани су до границе апсурда. Нити je свет 
испуњен добрим и лепим, нити je створен према таквим наче- 
лима, а још мање je појединац (човек) Божја слика и прилика. 
Он je пре наказни јунак, потукач својеврсне позорнице зла 
(митски, библијски, урбани амбијент), између чијих застра-
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шујућих кулиса непрестано искушава снагу своје издржљиво- 
сти - меру пада и узнесења.

Због тога Новица Тадић једнако не верује у демијуршку 
Божанску моћ, као што не верује ни у људску, стваралачку 
способност (Н. Милић). Управо je свеопшта, космичка пра- 
знина, Црна руна у којој се тек могу назрети обриси света ви- 
ђеног као ђубриште, депонија отпадака (Шејка), онај простор 
у којем се негде потуцају и скривају ликови Тадићевих песа- 
ма. Затворени су својевољно у својим „собичцима-јајима”, не- 
вољни за сваки контакт с људима.

Песник стога непосредно изриче особени доживљај такво- 
га окружења: „Свет je божански / празан простор / мрачно 
ждрело / бог je / огромны вечни инсект / који безбројна своја / 
крилца и подкрилца / исукује и склапа / с клана и исукује” 
(„Мени све моје”, 2). Односно: „У граду у великом вражјем 
ждрелу / Где умирем на сва уста / Ругоба последња, изобличе- 
ње / свих изобличења ja сам” („Призивање ноћи”, 1).

Осврнимо се укратко на наведене стихове. Свеобухватни 
симбол света као Божанског, премда празног простора мета- 
форички je изједначен са мрачним ждрелом. Дакле - овде се 
не појављује очекивани контрасни пар светло-тамно, већ пра- 
зно-мрачно. То значи да се из празнине не paha - како би се 
очекивало - светлост, већ нека врста тамног, црног левка, ко- 
ји Бог, тај кафкијански „огромни инсект” обликује попут гро- 
зоморних мутаната, својом отровном пљувачком, лучењем, 
механички машући крилцима.

У следећим стиховима, Тадић je још конкретнији - по- 
јединац, песник који пребива у граду, вражјем ждрелу, ло- 
матајући се по прстеновима пакла, умире „на сва уста”. 
Ова синтагма подсећа на чувену Мункову слику Крик у ко- 
јој je нагласак управо на страшно изобличеним устима, ко- 
ja и сама представљају улазак, врата у тамну шпиљу људ- 
ског ждрела. Метонимијским обртима, Тадић свога јунака, 
свог „човека гомиле”, к oj и je, попут Поовог, негде изгу- 
бљен у маси непрепознатљивих лица, али истовремено из- 
двојен експресивном егзистенцијалном језом, означава 
речју ругоба последња. И даље, аутор развија маестралну 
хиперболу која призива исказ универзалне важности: ње- 
гово конкретно песничко „ja” јесте изобличење свих изоб- 
личења. Круг je затворен, Божански свет и Божанско људ-

154



ско биће посувраћени су и разорены на идентичан начин, 
поништени до Ничег и Никог.

Баш то сазнање песника води зазивању ноћи, у којој се 
увек одиграва „сплеткарење демона”. Могућност ослобађања 
од терета крви, терета греха жртве-жртвице, која ће се поја- 
вљивати као иронично-цинични отклон од митског, фолклор- 
ног, ритуалног и хришћанског предлошка у већини песама не 
само ове књиге, Тадић види кроз готово љубавничко призива- 
ње ноћи: „О дођи већ блиска ноћи / Од чисте воде што си 
страшнија”.

Ови стихови приликом традиционалног читања и тумаче- 
ња, на први поглед звуче нелогично, односно лоте поентира- 
но. Међутим, они управо сугеришу да су тама, ноћ, пакао и 
предворје смрти опомињуће зоне у којима се лесник креће са 
страхом и на ивици ножа - ипак страшнији од чина крштења, 
индивидуације, именовања (симболика чисте воде). Од чина 
крштења, ко)им се људско биће означава непоновљивошћу 
имена, односно суштином, а самим тим и одговорношћу пред 
искушењима разарања и саморазарања, супротно врлини, ми
лости и љубави, језовитији je простор ноћи, простор у којима 
пребивају Тадићеви умножени субјекти, јунаци застрашују- 
ћих моћи преображаја.

Друга песма овога диптиха управо оснажује песникову па- 
радоксалну метафору. Њена поента неочекивано гласи: „О до- 
ђи већ блиска ноћи / Од гробне земље што си страшнија”. Ноћ 
je сада страшнија и од саме гробне земље, дакле од буквалног 
растакања земних остатака. Шта симболички ипак сугерише 
тако означена ноћ? Тадићев песнички поступак од наоко вери- 
стичких детаља, с лика, исказа, призора и ситуација за трен из- 
мешта читалачки ход разумевања текста у просторе ирацио- 
налне, халуцинантне и готово магичне стварности, где царује 
изобличена и осамостаљена предметност с којом и сама пе- 
сничка фигура или глас губи своју првобитну везу.

Зато се она преображава у своја характеристична, лек- 
сички сугестивна демонска лица-маске-кезила, која функци- 
онишу попут ритуалних тотема, некаквих вуду луткица што 
имају способност метемпсихозе, насељавања у душама свих, 
па и у песниковој. Због тога се Тадићева песничка лица не 
само подвајају, већ умногостручују и умножавају, мењајући 
реторичке ослонце говора, a устаљене одреднице добро-зло
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више и не могу да важе, jep се у његовој наопакој Библији и 
изврнутом Јеванђељу све одвија према неким другим, фанта- 
стично-гротескним законитостима које измичу рационалном 
објашњењу.

Та вуду луткица која га попут мртве драге призива, „створ 
очију округлих / Румених усница / Косе расуте кроз земљу ’ 
(„Уображење”) јесте заправо оно неименовано то у Тадиће- 
вом целокупном песништву што je увек представљало камен 
спотицања за његове тумане. То je она метафизичка констан
та у којој се зло преобраћа и метастазира, али je процес њего- 
вог именовања, дакле означаван-а, као и однос који према ње- 
му заузима песнички глас увек различит. Управо у језичком 
вртложењу и неизвесном поигравању различитим тропима, 
напуклинама између дословног и реторичког, односно фигу- 
ративног говора леже огромне могућности уланчавања смиса- 
оних веза између некада противречних исказа Новице Тадића.

Ако je свет несумњиво виђен као оргијање Огњене Коко- 
ши и њене невероватне разорив моћи „док бесни Уништење”, 
у крвавом хераклитовском кругу између Ватре и Ништа, ле
снику не преостаје ништа друго но да се и сам некако преру
ши, да поступком мимикрије постане једно од тих истих за- 
страшујућих бића, и сам извор ужаса и претње. Тадићева од- 
брана од силе уништења довешће до стапања, поистовећива- 
ња и срођивања са тим и таквим светом, према коме он стоји 
иронично, донкихотовски супротстављен, спремајући лажну 
освету: „Светим се / крваво / подмукло / кад / фантазије / Ма
ли / црни / кавез отварам / и пуштам / телашце / са сијасет / 
гладних / усница / микро / чудовиште” („Светим се”).

Слично се догађа и у песми „На повратку из ноћног клу
ба”, у којој j унака пресретне „велики давитељ” да би му отео 
торбицу од крокодилске коже: „није ми жао торбице / од коже 
крокодилске / већ ми je жао женице / црвенокосе моје најдра- 
же / коју сам носио у торбици / од крокодилске коже најску- 
пље”. Она je по морбидној а уједно црнохуморној атмосфери 
сродна већ чувеном Тадићевом тексту „Ципеле, ципелице”.

