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сигнатура

СПИРАЛНИ ТРАГ ПЕСМЕ

... ал иође ли ми кад за руком 
светиѣа, песма, из самог срца, -

тишино Хада, добро ми дошла тад! 
И ако мојих утрне струна звук, 

ja задовољан бићу; једном 
живех ко богови: то je доста.

Фридрих Хелдерлин, „Паркама”

Читалачко истрајавање над поезијом покаткад узврати 
неочекиваним питањем: како разумети песму: као игриву 
стваралачку праксу, или као унутрашњу потребу песника? 
Поезија се, наравно, много шире и сложеније простире од 
дуалистичког простора овог питања, али га у себи такође 
подразумева. И да ли je уопште могутно да се феномен пое
зде прецизно дефинише и исклеше у једном једином пита- 
њу? Поезија као чин креације увек je и игра, језичка и сим- 
боличка, животна и ониричка, вишесмислена и заводљива, 
непредвидива и откривалачка, док ће сам Хелдерлин ства- 
рање песме назвати „преслатком игром”. Опет, она увек из- 
вире из песникове унутрашње потребе за саморазговором, за 
дијалогом са светом или традицијом, представљајући се као 
израз и снага духа, маште, демијуршког дара, нудећи семе 
измењеног света и позивајући на сусрет са својим сублими- 
раним визијама. Ако њена моћ суштинског мењања света и 
није тако велика, као ни моћ књижевности уопште, рецимо
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да ипак није ни потпуно занемарљива. Бар у субјективи- 
стичком и идеалистичком смислу: она садржи димензију 
оплемењујуће моћи, јединствено и обострано искрене: чове- 
ка према поезији и поезије према човеку, једне врсте преда- 
ности и посвећености без остатка. У чину препознавања 
плоти се уздарје: тачка вредносног ослонца, естетска или 
етичка.

*

Хелдерлинови стихови из песме „Паркама” можда и 
најприближније предочавају поезију као чин дивинизације, 
као чин обоготворења кроз дотицање сопствене песничке су- 
штине, кроз процес обликовања лепоте и епифанију смисла, 
а ли и спремности на жртву зарад аутентично? поетског 
стварања: добровољна жртва као израз вредновања песнич- 
ког бића и артикулисање истинског онтолошког императи
ва. У сусрету „стварности” и стварања, песничког, готово да 
и не постоји драма, јер не постоји избор: трагање за песмом 
и смислом песничке лепоте животни je код и позвање пе
сничког генија.

*

Губи ли песма тумачењем нешто од своје тајне? Неста- 
је ли њена лепота „кроћењем” њене неухватљивости, њене 
недокучивости? Да ли je њено право стање у естетској и чи- 
талачкој наслади, а не у аналитичком, рационалном, дискур- 
зивном, појмовном приступу? Укидамо ли je као „преслатку 
игру”? Сужавамо ли joj простор фигуративное™? Све да и 
има по које зрнце истине у овој навали запитаности (али, 
може ли се волети оно што се не разуме?), поезија кроз по- 
кушај тумачења као да join више шири своје основно и ви- 
тално начело постојања: начело метафоричности. Само ту- 
мачење поезије нужно преузима и потврђује ово начело. Ако 
je метафора виђење једног предмета из перспективе другог, 
онда и само тумачење бива захвачено системом метафори- 
зације будучи да се и у њему „осветљава” из једног угла: по- 
глед на песму из фрагмента света. Овај поглед не успоста- 
вља неку врсту законитости, већ пре фигуру разумевања, фи
гуру емонионалног, интуитивног, интелектуалног доживља-
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ja песме. Стога тумачење поезије не би требало схватити као 
напор ка заокруживању њеног смисла јер се оно не може 
претворити у математички егзактну праксу, у недвосмислен 
и коначан „резултат” (може ли се заокружити нешто флуид- 
но и протејско по суштини?), jep je и оно само временски по- 
розно, идеолошки преобразиво, вредносно нестабилно, фраг
ментарно у увидима, већ би му пре одговарала фигура спи- 
рале, као несавршеног и незавршеног облика, као облика „с 
грешком”, који тежи али не досеже до краја, који je окретан 
и покретљив, али не обухвата пуноћу, који би да загрли, али 
му измиче, који би да поентира, али je расејан, који je вртло- 
жан, али не и пресуђујући, који je на трагу, али сумња...