Једна песма, међутим, посебно привлачи пажњу својим 
амбивалентним разарањем симболикс руже, митског топоса 
који, како je већ речено, представља златни пресек света, ње- 
гову целовитост и истоветност језика и бића, мистичну ероти- 
ку, бесмртност, ванвременост, вечити језички проток. Песма
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се управо и зове „Ружа”, кратка je, изломљених, графички де- 
формисаних стихова, а посебну пажњу привлачи фуснота при 
дну странице која гласи: „Ружо, како су те само опрљали, ка- 
ко су те бацали и прихватали; шта су све о теби говорили и че
му си им све служила! Узвратићеш им, j едина, како ти знаш”.

У песми аутор предочава слику j унака који се снабдева 
црним рукавицама, каменом секиром и наоштреним шилом да 
би се одбранио од загонетне прилике којој изазивачки прети: 
„Па дођи ми вечерас / у прозор куцни / Па добаци ми вечерас 
/ кроз прозор ружу”. Какво то биће му стаже у посету и какву 
ружу песник треба да прихвата као тобожњи дар? Да ли je то 
још једна од наказ них, овога нута флореалних а не животињ- 
ских или птичјих маски, дакле „отровна вегетација његовог 
сна”, како то каже Јован Дучић? Нешто што je уједно произ- 
вод лудила и страха, делиријума и самоће? Чини се да j едино 
у овој песми Новица Тадић помиње овај класични и смисаоно 
богат топос који зазива носталгију за оним бившим и заувек 
изгубљеним просторима идеалне лепоте, савршенства - када 
je човек, песник, још увек био њен стваралац или демијург.

О томе, заправо и сведочи ауторова свесно инфантилизо- 
вана фуснота која нас упућује да je песник ипак у себи очувао 
дух Прометеја, коме кобац не кљуца само јетру, већ и песме, 
речи, слова: „Пепео, ваздух, са чела трње - трагове хвата / 
Урања, тоне кљуном у моју црножучну јетру / Кљуном ме пр- 
ља, испија, ствара, и ja постајем / Ha тој стени, и ja сам на тој 
далекој стени / Осветљен само својом светлошћу давном” 
(„Уробор, ластавице”).

Иза ове митске и свакако алузивно романтичарске слике 
остаје нанос бола кроз „дисање у слаповима материје” и неко 
ко прелиставајући књиге закључује да je све ово „већ написа
но”. Из перспективе потоњих, поготово последњих Тадићевих 
збирки Непоіпребни сапутници (1999) и Окриље (2001) тај Не
ко или To који стоје над песниковим рукописима неће више 
отварати печат, нити следити завештање. A мотриће га исти, 
непримећен. У оскудној светлости, осамљен, нем, везан тугом.
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О НЕПОРЕЦИВОСТИ 
И СТИШАНОСТИ

Збирка помало парадоксалног наслова Тачни стихови 
(2001) лесника Живорада Недељковића у извесном смыслу за- 
окружује трилогију коју je аутор започео својим претходним 
књигама објављеним код истог издавала, краљевачке „Пове- 
ље”. Реч je о збиркама Тутин u још 50 песама (1999) и Језик 
увелико (2000), које особеним песничким писмом успоставља- 
ју сопствени облик „поетике (пост)модерног”. Недељковиће- 
ви рукописи, поготово Језик увелико, наглашавају и тематизу- 
ју темељно начело модерне, постромантичарске поезије: пот- 
пуни раскол између субјективног и њему надређеног објек- 
тивног принципа, ма како се он звао - Бог, дух или природа - 
који стога почињу да функционишу самостално, према својим 
унутарњим законитостима.

Песнички субјект или јунак издвојен je из некадашње пр- 
вобитне, идеалне целине и постављен не само насупрот крхо- 
тина света у распадању, већ и насупрот самоме себи. Тиме je 
интензивније стављен у положај опсерватора, опажача и ту
мана различитих емпиријских и поетских ситуација и призо
ра. Природа и космос нису више категорије које могу бити не- 
какво прибежиште песнику него су и они липіени атрибута 
раније пуноће. Они су налик равнодушним, безгласним про- 
сторима у којима се пре може населити зло него добро, пре- 
рушени демонични покрети који су скривени иза својеврсног 
„ритуала именовања”, како би то рекао песник.

У отвореном понору између субјекта и света - и песнико- 
вог доживљаја бића - стоји метафора „језика увелико”, одно- 
сно „глади језика”. Недељковићево начело поетске целине ни- 
je драматуршки чврсто, већ се прибегала поступку насумич-
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ног уланчавања фрагмената углавном дугог, слободног стиха, 
који се по свом унутрашњем ритму и метафоричкој густини 
могу упоредити са песмом у прози или песмом писаном као 
проза.

При том, читалац непрестано има утисак да се и поред из- 
весне стадности, реда и готово механички изоштреног начина 
бележења и скицирања типских прозора, непрестано одиграва 
некакав суштински, текстонски али имплозиван поремећај 
унутар самога текста. Он не дозвољава континуитет праћења, 
већ рачвање читања у два најочигледнија смера.

Први je окренут ка емпиријском оквиру певања, суморној 
сеоској и градској свакодневици, личним и породичним егзи- 
стенцијалним преживљавањима, као и онеобичавању поли- 
тичких и историјских дешавања митским, ироничним рету- 
шем, затим аутопоетичким и метапоетским коментарима и 
медитацијама. Други смер читања и тумачења Недељковиће- 
вих текстова близак je поетичким преокупацијама Војислава 
Карановића, аутора који припада истој песничкој генерацији. 
Он je својеврсно сведочанство о стадном песниковом напору 
да што прецизније именује неименовано.

Отуда je глад самога језика суштински метафоричка глад 
самога песника и његова насушна потреба за таквом језичком 
формулацијом којом треба да отелотвори утопијску синтагму 
тачних стихова. Опажање стварности и код Недељковића je 
најчешће испосредовано раслојеним цитатима, алузијама и 
палимпсестима који почивају на „старим, али задатим речи- 
ма”, рашчитаним, као и непрочитаним знацима. У њиховом 
међусобном укрштају сливају се магнетни токови песме као 
рефлексивное конструкта, чиме je омогућено пресецање до- 
живљајног „ja” са субјектом писања.

Фактура Недељковићевих песама најчешће почива на кон
кретном дескриптивном или чак наративном уводу. То пого- 
дује брзој или успореној измени филмских кадрова, које у јед- 
ном тренутку песник доводи у питање. Join од прве збирке 
Погрешна прогноза (1991), уочава се тежња да се предметни 
свет досегне и обујми мишљу, ид ej ом, дакле превасходно спе- 
кулативним путем. Чулни, непосредни додир, иако присутан, 
заправо се исказује као песничка илузија, страх од оне пређа- 
шње сливености са целином. Као да je увек лакше поверовати 
у одређену мисаону слику, траг и обрис свести које за собом
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остављају речи, него у апсолутну прозирност и отвореност пе- 
сничког субјекта, који поетику заснива на непорецивости чул- 
ног искуства.

Управо збирка Тачни стихови доноси извесне битне про
мене које воде омекшавању метафоричко-херметичке густине 
текста, што je характеристично особито за две претходне 
ауторове збирке. То се огледа и у ублажавању удела метапое- 
тичког промишљања статуса писања и конструисања песнич- 
ког текста, у већој покретљивости стиха и ослобађању поетске 
емоције. Речи које се најчешће појављују у овим песмама су 
непорецивост и стишаност, унутар свакодневних обреда ма- 
лих сеоских и градских свечаности, што упућује на својеврсно 
призивање топлине: „Упамтиш глад и љубав. / Кад збираш љу- 
бав, и милост невидљивих / уистину све може да остане како 
je било” („У предаху”). Смисао се додатно усложњава нагла- 
шавањем „близине”, односно блискости и „удаљености” (да- 
љине) у дословном и метафоричком значењу.

„Блискост која постаје сувишна” имплицира песникову 
тежњу да се удаљи од њему важних призора и тиме одмери 
властиту позицију (песма „Учећи”). С друге стране, именова- 
ње даљине Недељковић доживљава и као могућност једног 
другачијег пута спознавања себе, као чежњу да се поистовети 
али и разликује од детаља, ствари, речи, чиме би превазишао 
тескобу и побегао из властите коже - тела. Како се то може 
непорециво доказати?

Песме „Питања из собе” и „Док назирем речи” призивају 
атмосферу стишане светлости, оног неименованог значења 
које зрачи из (не)изговорених речи: „Ако именујем даљину - 
хоћу ли упознати себе, / Непорециво, као остале детаље у овој 
соби, / Хоће ли даљина заобићи зидове”. Односно: „Стиша- 
ним ме чини дан овај и нејасна / Ова светлост кроз замућене 
прозоре / Што допире, одбијена са речи неизговорених”.

Многе песме у збирци Тачни стихови могу се читати као 
(пост)модерна дескриптивна поезија у којој je песников глас и 
присутан и одсутан, као лице и наличје неке митске слике. 
Она, упркос својој статичности и (не)променљивости успо- 
ставља сазнање да je најбитнија чињеница поезије сам свет 
(„Продавци бензина”). Свет je увек испред и после поезије, а 
његово постојање оставља нејасну свеет о пролазности и рани 
сећања: „На педесетак метара одавде, људи би, убрзани, / Про-
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дирали у ткиво присним речима, / величајући птице, шумом 
спајајући страх и митове, / И, као сечивом, збуњивали би јед- 
ни друге, све док / Најављени снег не прекрије их. И заледи у 
часу кад / Везе нестану, а митови се раздреше и убрзају / Ми- 
сао. Одмакнуту од перја, пахуља / И душе, слабе од непотреб- 
ности” („Мртва природа са сечивом”).

Лирски субјект види живот као суму података са руба, ко- 
ји се пред читаоцем мрве и урушавају и пре него што се фор
мира слика са клизајућим значењем. У песми „Ода близини” 
песник искушава властите моћи приближавања стварима, 
истичући синестезијски принцип њиховог именовања: „Могу 
написати / Оду мирисима и корацима. / Ако знам / Како мири- 
ше реч могу у мраку именовати / Биље. / Препознавати могу 
људе и ствари / Кад сам близу”. Близина стога подразумева не 
само физичку близину са стварима, знак њиховог узајамног 
додира, већ поремећај стишаности. Она, с једне стране, сим- 
болизује један прихваћени ред постојања, док с друге - значи 
драматичан преобрат изнутра, имплозију која разара сталност 
поретка упркос или управо због блискости и стопљености пе- 
сника са самим собом. Са својим телом које репрезентује ег- 
зистенцијалну прозирност и рањивост лирског субјекта.

Због тога се Недељковић пита да ли je и како могућно из- 
менити уходани, конвенционални ток опажања и само дели- 
мичне спознаје, а самим тим и именовања реалности чији je 
неодвојиви, па ипак издвојени део и он сам. Како од задатих, 
расположивих, мањкавих речи интензивирати исту ту ствар- 
ност света, себе, текста. Како апстраховати њихове бројне фе
номене, како их језички преобразити, да би нас покренула из 
властите нелагоде, апатије, досаде, страха, али и неприлагође- 
ности, осетл-ивости, ускраћености и коначности. Како натера- 
ти стварност да проговори тачним стиховима?

У овој последњој збирци, а то ће потврдити и песме из 
новог Недељковићевог циклуса „Као други” (Сушти послоен, 
изабране и нове песме, Народна библиотека „Стефан Првовен- 
чани”, Крал-ево, 2002), прожимање између (мета)текстуалног 
и емпиријског чешће се завршава као песничко признање о 
независном току ствари и егзистенције - мимо песме. Жеља за 
потврђивањем разноликих, а свепрожимајућих идентитета, 
свега онога што нас чини непоновљивима у времену сопстве- 
нога трајања, свагда призива жал за неузвраћеним и за остаја-
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њем у себи, упркос или баш због инерције поновљивог и 
предвидљивог.

У песми „Кажеш: истина”, аутор прибегава метафоричкој 
замени низа слика, речи, појмова, маски које представљају 
ознаке за једно исто, а неизрециво означено. To je поетска 
истина, која се код Недељковића увек појављује у свом крај- 
њем, ироничном релативизму: „Кажеш: истина, а као да си ре
као било шта, / Било коме. Није важно шта си рекао пре, / Ни 
шта Беш рећи после, некоме. Тако буде: истина . Ако, пак, ове 
стихове упоредимо са новијом ауторовом песмом „Замена”, 
видећемо да je ова могућност непрестаног кружења означите- 
ља озбиљно доведена у питање. Управо са становишта односа 
дела и целине, односно песникове сумње у свој властити ста
тус унутар беочуга постојања. Jep оно што га одржава живим, 
непорециво а стишано - jecy страх и зебња: „Опет сам пијан, 
и тако се бојим, / Бојим, издржљиви мој свете”. Свет унутар 
света лирског јунака, безмерни у својој постојаности.
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СВЕТЛОСТИ ОСАМЕ

Екстатична ауторска синтеза различитих светских и дома- 
ћих песничких традиција (од средњовековне до постмодерне), 
препознатљиви необарокни маниризам и острашћеност „нер- 
возних палимпсеста” сачињавају сложену грађевину поетске 
трилогије Кућа Бахове музике (1998), једног од на)знача)ни)их 
савремених српских лесника Драгана Јовановића Данилова. 
Она почива на хармонском вариран-у као принципу егзистен- 
цијалног протока расутог субјекта текста и особеном „жан- 
ровском промискуитету”, да би овакву поетику, почев од 
збирке Алкохоли с југа (1999), сменила једна другачија, дисци- 
плинована, смиренија али ништа мање убедљива ауторска ре- 
торика. Концерт за никое (2001), управо то и потврђује сво- 
јим насловом, ко)и je загонетан чак и за врсне познаваоце до
сад ашњег песниковог плодног и цењеног опуса. Jep je баш му- 
зички принцип као израз васељенског поретка ствари суштин- 
ски одређивао ауторов превасходно лирски и помало патети- 
чан доживљај света.

Такав доживљај несумњиво припада различитим домени- 
ма или различитој гами звукова, боја, слика, мириса, укуса - 
j ед ном речју синестезијској гозби чула. Али због чега онда 
овакав наслов? Да ли песник уопште жели да неко чује његов 
концерт речи, да ли га упућује себи или другоме, некоме или 
никоме, тражећи душу која му je сродна, и тражећи, истовре- 
мено своју, огољену душу, без „ореола речи’, изван и у њему 
самом. Те нечујне гласове срца који припадају Пантокр(е)ато- 
ру, који je све-у-једном и једно-у-свему.

Управо то ослушкивање и урањање у себе где се одиграва 
истинска драма стварања, сабирања и саморазумевања - одви-
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ja се преко топоса тела као симболичког корелатива песнич- 
ког постојања. Тело je немо, статично, затворено у себе, или 
чулно распусно, порозно и вазда окренуто другом телу и дру
гом бићу, другој усамљености или ћутњи, другачијој некој не
жности или страсти. Оно je еротично и спиритуално у исти 
мах: „Доиста, најтеже je оно / што држимо у празним рукама. 
/ Тела што дрхте у сласти знају да читав / хоризонт бол je ду- 
шевни; и да остаје тек / оно што изречено je без иједне речи” 
(„У празним рукама”).

Током четири чврсто компонована циклуса збирке „Испо- 
вед тела”, „Тело пуно звезда”, „Сребрно уже” и „Провера рав- 
нотеже”, тело je слично експресионисти А. Б. Шимићу своје- 
врсни космолошки систем који нас излаже свету, каткада без 
икакве заштите. Оно увек измиче строгој контроли рационал- 
них и менталних стега, омогућавајући песниково присуство 
на панеротски начин, готово без премца у нашој послератној 
поезији: „Постојим у свему што дрхти: о, тело моје, / увек, 
увек уморно, само још пусти трг зна где ће / нас одвести ноћ” 
(„Концерт за никог”).