Или ће пре бити де je управо песма та чије спирално, ви- 
шесмислено и неухватљиво биће шамански предодређује и 
условљава оваква сусретања, а од наших стремљења да joj 
додирнемо тајну ствара тек још једну своју метафору.

7





КРИТИКЕ





О ЗАМИРАЊУ ЛОГОСА, СПОНТАНО...

На самом почетку Фасцикле 1999/2000, новог, жанров- 
ски разноврсног остварења Стевана Раичковића (1928), али и 
дуж читаве књиге, аутор нас интертекстуалним поступком 
непрестано подсећа да je свако књижевно дело увек дијалог 
са књижевним наслеђем. Да нема, дакле, самониклости, те 
да je дело увек резултат припадања некој широј целини, да 
увек има свој литерарни подтекст који га унапред одређује. 
Показаће се да Йе се суштинске консеквенце овог ненаме- 
тљиво постављеног поетичког начела проблемско-тематски 
потврдити у оба поглавља нове Раичковићеве књиге, и то из 
перспективе двослојно подстакнутог субјекатског говора.

Тако, прве речи које читамо у Фасцикли јесу заправо ци
тат Достојевског који je преузет за мото првог поглавља: „Да, 
да... но ja се ипак бојим! Не знам чега, али страхујем...”. Док из 
овог цитата извире поетичка клица првог поглавља, „Пролећ- 
ног дневника 1999”, упућујући на егзистенцијални контекст 
Раичковићевог субјекта, друго поглавље, „Торзо уметника у 
старости”, започеће такође цитатом, овога пута из Џојсовог 
романа: „Одједном застаде и у тишини чу своје срце. Докле je 
дошао? Колико je сати?”. У овом цитату такође je садржано 
проблемско сажимање друге половине књиге уз фигуративно 
скицирање њеног поетичког профила изграђеног управо на 
самоослуткиван>у бића, његове укорењености у култури ко- 
joj припада, али и на сумирању животног пута и запитаности 
над дометима своје позне стваралачке снаге.

Прво поглавље Фасцикле своју песничку инспирацију у 
потпуности црпи из аутобиографских оквира који се односе
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на свима знана несрећна и трауматична дешавања из проле- 
ћа 1999. године. Књига je са формалног аспекта фрагментар
но остварена и представља жанровски разноврсну структу
ру, која у постмодерном духу спаја дневничко-есејистичке 
записе и поезију, значајно допуњујући при том свој семан- 
тички ниво и поиграван-ем са текстом мотоа, новинског 
чланка или фусноте, рецимо. За разлику од другог поглавл-а, 
„Пролећни дневник 1999” поседује специфичан израз чије je 
изразито дистинктивно обележје садржано у свести о окру- 
жујућој и претећој колективној, али и субјекатској егзистен- 
цијалној драми. Ова драма субјекта која je у различитим 
креативним решењима присутна у све три песме циклуса 
„Торзо”, нарочито избија из прве, при чему из лирског су- 
бјекта проговара не страх због неизвесне егзистенцијалне 
позиције, већ од угрожености сопственог креативног бића: 
песник свој егзистенцијални контекст пойма као чин зати- 
рања логоса. Претња коју лирски субјект доживљава у овим 
граничним животним околностима представља, заправо, 
највиши степей искушавања песничког бића, представља 
могућност гушења и певања и песничке слободе, као оне ди- 
мензије из које природно ниче песничка/ уметничка истина, 
која као највиши облик истине нарочито у екстремним 
условима добија статус приоритетне мете. Раичковић, на- 
равно, није случајно свом циклусу дао наслов „Торзо”, алу- 
дирајући нецеловитошћу вајарске фигуре на одузето људ- 
ско достојанство колектива/народа, али и на знак већ почи- 
њеног злочина.

Из перспективе Раичковићевог субјекта, уоквирене 
мрачним и претећим догађајима из те 1999. године, отвара се 
множина кн-ижевних и поетских увида који се јављају као 
простор утехе али се и, што je још значајније, у тим литерар- 
но условљеним спознајама утврђују вредности одређених 
ванвременских истина. Управо je у тим релацијама остваре
на једна изразито упечатљива интертекстуална линија овог 
поглавља. Нашавши се у граничној људској ситуацији, Ра- 
ичковићевом субјекту аутобиографско-есејистичке прозе 
намеће се потрага за смислом, потреба за дешифровањем 
сопствене позиције, али и позиције народа коме припада. 
Управо се на том нивоу јављају интертекстуални односи са 
Шекспиром, Ивом Андрићем, Аполинером, Симом Милути- 
новићем Сарајлијом... Цитати за којима посеже Раичковић
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пружају, заправо, ону врсту утехе која у структуры и разво- 
ју цивилизације људско зло уписује као принцип периодич- 
ног правила, у чијем се средишту, на шта указује Раичковић, 
нашао и сам Андрић пишући управо о тим злим временима 
у свом ремек-делу. Она се јављају такорећи као правило вр
ете којој припадамо, уз пратећи и подразумевајући сумрак 
смисла и расап етичких принципа. За појединца то можда и 
не представља утеху у правом смислу речи, али омогућава 
лакше разумевање не само сопствене ситуације, већ и неких 
ирационалних законитости које су обележавале историјски 
ход људског рода. Омогућава спознају да и ти периоди ко- 
лико год били болни, наопаки, трауматични, дехуманизова- 
ни, а о којима и Шекспир, подсейа нас аутор, тако истинито 
прецизно пева у свом LXVI сонету, ипак не трају вечно, те да 
je једна од безвремених вредности садржана управо у књи- 
жевности, у поезији, чији домети истина и увида далеко 
премашују сву нашу патологију врсте.

Пример тог природног људског прегнућа ка начелу су- 
протстављања деструкцији која (буквално!) салеће Раичко- 
вићевог субјекта, може се пронаћи у рецепцијском исходу 
његовог библиомантијског поступка читања Антологије 
српског йесништва Миодрага Павловића. Поново наишавши 
на стихове С. М. Сарајлије и мотив изазивања саме смрти на 
мејдан од стране Вељка Петровића („Смрт га иста побједит 
не могша/ Загрлила, ш њим се побратила/ Пак с лаврима и 
под оружијем/ Кроз гроб сами у вјечност спровела!”) („Меј- 
дан”), Раичковиђ ће суптилно наговестити епифанијски до- 
живљај ововременог оваплоћења и истинитости давнашње 
песникове визије. „Мејданом” Раичковић завршава прво по- 
главље, у облику, дакле, фигуре одважности, оптимизма и 
пронађене песничке потврде виталистичке природе и мета- 
физичког духа српског народа. Но, Раичковићеви редови ко- 
ји евоцирају ово ново читање Сарајлијиних стихова, дати су 
кроз превазилажење сопственог era и стваралачке сујете. За- 
борављајући на себе као на песничку индивидуу у контек
сту духовног, песничког богатства српског народа, какав 
Павловићев антологијски избор несумњиво представља, Ра- 
ичковић осећа да једноставно постоје и она времена у који- 
ма епска снага и метафизички смисао Сарајлијиних стихова
напросто надвисује утишану^меланхоличну субјекатску ли
рику. И само то призна разумела отворено суоча-
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вање са властитим егом, потврда je стваралачке зрелости ле
сника. Kao да су код Раичковићевог субјекта тешка времена 
пробудила оно у свима иритајено национално биће које че
ка на рађање свести о јединственој и нераздвојивој колек- 
тивној судбини. На ту дубоку умреженост у колективну 
судбину наићи ћемо и нешто касније у другом поглављу, у 
песми „Ехо”, у којој стихови управо из загрљаја злих време
на пројектују садржаје колективно несвесног: „Ово су ру- 
жнија времена/ Од оних/ Koja смо једва преживели (...) Ша- 
патом понављам/ Ове речи... и као да у њима препознајем/ 
Одавни глас мога оца... или ослушкујем/ Далеки ехо/ Некога 
нашег још давнијег претка...”.

У окружен,у рата и смрти не може се говорили о прису- 
ству логоса, већ пре о његовом нестанку, о потирању разума 
и језика. Интертекстуалност којом се служи Раичковић, ме- 
ђулим, у функцији je поновног успостављања (песничког) је- 
зика и то управо кроз поступак дијалога са књижевним на- 
слеђем. Kao биће језика, ауторово прозно, дневничко-есеји- 
стичко посезање за литературом јесте посезање за вредно- 
сним оријентирима, јесте покушај тражења и проналажења 
смисла у општем расапу логоса. Док у првом поглављу из- 
вире латентни страх пред његовим гашењем, у другом je 
суптилно присутна умекшана зебња пред замирањем пе
сничког језика у контексту стишавања властитог креалив- 
ног бића.