Обраћање себи као дв oj нику властитога тела што симбо- 
лизује унутарње подвајање и j единство у исти мах, проистиче 
из j ош j ед ног честог Даниловљевог мотива, срца, који je због 
лоших лесника прилично озлоглашен као анахрон романти- 
чарски симбол. Наравно, ако под романтизмом подразумева- 
мо само бескрајну самоопседнутост и баналну исповест осе- 
Баша. Уводна песма тога циклуса „Океан срце” уверава нас 
управо у супротно. Лесник исповеда веру срца о којој ће све- 
дочити „говор усана”. Ослушкујући себе и своје срце, Дани
лов нас нехотично уводи у коморе Светог и Божанског срца, 
кроз низ одблесака његових откуцаја и ритмова, у својој деми- 
јуршкој постељи која га ипак чини безначајним. У њој се ле
сник осећа као мала фуснота свемира „што недостојна je и 
име да ти иомене”.

Сведени описи суматраистичких, медитеранских предела, 
градова, тржница или вртова у песмама „Охрид”, „На тржни- 
ци у Херцег Новом”, „Снежна олуја у Београду” и другима, 
кроз поступак метафоричог сенчења преображавају наизглед 
свакидашњу слику света (бројне ситуације, разговори) - у 
правцу фантастичне или хтонске пројекци^е. Тако се преци- 
зност слика раствара у „боје које не видимо ’, у тек овлаш ски-
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циране шифре тог нечујног говора који коначно припада само 
песнику: „Ту, на неколико корака, језерска / вода у којој су на
опаки чемпреси, светлуца у ноћи / ништа не тражећи од мог 
тела, свемоћног и ништавног” („Охрид”). Или: „У мени je јед- 
но опустело пристаниште, / у телу моме око кога толики жи
вота се race. / Идем полако и говорим тихо: / нисмо, нисмо 
утваре, тело моје; ми патимо” („Неко дубоко у мени копа 
угал>”).

Овде je занимљиво уочити неке стилско-реторичке тран
се у Даниловљевом микропесничком поступку: граматичко и 
лексичко тежиште последњих стихова je на глаголима, за раз- 
лику од претходних у којима доминирају именичко-атрибут- 
ска одређења. Али je ефекат сличая. Уместо динамике, глаго
лима се сугерише извесна мирноћа и диференцираност у осе- 
ћању и спознаји, као и један сасвим оригиналан симболички 
оквир којим тело постаје позорница свеколиког планетарног 
збивања.

Стварност тела за песника уједно значи стварност и неми- 
новност патње. Она се освешћује из дубина унутарњих лагу- 
ма, из лагума празнине и поништавања, што их j едино може 
испунити плес нагих тела и њихова беспоштедна борба на жи
вот и смрт. То je уједно и прелазак из једне у другу вечност, 
из телесности у бестелесно, „са невиних даљина” у трулеж и 
смрад отпадака које избаци море („Ледник”).

У песми „Соба ношена крилима” управо се наговештавају 
могућности трајног песничког одласка али и неминовног по- 
вратка, путовање по замишљеним орбитама које носе страх и 
узбуђење, али и смирај и очишћење. Песма „Уклети град” та
ко добија назнаке апокалиптичне фреске којом се сугерише 
нулта тачка постојања. Она je модерни лазарет у којем се пе- 
сников глас губи, тело пропада у живи песак, а срце виси о 
концу притиснуто тескобом: „Овде сам као од леда гушим се 
/ Дан се гаси и нико га не продужава / залуд све гласине о ме
ни / ja сам у далеком гласу неког ко / не постоји / другог тела 
немам другог / града безимен сам рука се join само / за ватру 
држи”.

У завршној песми „И још ћу та ово рећи”, лесник нас по- 
ново суочава са Богом стварања и Богом поезије. Они бив- 
ствују кроз сплет две самоће, људске и божанске, кроз одлазак 
у празни загрљај онога који зато што воли покушава да пода-
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ри Све. Чак и оно што се не може дати. Taj тренутак давања, 
односно даривања непролазан je, насупрот дутом времену ко- 
je испуњава бука и бес варвара. Затим беседника, праведника, 
лицемера, политичких и културних Тартифа, умишљених пе- 
сника и песникиња. Једном речју - оних који нису никада спо
знали смисао љубави, смисао тела. Стога je и писање поезије 
„Божјим крилом” чин аутентичног самоговора који спонтано 
букне као болеет, осветљавајући непоновљивим пламеном 
свој пут силаска у Писмо.

Аполонијски, светолосни, астралин, космичко-метафизич- 
ки недосегљиви принцип Бахове музике растварао се у барок- 
но острашћеним и набреклим сликама и густој тканици пи- 
сма. Његова супротност, али и поетичка допуна овој дивини- 
зованој „каденци вриска” подразумева и онај камерни, интим- 
но-субјективни, интроспективни и елегично топли, сеновито 
затамњени тон и боју Шубертових соната и Вермерових сме- 
ђезлатних контраста. Они су лесника одувек враћали у језгро 
из којега се оглашава, у митологију личне свакодневице, тог 
поунутрашњеног, скривеног одливка „руина и привиђења” 
над којима бди, попут злогуког гаврана али и силуете лабуда, 
Хомеров плашт, којим се закриљује поглед смртника и њего- 
во тело излаже вечитој патњи ускраћености.

Овај промењени емоционално-реторички регистар наста- 
вио je потом да се мења и кулминира у пет складних циклуса 
збирке Хомер предграђа (2003), да би постао нека врста под- 
земне, оностране, хтонске доминанте, једнако моћне као и 
раскош некада опеваног света. Он je сада у сталном измицању 
и осипању, тајновит и недокучив готово до неразумљивости, 
обнажен у негативу властитог привида, остављајући песнику 
само љуштуре речи, минулих и садашњих, подсећајући га на 
ограничену, спутану, али ипак непорециву творачку моћ.

Управо пролошка песма „Уста” из једне, да тако кажемо, 
постнихилистичке перспективе, успоставља тему певања и 
путање надахнућа која песнику долази од десакрализованих 
Муза и равнодушнога Творца. Ова иронично-меланхолнична 
реминисценција на патетична Хомерова зазивања сведочи о 
промени статуса песничког говора у савременој цивилизаци- 
ји, у којој су речи тек невољни сведок нашег и свеколиког 
другог постојања у разноликим равнима: личној, колективној, 
историјско-политичкој, културолошкој и, најпосле, онтоло-
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шкој. Творачка божанска сила леснику je опомена да мора не- 
престано тражити нове путеве само-разумевања и одговора на 
непостављена, али прећутана питања: „Бескрајност нема гне
зда; а највећа je / вртоглавица на месту где смо умислили да 
стојимо / чврсто; кад задрхти тамно огледало, / тад 
/ отвара се бездани бунар, / невидљив сунчевом оку

у дубини, 
’ („Уста”).

И као да одатле, са те ивице, лесника све јаче привлачи језива 
гравитација тамних огледала, доле у дивљу дубину, у бунар, 
подрум, на дно мора, у мукли амбис, тамо где je све промени- 
ло своје пређашње, појавно лепе облике и претворило се у на- 
казне симболе Доњег света из којега лесник щэпе милост, 
опрост и снагу да одоли „подземним неимарима ’, којима je 
читав наук у игри стаклених перли.

Циклуси „Дивља дубина”, „Подземни неимари” и „Суми- 
рање собе” разарају сваку идиличност топонима на које беја- 
смо навикли у ранијим Даниловљевим књигама. Ту се „укле- 
тост (малог) града” указује као застрашујућа визија у стилу 
немачких експресионистичких мајстора, сликара и лесника, 
отел отворена тескобним простором у који се склања лирски 
јунак, благосиљајући на олтару осаме своје неприпадање ни- 
коме, па ни себи: „Хладни и туђи, мимоишли смо се свете. / 
Ти можда мислипі да сам ja дубоко у теби, / а ja само ослупіку- 
јем дисање мојих кћери, / држим се за ватру и дрхтим” („Иза
бела и Софија спавају”).