Иако Раичковић парафразирајући назив Џојсовог рома
на немало иронично, ломало сетно насловљава друго погла- 
вље своје књиге са „Торзо уметника у старости”, сугеришу- 
ћи значењем појма из вајарске уметности замирање песнич- 
ке снаге, пре би се могло рећи да je ово меланхолично инло- 
нирано остварење резултат несумњиво моћног поетског из- 
раза. У другом поглављу, којим доминира једна сетна ат
мосфера, мисао Раичковићевог субјекта о властитој слвара- 
лачкој снази непрестано се прожима са позицијом досегну- 
тог животног зенита. Дискурзиван поетски глас и у аулоби- 
ографској прози и у поезији, надмоћно и убедљиво преноси 
дубоку лирску узбуђеносл Раичковићевог субјекта. Ова ду
шевна ускомешаност нарочито je уочљива посебном употре- 
бом интерпункцијских знакова, попут три тачке, сугестивно 
предочавајући ону позну тачку стваралачког и животног 
пула, лакорећи ослајање без даха у налелу исповедне олворе-
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ности, али указујући и на постојано, и још увек моћно при- 
суство стваралачке страсти. Као да има нешто парадоксал- 
но у Раичковићевом стваралачком поступку, нарочито када 
су његове песме из другог поглавља у питању, где се пе- 
снички израз чини тако уметнички надмоћним, при чему 
му, међутим, субјекатска, аутопоетичка запитаност и мотив- 
ски оквир игриво сугеришу привид песничке (ауто)деструк- 
ције и лирске немоћи. У том смислу, вреди истаћи две извр- 
сне песме, „Тису (V)” и „Ако још има”. У „Тиси (V)” ће се, та
ко, из новинског чланка као мотшГпёсме, развијати аутопо- 
етички стихови који у себи прожимају поетску перцепцију 
суморног и морбидног, са феноменом песничке транспози- 
ције и сублимације, ефектно дочаравајући и графичком раз- 
уђеношћу структуре песме поистовећивање проблемско-мо- 
тивског нивоа са аутопоетичким лирским поступком. С дру
ге стране, песма „Ако још има” носи у себи ретко дожившей 
и остварен спој непосредног израза и сетног тона, скромно
сти стваралачког субјекта и оданости поезији, отворености 
искрене лирске душе, али и навирућих слутњи, ослобође- 
них, међутим, назнака било какве унутрашње драме. На овој 
поетичкој тачки Раичковићев потресно-исповедни песнички 
израз поприма вредност једноставне а врхунске поезије.

Јасно произашла из аутобиографских оквира, условље- 
на турбулентним политичким и друштвено-историјским 
контекстом, али и унутарњом потребом за рекапитулацијом 
сопственог стваралачког и животног пута, Фасцикла je окре- 
нута ка проналажењу смисла и успостављању разумевања 
било оног бесмисла који окружу  je Раичковићевог субјекта, 
било сопственог креативног бића. У оба случаја из Раичко- 
вића проговара, као пример истинске стваралачке зрелости, 
плодоносни степей уметничке храбрости да се 6уде искрен, 
првенствено према самом себи. Отуда и поред овако смелог 
чина суочавања са контекстом деструкције, властитим егом 
и стваралачким моћима, нема драмске заоштрености већ 
струји један миран, стишан и спокојан лирски израз. Фасци
кла нам се тако отвара као израз спонтане песничке креатив
ности, као ненаметљиво пулсирање искреног и аутентичног 
лиризма, очекивано потврђујући одавно познате естетске и 
уметничке домете свога аутора.

15



ПОЕТИКА ЗНАКА ПИТАЊА

Песничка књига Љубомира Симовића (1935) Тачка, бит- 
но je прерађено и допуњено издање истоимене књиге из 2001. 
године. Наиме, из претходног издања (Бања Лука, 2001) изо- 
стављена je једна песма, четрнаест их je мењано и попра- 
вљано, а књизи je додато деветнаест нових песама. Нису, да- 
кле, посреди козметичке промене, односно у новије време на 
српској песничкој сцени присутна појава рециклирања пое
зде, већ суштинско и проблемско мењање, или бар допуња- 
вање њеног поетичког профила. Управо ове концепцијске 
промене чине да Тачку (Стубови културе, 2004) Љубомира 
Симовића поимамо као нову песничку књигу коју битно 
обележавају две њене основне поетске линије: линија нату- 
ралног песничког гласа и линија сатиричног певања.

Натурална лини ja Тачке, као једна од упечатљивијих 
исходишта песничког гласа нове Симовићева књиге, дата je 
у специфичном и, такорећи, посвећеничком доживљају при
роде коју песнички субјект прихвата као Виталии део своје 
егзистенције. Однос према природи, при том, може се одви- 
јати на непосредан начин, кроз директан чулни контакт с 
њом, али може бити и културно условљен. Будући да je пе
снички код саставни део субјекатског говора, перцепција 
природе и космоса успоставиће се и кроз код књижевности, 
кроз Одисеју, подсећајући кроз цивилизацијски контраст на 
консеквентнији смисао ко je су космичке појаве имале по ан- 
тичког човека. Тако ће феномен грмљавине кроз Одисеју 
(„Грмљавина”) попримити знак божјег гласа, не успевајући, 
међутим, да у песниковој савремености успостави митску 
вредност непосредности будући да je елементаран контакт
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ca богом за модерног човека трајно изгубљен. Стихови овде 
пројектују визију људске онтолошке пустоши и самоће, по- 
средујући уједно и димензију трагичности због човекове за- 
увек испуштене прилике да бивствује у целовитој истини, 
истини садржаној из њене људске и божанске стране.

Један од најчешћих мотива на које читалац наилази уну- 
тар ове поетске линије свакако je мотив рибе, и то као везе пе- 
сниковог природног бића са светом око себе и његовим еле- 
ментима. Међутим, мотив рибе има и своју културну, лите- 
рарну и цивилизацијску обележеност, упућујући не само на 
библијске странице, већ асоцирајући и на оне цивилизације 
које су успостављале далеко консеквентнију и свету везу из- 
међу прачовека са ових простора и природе. Риба je, тако, 
присутна кроз поступак набрајања и гомилања, од њеног 
многоликог фингираног праћакања у речнику, преко ефекта 
богаћења литерарних форми попут вица и пецарошких прича, 
све до библијских алузија и веза кроз која успоставља њено 
непосредно, али и безмало идолатријско слављење и истица- 
ње сакралног смисла природе. Симовићева наклоност према 
риби и целокупној природи, и флори и фауни, носи у себи уз- 
будљиву, једноставну и елементарну повезаност са природом 
која Ke често попримати атрибуте божанске вредности.

У песми „Пријатељима који напуштају Београд и насе- 
љавају се у селу на обали Дунава”, датој у форми здравице, 
песнички израз извире из субјекта дубоко ураслог у ткиво 
натуре. Ова здравица носи са собом сву особеност аутентич- 
не непосредности према свом примарном контексту. Вред
ност живљења бива исписана искључиво преко знакова при
роде, преко поимања живота као симбиозе бића са витали- 
стичким симболизмом природе: „Нака вам се дунавска пу
чина/ изведрава у свим прозорима!// Нека вам сунце севне и 
из облака,/ и из холбе карловачког вина!”. Кроз ову битну 
поетичку линију Тачке, дакле, кроз успостављање разновр- 
сне натуралне релације ко ja слави присан човеков однос са 
природом, песнички субјект почесто наговештава и препо- 
знаје објаву Божјег присуства („Сто са воћем и поврћем”). 
Пуна трпеза, тако честа у Симовићевим песмама, не подра- 
зумева перцепцију гурманско-кулинарске свести, већ je пре 
један сублимирани доживљај истинског откровења и спо- 
знаја чуда живота. Веома прецизним песничким језиком и 
сликовито-естетским изражајним поступком, ови стихови
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посредују како једну димензију узвишеног и свечаног при- 
мања природных дарова, тако преносе и доживљај једно- 
ставне поетске радости над свакодневним представама ле
поте и савршенства природе.

Круг песама посвећен слављењу природе која својим 
савршенством окружује човека и рађа у њему један вид ди- 
винизације, одише и душевном и духовном ведрином. У 
овим песмама песнички израз je уметничко-оваплоћени од- 
раз небеске ведрине, „којој су ослонци/ ово jaje, овај лук из 
венца,/ и ова чаша, с венцем првијенца” („Сињајевина”). Си- 
мовићева запитаност као поетичка особеност, као особеност 
стваралачког поступка читаве књиге, овде бива фокусирана 
на епифанијско препознавање божанске суштине природе. 
Овај облик својеврсног песничко-верског заноса према при- 
роди привлачи својом откривалачком искреношћу, скрећу- 
ћи на себе пажњу поетским увидима у прикривене, па доне- 
кле и загубљене слојеве властите онтолошке заснованости.