Због тога лесник зна да je „даљина у теби”, не изван. Иза 
скраме појавности крије се сећање тела које чува хронологију 
постојања, то чудесно „сумирање собе”. Тело je, као и у прет- 
ходној збирци, подстицај за суочавање са мером сопствене из- 
држљивости и рањивости, стрепњом и страхом од немости и 
глувила (циклуси „Океан срце” и особито „Тело луно зве
зда”). Оно je, истовремено, мистични проводник животне 
енергије и њеног опадања, знак присуства у емпиријском све
ту и очигледни траг његовог повлачења у „собу ношену кри- 
лима”.

Хронотоп собе, joni j ед ан типично даниловљевски топос, у 
овој збирци задобија можда најснажније симболичко утеме- 
љење. Заснован на антипутописној поетици у оквирима реали- 
ја, негирајући митске каноне стварних лутања (Одисеј, Чарно- 
јевић), лесник нас суочава са путовањем у средиште себе, не- 
видљивог и нечујног, зеноновски апоричног: „Дубински осе-
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ћам езотерију острва, / иако никад нисам крочио ни на један 
otok. / Нећу никуда из одаје у којој сам / тело привикао на свет 
без мене” („Соба испод коже”). И највећи je путник онда када 
се не помери са једног места, одакле се види и осећа све: сми- 
рај у зеницама једног летњег предвечерја, два континента ко
же оивичене атласом прозрачних вена, речи да трајаће занавек 
- јер се љубав обистињује само у налету смрти, у песмама што 
беху написане пре Тела, и пре Књиге, у светлостима осаме.
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РАСКРШЋА МЕТАФОРЕ

Врхунско умеће тумачење књижевних текстова, посебно 
песничких, читаоцу може донети готово једнако уживање док 
се спушта у видљиве и невидљиве слојеве ауторског писма, 
као да - метафорично речено - разлистава и рационализује je- 
дан други вид говора истога језика којим je дело написано. Го
вор, или тачније, писање о књижевном делу, дакако не може- 
мо поистоветити са самим делом, али je сасвим извесно да je 
„аналитички тренутак” његовог промишљања и контекстуа- 
лизације мера којом се, како би рекао Растко Петровић, битно 
одређује н-егова значења и духовне границе. Есеји о српским 
песницима, о комедијама Стерије и Нушића и о Животу и 
прикљученијима Доситејевим, како стоји у поднаслову трећег 
издања књиге Дупло дно Љубомира Симовића (претходна из- 
дања 1983. и 1991, последње 2000), настајали су у периоду од 
1971. до 1997. године и садрже тридесет j ед ан текст који су 
компоновани по хронолошком, дакле дијахронијском прин
ципу раздобља, формација, праваца и писаца српске књижев- 
ности. Најпре од средњовековне („Слово о Јефимији”) преко 
усмене (О балади „Смрт војводе Пријезде”, „Ведрина изнад 
Косова” - о балади „Мусић Стеван”, Похвала занату - над пе- 
смом „Зидање Манасије”, „Песме Филипа Вишњића”), затим 
просветитељске, предромантичарске и романтичарске („До- 
ситеј на коњу Белерофонтовом”, „Спевови Ђорђа Марковића 
Кодера”, „Стерија међу маскама”, „Змајева поезија”, „Змајева 
политичка поезија”, „Белешке о Лази Костићу”), реалистичке 
(„О реалистичким песмама Војислава Илића”, „Нушићева 
сумњива лица”), све до аутора који припадају модерној, аван
гардно) и најпосле савременој литератури (Дучић, Винавер,
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Црњански, Настасијевић, Д. Максимовић, Д. Васиљев, Д. Бла- 
гојевић, М. Павловић, М. Данојлић, Ј. Христић, Б. Петровић, 
A. Вукадиновић, М. Бећковић и М. Тешић).

Нимало случајно одабран наслов књиге Дупло дно поет- 
ски, али и теоријско-критички прецизно сугерише методоло- 
шко исходиште Симовићевих тумачења. Полазећи од наиз- 
глед очигледних формално-стилских и тематских својстава 
текста, али и од критички заоштрених, па и поларизованих 
оцена о неком писцу или проблему, аутор се, у некој врсти 
аналитичког преиспитивања, хвата у коштац са структурама 
„зараћених значења”, настојећи да одгонетне сложене мотив- 
ске и метафоричко-симболичке односе између различитих ни- 
воа књижевног дела. Због тога он суверено анализује реторич- 
ке одлике неког песничког опуса или појединачних песама, 
али увек покушава да расветли onaj недоступни, скривени код 
текста који лежи у различитим равнима и позицијама тумаче- 
ња, почев од психолошке, преко антрополошко-филозофске, 
политичко-идеолошке, духовно -религииске и компаративне 
равни, све до најдубљих тамнина митолошких и митских ма
трица чије „дупло дно” исијава скривене и једино метафорич- 
ким Безиком одаслате знаке.

О в акав поступак омогућио je Љубомиру Симовићу не са
мо низ откривалачких читања „старих” и „нових” лесника, уз 
Доситеја, Стерију и Нушића, већ и успостављање једне дру- 
гачије вертикале разумевања вредности и порекла српске пе- 
сничке традиције. У њој посебно место заузима моменат ан- 
тиципације модерности код лесника прошлога века, што 
аутор сагледава и у равни националне, али и европске, па и 
светске синхроније и дијахроније. Уз то, есеји и огледи садр- 
жани у овој књизи нужно се преплићу и са извесним аутопо- 
етичким преокупацијама Симовића као песника, драматича- 
ра и романописца, особито када je реч о тежњи да дойре до 
заумног и оностраног, до „преласка прага” који се налази и у 
овостраном, где нису јасно повучене границе песничке и ег- 
зистенцијалне перцепције (упоредити, на пример, ауторов 
Сневник из 1998). Због тога он изузетно осетљиво пише о 
„феномену Кодер”, настојећи да своја запажања објективизу- 
је у већ чувеном ее ej у „О једној грани српског симболизма”, 
оцртавајући тиме једну од виталних линија српског песни- 
штва у којој се „симболистичко” на чудесан начин преплиће
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ca „бајаличким”, тајанственим, неприступачним, матернал- 
ним, предјезичким и звучним (Благојевић, Винавер, Вукади- 
новић, Тешић).

С друге, не мање важне стране, Симовића привлаче они 
аутори који имају изразити дар за реалистички детаљ и вери- 
стички опис, сведену a симболички вишезначну нарацију (Ф. 
Вишњић, Доситеј, В. Илић). Занимљиво je Симовићево тума- 
чење Доситејевог односа према храни, који не само да импли- 
цира култ плодности и хедонистичку присност, већ и естет- 
ско-метафизичку димензију. Када je реч о Војиславу Илићу 
као „великој раскрсници српског песништва”, Симовић лу- 
цидно размиче песничке просторе његових претходника кла- 
сициста и потоњих модерних, међуратних па и савремених 
песника (М. Јакшић, Ј. Дучић, Дис, Растко, С. Раичковић и 
други). Илићев пејзаж увек je осенчен меланхолијом и смрћу, 
ca гротескним акцентима, по чему je директни претходник 
Дучићевих метафизичких песама, али и Дисових лунарних 
визија, као и Ускоковићевих кратких лирских проза.

Симовићево занимање за политичко, историјско, нацио- 
нално и друштвено биће српскога народа особито je дошло до 
изражаја у текстовима о Змају, Стерији, Нушићу и Бећковићу. 
У два бриљантна текста о Змајевој лирици и политичкој пое
зди аутор тумачи разлоге великих вредносних падова овога 
песника, али указује и на распоне његове поетике, која се кре- 
тала од плакатске, транспарентне поруке до оштре сатире и 
црнохуморне поезије за децу, романтичарске идиле и њеног 
урушавања у празнину и чежњу за „озареним ништавилом”, 
до - додајмо - храбрих покушаја за искушавањем нових прин
ципа конструкции текста (прозаиде). Слично се може рећи и 
за есеје „Стерија међу маскама”, „Нушићева сумњива лица” и 
„Епске поеме Матије Бећковића”, односно „Ћераћемо се још”. 
Код Стерије се језик драмских ликова открива у функцији ма
ске, у чему препознајемо фалсификат људског морала и инте- 
гритета.