У дијалогу са сопственим културним и цивилизациј- 
ским тренутком Симовићеви стихови настоје да укажу на 
суштинске онтолошке претпоставке и човека, и живих бића 
уопште, користећи при том карактеристичан поступак але- 
горије, рецимо, најизразитије присутан у амбијенту зоо-вр- 
та у „Питалици међу кавезима”. Симовић овде поставља пи- 
тање сврсисходности култивисања природе, jep je поступак 
унапред сведен на карикатуру и одумирање основных свој- 
става ко ja одређују дату природу/фауну која се настоји кул- 
тивисати. Тако се овај напор разоткрива као парадоксална 
гротеска, као чин пародичне репресије над природом: „Зар je 
ова сита ленштина лав?/ Зар je слон овде увеличан миш?/ 
Зар се вук овде изражава са авТ Зар овде opao разуме само 
иш?”. Не може се выше говорили о култивисању природе, 
већ искључиво о њеном спутавању, о њеној деградаціей. Ко- 
лико год препознавали сатиричност у овим стиховима, они 
су саставни део, заправо, и оне поетичке лини je која тежи 
откривању човековог смисла кроз читање знакова природе 
оличених у богатству и витализму свих могућности које су 
човеку подарене као веза са сопственим, можда и превыше 
запостављеним исходишним контекстом.

Перципирајући знакове природе, песнички субјект Тачке 
некако подразумеваемы и ненаметљиво ступа у дијалог са Бо
гом. Међутим, Симовићев Бог није Бог из хришћанског учења
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и новозаветных текстова, који се покаткад алузивно појављу- 
ју у иронично-пародичним обрисима, већ je то Бог свествори- 
тељ, творац универзума у старозаветном смислу, ослобођен 
било каквих накнадних идеолошких наноса. То je Бог свега и 
Бог свих. Стога песник у говору природе настоји да протумачи 
говор и поруке Бога.: „Измилела из Божије руке/ змија на пу- 
ту се увија и грчи: покушава да се претвори у слово!” („При- 
ближавајући се високим планинама’). Но, тај дијалог између 
песничког субјекта и Бога природе код Симовића никада не 
може бити довршен и доречен. То je разговор у настајању, и 
као једна од битних поетичких равни Тачке и одгонетање Бо- 
жијих знакова кроз знакове природе представльено je као тра- 
јан процес (само)тумачења и спонтани императив бића.

Посебна поетичка линија Тачке садржана je у кругу 
оних песама ко je су остварене на сатиричном ставу песнич
ког субјекта. Ова линија певања носи јасне и сатиричне и па- 
родичне тонове који проблематизују и доскорашње, и акту- 
елно друштвено-политичко стање и историјски тренутак, 
истичући при том било етичко посртање и појединца и ко- 
лектива, било урушавање националног система вредности 
(„Нулти језик”). Симовић, дакле, исписује стихове који упу- 
ћују на нашу друштвену и политичку стварност, превазила- 
жећи, међутим, ниво свакодневице, и указујући на пореме- 
ћени систем означавања, на расап виших вредности и бана- 
лизовање нашег националног и историјског контекста. Пе
сник овај круг песама посвећује помереном систему вредно
сти, постижући пуну консеквентност таквог поступка у 
оквирима пародично изгубљеног националног идентитета. 
У том проблемском контексту Симовиђеви сатирично инто- 
нирани стихови шире поетичку раван на нашу и појединач- 
ну и националну судбину, на измењену и шићарџијски де- 
формисану етичку свеет, у коју се гротескно метаморфизо
вала својевремено и духом и дометом чојства попоено озна- 
чавајућа икона нашег националног бића. Следећи овакву по
етичку нит песник ће се фигуративно поиграти, стварајући 
алузивну апокалиптичну представу у којој наш савремени 
егзистенцијални контекст бива „обогаћен” атмосферой, по- 
следицама и аксиолошким ознакама подземное света („Пи
во пред кафаном Доњи град”).

Стихови који свакако најснажније и с нескривеним 
алузијама певају о нашем актуелном времену, али који сво-
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јим смислом пројектују и ванвременска и универзална зна- 
чења, засигурно припадају песми „Чизме”. Чизме као фигу
ра, као симбол репресије и тираније у Симовићевим стихо- 
вима, у карактеристичном дискурзивном песничком говору, 
развија се кроз израз истовремено и вешт и парадоксалан, 
кроз структуру која се из удворичког и хвалоспевног пре- 
твара у оптужујућу и раскринкавајућу апострофу. Песма je 
саздана на истовремено и парадоксалној и истинитој спо- 
знаји по коме се моћ и силништво заправо провиде и потвр- 
ђују као суштинска неслобода и утамниченост. Kao етички и 
људски најтежи тег.

У оваквој поетичкој атмосфери вреди истаћи да Симо- 
вић свој сатирични песнички дискурс занимљиво и ефектно 
допуњава песничким изразом и перспективом фингиране 
дечије логике. Изразом који дочарава луцидну дечију запи- 
таност, дечију зачудну перцепцију која je увек, волшебно, на 
прагу исправнијих и истинитијих увида, перцепцију која 
најпосле јзаскрикава сву ограниченост смисаоне структуре 
„одраслог” света („Дете у зоолошком врту”).

Напоредо са носећим поетским линијама ове књиге, 
Симовић негује песнички израз посебне, онеобичене пер
спективе, неповерљиве према формама света. Из таквог од- 
носа произаћи ће и фантазмагоричност перцепције и гро
тескност облика: „Преко поља претрча недовршени миш!/ 
Тек започета, са обронка ишчезе буква!” („Поглед по кујни, 
поглед кроз прозор и поглед у будућност”), црпећи из своје- 
врсног песничко-сомнабулног стања духа, визију и слутњу 
предстојећих тамних догађаја из 1999. године. Овом својевр- 
сном ониричком гротеском започиње Тачка, али и обележа- 
ва читав први циклус књиге. Свака песма првог поглавља 
кроз различита решења посредује димензију парадокса и 
карикатуре, хуморног тона и комичних ефеката чак, и то 
оних појавних форми које окружују песничког субјекта не- 
престано запитаног над апсурдно уобличеним светом 
(„Облачно јесење вече са чудовиштем”). Ова запитаност се, 
међутим, неће изгубити у периодичном смењивању основ- 
них поетских токова дуж читаве књиге, представљајући се 
тако као саставни део спознајућег начела самог песничког 
гласа и стваралачке свести.

Готово свим природ ним појавама Симовић прилази уз 
пуно дечије занудности, али и уз пуно поверење, проналазе-
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ћи у њима увек одређену врсту симболичког говора приро
де, односно знакове које je потребно растумачити. Но, пои- 
мање натуралних знакова код Љубомира Симовића одвија 
се преко доминирајућег начела постављања питања, иза ко- 
jer неће остати растумаченост, већ ће се пре, рецимо, из ja- 
сне песничке слике родити атмосфера наслућивања и наго- 
вештаја, као у „Покушају благовести”, на пример.

Стога Симовићева Тачка, преко изразите употребе ре- 
торског питања као оног стилског и језичког средства које 
обележава дијалог са природом и Богом, поста je пример по- 
етичке и песничке запитаности над Светом. Та непрестана 
запитаност (реторско питање се јавља у две трећине песама) 
открива читаоцу импулс песничког трагања, импулс проду- 
бљивања наоко јасног и недвосмисленог, те оживљавања 
скамењене перцепције и мртвила увида. На овоме месту ло
гично се јавља мисао о поетици књиге метафорички обеле- 
жене симболом „тачке”. Симовић „тачки” као графичком 
симболу краја, свршетка, коначног, противставља тачку 
упоришну, саму поезију, веру у метафизичке увиде које ни- 
ште извесност и затвореност „тачке’, или пак постојаност 
оне границе која раздваја „реалност” од песничке фантазме. 
Отуда поезија гротеске и противуречности као песнички и 
стваралачки глас, као покушај обесмишљавања дефинитив
но уобличеног и извесног. Концепцијском употребом ретор- 
ског питања које по дефиницији сужава садржај свести на 
једну једину тачку, Симовићева књига носи са собом интен- 
зивну веру у корективну функцију поезије, веру да je живот 
и даље процес, недовршеност. Запитаност која извире из гро- 
тескне и апсурдне перцепције песничког субјекта у функци- 
ји je одбране од друштвене, политичке, етичке ишчашено- 
сти, и представља претпоставку и могућност неког другачи- 
јег излаза и за свет, и за појединца у њему.
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ПРЕПОЗНАВАЊЕ:
ОД ВИЂЕЊА ДО СЛУШАЊА

Да не улазимо у тајновите подстицаје стваралачког 
процеса, тек, песнику Николи Вујчићу (1956) требало je се- 
дам година да напише нову књигу песама. Седам година ни- 
je мало, али читалац поезије („читалац поезије” - постоји ли 
данас преданија и искренија пракса?) сасвим сигурно ће већ 
после првих песама великодушно опростити аутору ово сед- 
могодишње препознавање.