Пој едина редитељска решења, сматра Симовић, могу вра
тити Стеријиним комедијама егзистенциј ал ну драматичност 
блиску његовој поезији. Нушићева „сумњива лица” тумаче се 
у контексту актуелности савременог тренутка - све друштве- 
не институције стављају се службу добробити нечије личне 
користи (рецимо „Покојник , који има и трагичних акцената).
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Симовић такође указује на опасност политичке симплифика- 
ције Бећковићеве спретно нађене формуле „Ћераћемо се још”, 
која указује на апсурдне и кобне последице нашег менталите
та у битно измењеним историјским околностима.

Два есеја која по нашем мишљењу завређују највише па- 
жње ипак су „Лирски кругови Момчила Настасијевића” и „О 
поезији Миодрага Павловића”. Симовић изврсно уочава На- 
стасијевићеву „атипичну модерност”, везу између еротике и 
смрти, која песниковом доживљају еротике (слично, на при
мер, као код Георга Тракла), даје посебну сложеност, као и 
изразито огољено схватање егистенције, no којој се човек ра- 
ђа и умире безнадежно сам. Симетричност значењских су- 
протности и читав поступак језичких редукција Симовић ту- 
мачи управо са становишта смисла поетске творевине, нагла- 
шавајући тренутке брисања разлике између поларизације зна- 
чења („Траг”). Обимни оглед о безмало целокупном песнич- 
ком опусу М. Павловића настоји да ову поетику такође види 
као покушај да се од почетне негације и деструкције хумани- 
тета досегну нека упоришна места којима човек може допре
ти до Творца. Кроз свеет о Спаситељу и Богородици, закљу- 
чује Симовић, поезија Миодрага Павловића, попут Костиће- 
ве, враћа нас тако себи самима, нашим изгубљеним људским 
идентитетима.
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УВОДНА МАШТАРИЈА 
И КОНСТРУКЦИЈА ПРИСТУПА

Текстови еминентног савременог песника Борислава Ра- 
довића обједињени у обимној књизи непретенциозног и чак 
ломало конвенционалног наслова О песницима и о поезији 
(„Глас српски”, Бања Лука, 2001), не могу се једноставно под
вести под жанровски термин есеји. Иако je уписивање власти- 
тог поетско-поетичког гласа, сензибилитета, укуса и погледа 
на свет и уметност у овој књизи несумњиво, она je заправо 
једна строго вођена и вешто диригована прича и о песницима 
и о поезији. Поезије, разуме се, не може бити без песника, али 
они поготово не могу постојати без, како аутор преводи и про- 
мишља поједине кључне речи из Бодлерове естетике, одано- 
сти поезији. Ово на известан начин значи „потчињавање ње- 
ној власти”, апсолутно поверење у промисао вештачких раје- 
ва, који сугеришу пијанство вишега реда. Нема сумње да су 
сви, наоко хетерогени описи Борислава Радовића (има их 
укупно двадесет седам), посвећени аналитичком преислити- 
вању исходишта модернога песништва, његових појединач- 
них и општих искушења, опасности, ризика и епифанија. У 
изазовном списатељском укрштају између есеја, огледа и цр- 
тице са дискретном али јасно препознатљивом критичко-по- 
лемичком потом, Борислав Радовић најчешће полази од кон- 
кретне слике, појаве, појма, проблема, чињенице, текста или 
личности, да би проговорио о стварима које су од пресудне ва
жности за саму песничку твар, али и за ауторово поимање пе- 
сничког посла.

Немамо утисак да лесник у овим текстовима необавезно 
ћаска, или да, упркос већ уоченом епикурејству и осведоче- 
ном литерарном хедонизму, читаоцу тек олако дозвољава да
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се „разбашкари”, како то стоји у рецензији Саше Радојчића. 
Пре би се могло рећи да овај аутор неприметно одмерава тем
пературу читалачког стрпљења и умећа, пуштајући на њега 
час топле летње пљускове, час прохладну, ситну јесењу кишу. 
У сваком случају, Радовићево писање, уз све заводљивости 
есејистичког меандрирања и продора личног животног и пе- 
сничког искуства, носи несумњиви печат скрупулозног, на 
моменте правог теоријско-научног рашчлањавања „ситнице” 
које се подухвати. Егзактност, а не лежерност јесте основна 
одлика ове есејистичке прозе, из које често просијава понеки 
духовито-цинични преокрет који прекида извођење узрочно- 
последичних закључака, односно постелено одлаже крај рас
праве с меланхолничним завршетком. Зашто? Да би се и даље 
писало. Да би се мисао усредсредила што више на језичку 
формулацију, да би се њоме отелотворила и проверила. Али 
најчешће - довела у питање. Та врста унутраипьег теоријско- 
естетичког преиспитивања појединих „датах” формулација, 
неузимање ствари „здраво за готово”, увек подразумева ауто- 
рову потребу да из различитих, каткада сасвим неочекиваних 
углова и повода баци другачије светло на темељна питања мо
дерне поезије, ночев од Е. А. Поа, преко Бодлера, Малармеа, 
Рембоа, Валерија, Сен-Џон Перса, Елиота, Одна до Васка По
пе, Бранка Миљковића, Ивана В. Лалића, Слободана Марко- 
вића и других.

Поменута питања тичу се најпре стваралачке психологије 
и предуслова за само писање поезије, „филозофије песничког 
поступка”, који je увек дат у једној општој замисли или по- 
ставци што покрива Поов термин plot, који на енглеском јези- 
ку поред основное и најчешћег значења у смислу приче, за
плела може да значи и замисао, поставка, концепција, или ка
ко Борислав Радовић каже „тлоцрт”, у који je увек укључена 
извесна „уводна маштарија”, нешто што je похрањено у сећа- 
њу или искуству себе и другог.

Извесно je, да попут лесника који су одбацили у потпуно- 
сти романтичарски проседе (чини се да je баш По био први 
међу њима), Борислав Радовић нерадо говори о терминима 
надахнуће, занос, мистичност, итд. Малармеов идеал да у по- 
езији ништа не сме бити случајно или произвољно, аутор ве- 
што доводи у везу са категоријом према којој и он сам има ам- 
бивалентан и помало ироничан однос. То je читалац, или тзв.
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компетентни читалац, другим речима критичар, који у модер- 
ној епоси, у одсуству наручиоца песничког дела постаје она 
инстанца (стварна или виртуелна, свеједно) са којом рачуна 
песник, оставши сам са својом поезијом. Пише ли je он онда 
само за себе, или и за другог? И за каквог другог?

Симболистички песници - при чему и ми, попут Борисла
ва Радовића, под симболизмом не подразумевамо једноставно 
симболистичку школу која je књижевноисторијски нужно 
омеђена - већ читаву једну епоху успостављања нове естетич- 
ко-поетичке парадигме, која истовремено верује у есенцијал- 
ну моћ речи и свесна je њених ограничења - све до парокси
зма и нихилизма, управо су чезнули да особитом конструкци- 
јом и поставком текста у свим његовим аспектима (звучно-ме- 
лодијским, сликовним, мотивским и семантичким) сугеришу 
неизрециво. To неизрециво je исто тако непобитна чињеница, 
као што су непорециве чињенице које нам свест штедро даје 
на располагање. Неизрециво, дакле и припада и не припада 
домену поезије. Понекад се чини као да je његово присуство 
спутава и чак негира. А управо због ње и постоји.

У једном од кључних есеја који носи наслов „Поезија и не
изрециво”, Борислав Радовић луцидно запажа да готово сви 
имају понеку дефиницију поезије, али je проблем у томе шта 
je то неизрециво. Везујући ову загонетку за медијум у којем 
песник ствара, аутор каже: штавише, не располажемо до- 
вољно сигурним механизмом да отпрве обезбедимо позитив- 
ну примену правила којима се драговољно спутавамо; умемо 
да предвидимо извесне нежељене последице које нисмо у ста- 
њу да унапред осујетимо. Све ове тешкоће проистичу из саме 
природе језика, који казује и мање и више од онога што смо 
наумили да саопштимо, а каткада и нешто што нам није дола
зило ни накрај памети...” И даље: „Ако би се могло рећи да су 
осећања предјезичке noj аве, песничке замисли то свакако ни- 
су. Оне су сагледиве само као језичке чињенице. Ma колико 
сезале у облает ирационалног, песничких представа нема из- 
ван речи; више или маше погођених, дуго тражених или про
сто синулих речи... Модерни песнички експеримент, од Ма- 
лармеа до Целана, показује да песници, коликогод били ради- 
кални у обнови поступка, нису намеравали да се отисну изван 
граница језика и да се нађу у некој врсти тамног вилајета ко- 
ји би неизоставно напуштали са оваквим или онаквим каја-
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њем: они су само стремили тим границами, разнолико припре- 
мљени и опремљени, али са бескрајним поверењем управо у 
могућности језика”.

Овде ћемо се начас зауставити и потражити песнички ко- 
релатив у завршном фрагменту Радовићеве прозаиде „Наше 
реченице” из збирке Майна-.

„Прогутане, наше реченице имају своје празнике ћутања, 
варничаве пресеке где се изненада, кроз доба, нађемо на тра- 
гу њихових општих значења; и изненада, далеко од нас, види
мо их опет у неком другом, непомирљивом свету”.

Шта могу да значе те „прогутане реченице које имају сво- 
је празнике ћутања”? И ко их je прогутао? Да ли управо због 
квалитета „неизрецивог”, које јесте мистично и ирационално 
- читалац, али и песник најпре остају блокирани пред било ка- 
квом могућношћу дискурзивног тумачења онога што песнич
ки текст призива? Траг општих значења можемо довести у ве
зу са епифанијском, изненанадном, непредвидљивом поет- 
ском сугестијом Идеје, али шта она заправо артикулише? Ако 
су језичка (дословна и пренесена) значења похрањена и у са- 
дашњости и у прошлости и на неки начин испровоцирана, ста- 
вљена у погон неком интуитивном конструкци ям приступа у 
самом читању, онда то неизрециво нужно мора бити исказано 
неким речима, макар и у неком другом, непомирљивом свету.

Али, којим речима? И ко ће именовати те речи? Jep врати- 
мо се сада попово на Радовићево поимање неизрецивог, на 
трагу Валеријевих размишљања. Оно не подразумева одсу- 
ство, већ недовољност, рекли бисмо постмодернистичким 
речником недостатност речи. Код правих лесника, тај асоци- 
јативни лук из којег се бирају и проналазе речи које недоста- 
ју најпосле, како су веровали и Маларме и Хисманс, и многи 
други аутори који су у својим текстовима свесно остављали 
значењске белине и слепе мрље - неизоставно припада ну
жном и каткада одиста плодоносном сусрету између лесника 
и читаоца.

Ипак, у есеју „Митологоме за личну употребу”, Борислав 
Радовић ће читав овај концепт, доцније развијен као Reader 
Response Criticism иронично релативизовати. Читаочева, од- 
носно критичарева улога у заједничком послу може се разуме
ли на следећи начин: „критичарев налог je двојак: он с j ед ле 
стране треба да нас убеди у одсуство случајности као у прву
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одлику модерног дела, да би тиме на другој страни предупре- 
дио излишну произвољност онога што се накнадно уноси у 
нацрт уговора и што се ’прибавља преко читаоца’. Taj нови по
средник између дела и јавности каткада, међутим, на себе пре- 
узима превелика овлашћења, на шта je такође указао и Умбер
то Еко. Он би, према Радовићу, да се натури као „као искљу- 
чиви редитељ оног унутарњег позоришта, уместо да одигне 
завесу пред могућностима режије”. Да ли овакво песниково 
одређење критичарског и херменеутичког поступка циља на 
подозрење према читању и тумачењу поезије, или жели да 
укаже на опасност од извесног „тоталитарног”, непроблема- 
тизованог приступа тексту?

Можда аутор намерава да саму критичку рационализацију 
усмери ка једном мање одређеном, а више слућеном говору, 
односно писму - без декларативних клишеа и једнозначних 
контекстуализациј а. Као да и критичар мора бити, из основа, 
руковођен истим оним подстицајима које мотивишу и самог 
творца текста. Али тај узорни читалац, који се на крају увек 
појављује у фигури конкретног људског бића, такође je илузи- 
ja од чијег „прогањања” лесник зазире. Поред свег напора да 
се дело напише, али потом и расклопи тако да све функциони- 
ше као сат, или као добро осмишљена и испланирана партија 
шаха, и леснику и критичару j едини прави изазов je onaj ви- 
шак језика, како je то формулисао Едвард Коцбек, који ствара 
само песнички текст. Њега не може да контролише ни један 
ни други, али захваљујући томе и лесник и критичар могу би
ти бар делимично задовољени у својим, у понечему сродним, 
а другде сасвим различитим потребама. Радовићев однос пре
ма критичком тумачењу je несумњиво двострук.

С једне стране, он прижељкује тог захтевног читаоца, али 
му се истовремено руга, и радо би да га избегне, ј ер се њего- 
вим писањем на неки начин разголићује, проституише пе- 
сничка тајна, неизрециво. Он се на тај начин од симболистич- 
ког и модерног сутворца текста преобраћа у џелата који ноћу 
мучи своје жртве. Другим речима, ауторов подозриви однос 
према критичару произилази из потребе стваралачке аутоно- 
мије и вере у исходишно преимућство поетске над критичком 
речју. Али, с друге стране, и критичарски дискурс, писмо, че- 
сто je, и у доброј мери метафоричан. И он се поиграва са не- 
изрецивим, и он, стога, оставља могућност лоливалентног, а
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не једносмерног разумевања свога текста. Дакле и он, у мно
го чему, зависи од „персонификованог језика”, као неке иде- 
алне инстанце.

У склону назначених питања која нам се чине суштинским 
за Радовићево промишљање песничког феномена спада и ше- 
гов полемички есеј „У сенци прецвалих стратегија”. Аутор ов- 
де убедљиво расправља о превазиђеним, али за нашу средину 
j ош увек актуелним и жилавим поделама на традиционално и 
модерно. Код нас се традиционализам често преклапа са тзв. 
мушким пословима „вођења ратова и декламовања”, уз неоп- 
ходну просветитељско-будничку улогу поезије: „традициона- 
листичка формула се одржала као једна у суштини епска фор
мула, увек поново актуелизована у приликама и поводима ко- 
ји никада нису недостајали. Епика би у том погледу била наш 
удес. Упориште за ту формулу представљају племе и народ, у 
чије име ретко који писац одолева да узме реч”. Насупрот ова- 
квом колективистичком схватању уметности, стоје модерни- 
стички покрети са сводим индивидуалистичким програмима, 
самосвојним, персоналним начелима, од којих je, према ауто- 
ру, можда најбитније оно како писац „води своје дело” (завр- 
шни есеј о Сен-Џон Персу „Најкраћи одговор”).

Борећи се против сваке функционализације уметности и 
поезије, која je заправо од друге деценије протеклога столећа 
поново добила свога наручиоца у лику погубних идеологи] а 
(нацизам, фашизам, бољшевизам, социјалистички реализам), 
Радовић дијагностицира стање на нашој песничкој сцени про- 
текле деценије. Наопако схватање традиције није ништа дру
ге до погрешно разумевање модернизма, јер наши традицио
налиста „хоће да покажу како наш модернизам, као ваљда ни 
било који други, не кида везе са традицијом, него напротив, 
открива вредности њених најдубљих слојева, по чему би он 
имао да представља обнову ни више ни маше него византијске 
књижевне традиције, поред живих Грка, или пак неке опште- 
словенске и предхришћанске, итд.” Занимљиво je да je управо 
овако схваћен (пост)модернизам, који подразумева опеваше 
сваке српске окућнице и свеца по могућству у тзв. сталним пе- 
сничким облицима, као и родољубиво песничко осећање изра- 
жено према Византији (!), једно време били најтраженија ро
ба на српском кшижевном тржишту, а извесни песници и 
стручњаци шени највештији продавци. Наравно, било je и има
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и других, једнако јалових крајности, а то je покушај да се ан- 
глоамеричка поетска реторика једноставно преведе, или у нај- 
бољем случају препева на српски језик. Но, ова тужно-сме- 
шна али и истинита слика за неупућене и правоверие подсти- 
цајна je управо са становишта сталне опасности да поезија али 
и песници, ипак непрестано теже за изгубљеним историјским 
ослонцем, тј. за својим фамозним наручиоцем.

Од текстова у којима се Борислав Радовић бави анализом 
појединих песничких дела или скицира поетичке портрете пе- 
сника, посебно место заузимају уводни циклус о песништву и 
назорима Васка Попе, као и есеји о Бодлеру и Сен-Џон Персу. 
Модерност Васка Попе аутор пре свега сагледава из угла су- 
штинске модерности овога лесника и његове визије језика, од- 
носно „неизмерног чуда језика”. Попа се једноставно не пови- 
нује постојећем идиому који je оличен у извесној фолклорно- 
митској матрици, него следи трагове његовог настанка. То га 
je и упутило да никада не доврши сопствени поступак и кано- 
низује га, већ да га непрестано одржава у настајању, „потчи- 
њавајући га неисцрпној и необоривој логици језичке слике”. 
И управо су Попини начини уласка у наше песничко наслеђе 
према Радовићу методски подстицајни, и превазилазе поједи- 
начни напор песника. Уводећи и овде читаоца као j ед ног од 
кључних играна, Радовић сматра да му je Попа увек „остављао 
поуздани кончић у лавиринтима песничке визије”, избегавају- 
ћи тако замке херметизма, али и олаког, здраворазумског ту- 
мачења.

Једно од најлепших и најузбудљивијих Радовићевих тума- 
чења у књизи свакако je оно насловљено као „Цвет за Мари- 
јету”, а односи се на анализу j едне Бодлерове песме из „Пари- 
ских слика”. Песме живе од успомена, а настају извесном се
лективном техником оживљавања, да би из њихових потисну- 
тих дубина у једном посебном животном тренутку настао пе- 
снички текст, подстакнут већ поменутом „уводном маштари- 
јом” и подржан „конструкциям приступа”. Овај Поов посту
лат несумњиво значи да би „за j ед ног песника, једног писца, 
његов рад у основи представљао, пре но ишта друго, начин на 
који он настоји да сачува од заборава најбоље тренутке свог 
живота. Књижевни облик je ту само врста складишта.” (стр. 
376). Читање туђих дела, писао je Пруст, омогућава нам спо- 
знају других и другачијих светова, који би нам без тог чина
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остали непознати као површина Месеца (и то нам je од недав
но, пошло за руком, што наравно не умањује валидност Пру- 
стовог поређења). А писати, сложићемо се на крају са Бори
славом Радовићем и његовим поетичким претходницима, зна- 
чи најдубљу потребу за својеврсним vita nuova, надмоћнијим 
у односу на овај који живимо.
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МОЋ И НЕМОЋ КРИТИКЕ

Чланак Милана Богдановића Писцы и критичари објављен 
сада већ давне 1928. године, готово je јединствен пример исто- 
времене сумње у оправданост, смисао и домете критичке ре
чи, као и њене апсолутне стваралачке афирмације. Пишући о 
заплетеним и често непријатељским односима између писаца 
и критичара, Богдановић износи два запажања која су у исти 
мах и противречна и комплементарна. Прво je, за самог кри
тичара суморно сазнање - „да je стварни утицај критике врло 
ограничен”. Судбина неког писца или књижевног дела, наста- 
вља аутор, у првоме реду зависи од „околности које су везане 
за друштвену психологију”, односно од способности да „заго- 
лицају те скривене нагоне савремености”.

Слава неког писца или песника и данас, у времену проме- 
њених цивилизацијских услова, може да зависи и од завидне 
подршке медија, појединих институција и награда којима се 
добрим делом освешћују и усмеравају ти „скривени нагони”. 
Критичко делован>е у таквим условима преузима на себе ма
ску Моћи - односно Врховног ауторитета у оном старинском 
смислу речи, као некога ко јесте de facto у ситуацији да пре
судно утиче на канонизацију одређене вредносне пирамиде.

Милан Богдановић je већ тада визионарски наслутио да 
такав ауторитет, критичар и пресудитељ више није потребан. 
Не зато што таквих нема, већ зато што такав став „упућивања 
и подучавања”, реформаторска и програмска улога какву je на 
пример имао својевремено Скерлић, постала сасвим анахро- 
на. Другим речима, потребна je другачија позиција критичара, 
другачије амбиције, захтеви. Да ли стваралачки и градитељ- 
ски или рушилачки и негаторски? Или можда неки трећи, ко-
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ји на битно другачији начин успостављају саприпадност тек
ста и критичара, остављајући још увек довољно могућности 
за „оживљавање вредности једне књижевне творевине”.

Ту трећу могућност, која нам je и данас преко потребна, 
Милан Богдановић je видео у критичарској способности нај- 
ширег поимања ствари, неограничне и неспутане било каквим 
предрасудама, у некаквом идеалном или узорном читаоцу ко- 
ји би био у стању да под свим угловима правилно и правично 
процењује књижевни текст. Притом, слично Исид ори Секу- 
лић, Светиславу Стефановићу или Тодору Манојловићу, и 
Богдановић je наглашавао ту откривалачку моћ критике, која 
напушта терен професорске педантерије и постаје су-творац 
књижевног текста: „Прави критичар мора да осети радост 
пред добром књигом, и да проживи најузвишенија стваралач- 
ка осећања уобличујући, за друге, лепоте које би без њега, мо- 
жда, остале незнане”.

Taj други тада може бити и читалац, дакле публика, али и 
писац који властито дело нужно сагледава из свог, сасвим су- 
бјективног угла. Због тога данас више није толико важан од- 
ређени критичарски метод или усмерење, колико критички 
текстови писани са критичарском персоналношћу, нервом, 
крвљу, посвећеношћу, иницијалним стваралачким импулсом. 
Он не упућује само на моменат открића у тексту који се тума- 
чи и вреднује, већ увек сведочи о дубљој, универзалној чежњи 
бића да обзнани себе другима, суматраистички напуштајући 
окове менталних стега и текстуалних конвенција. Тако се, 
спонтано, препуштамо неким другачијим правилима игре ко- 
je изискује од нас песнички текст и његова свагда непредви- 
дљива раскршћа метафоре.
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О OBOJ књизи

Критике и есеји о српском песништву сабрани у књизи 
Раскршћа метафоре настајали су у периоду од 1998. до 2004. 
године. Претходно су претежно објављивани у листу Полити
ка, те у нашој дневној и књижевној периодици (Летопис Ма
тице српске, Свеске, Исидоријана, Дисово пролеће, Књижев- 
не новине, Борба), или у зборницима које у част добитника 
Жичке хрисовуље односно Змајеве награде излазе у Краљеву 
и Новом Саду. Овде се текстови појављују стилски и језички 
редиговани, некима je измењен наслов, а извршене су и изве- 
сне допуне и проширења, као и сажимања.

Б. С. П.
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