Рећи да Никола Вујчић кроз своју нову збирку ствара- 
лачки веома уједначено провлачи изразиту ноту песничког 
субјективизма значило би наизглед изједначавати смисао 
датог показа са, рецимо, фразом „откривање Америке”. Но, 
ми овде не наглашавамо онај подразумевавши лирски су- 
бјективизам када je лирика у питању, већ особити песнички 
доживљај емпирије преломљен кроз постмодернистичку 
призму промишљања поезије. Вујчић у Препознавању у кон
тексту субјективног схватања стварности оставља аутенти- 
чан поетски траг, непрестано проблематизујући појавност и 
њен однос према језику, уводећи при том у такав поредак 
ствари димензију онтолошког парадокса: док језичко име- 
новање ствара ту појавност, песнички говор je истовремено 
доводи у питанье. У оваквој поетици „апсолутног субјектив- 
ног релативизма” (да покушамо с једним рогобатним терми
ном), може се препознати заправо постмодернистичка над- 
градња оних токова у модерној европској поезији на које je 
с почетка прошлог столећа велики утицај имала теорија ре
лативизма.

Отуда Вујчићева поезија опстаје захваљујући непове- 
рењу према стварности заснованој искључиво на свету ма-
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терије, и она не само да „размекшава” ту наводну монолит
ност форме нашег света, већ песничком спознајом и реверзи- 
билном снагом песничког исказа проблематизује и сопстве- 
ни идентитет. Релативизујући форму „ствари’, њихов звук, 
њихову ознаку (да употребимо за ову прилику згодан струк- 
туралистички појам), њихово именованье, лирски субјект као 
биће језика иронично осећа немоћ пред консеквенцом језич- 
ког означавања, и самим тим потребу и неизбежност самоо- 
слушкивања властите суштине.

Једна од поетичких константи које Вујчић остварује у 
Препознаваньу садржана je у напору да песник своју перцеп- 
цију света, свој дијалог са њим, гради не на самој појавности 
већ на њеној суштини, на поимању њене скривене природе 
(„Подне”, „Призор”). Тек песничким нутрењем, тек лирским 
и интуитивним понирањем може се успоставити искреност 
са светом, постмодернистички наслућујући ипак недовољ- 
ност и несавршеност језика за досезање тог идеалног пе- 
сничког говора. Кажемо несавршеност, јер оно што лирски 
субјект пойма у односу форме и садржине у материји, у 
стварима, фрустрирајући се потврђује и у самом песничком 
изразу.

Препознаванье нам се и језички и концепцијски пред- 
ставља као озбиљна песничка књига, која кроз своје стихо- 
ве убедљиво проноси смисаоно-поетичку уједначеност и 
свежину певања. Промишљање поезије и писања уопште, 
једну од опсесивних тачака постмодернизма, Вујчић инвен- 
тивно везује за процес метафоризације емпирије, који није 
тек пуко онеобичавање перцепцијом, већ je и вид сублими- 
рања и поетског препознаваньа скривених суштина. Песнич- 
ки пожртвовано објављујући „Само поправљам”, Вујчићева 
поетика у Препознаваньу бива заснована на схватању и до- 
живљају поезије као оне стваралачке праксе која у својој би
ти тежи оплемењавању „стварности” непрестано трагајући 
за скривеним тајнама, иманантним или пак субјективним, 
свеједно.

Оваквим песничким промишљањем емпирије али и по- 
езије као феномена no себи, суптилно ће се и лирски ефект- 
но испољити аутопоетичка линија која додирује како вла- 
ститу стваралачку праксу, тако и питање њеног графичког 
ентитета. Сублимирајући емпирију поетским нутрењем, 
препознавањем суштина, само певање, заправо, духом и пе-
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сничком маштом надграђује профани, банални контекст, чи- 
нећи од поезије моћну стваралачку димензију која тежи ус- 
постављању једне више интеракције са стварношћу.

Наслоена песма фуцкционише заправо као метафора 
поезије саме. У њој je присутна она вера у матично својство 
песничке речи, као и тежња ка њеној метафизичкој иденти- 
фикацији са песником/ лирским субјектом. То je, међутим, и 
песников усуд, јер изражавајући себе и своју визију света 
остаје спознаја да je постмодернистички, али на крају краје- 
ва и сваки други поетски језик, ипак недовољно средство. 
Отуда она неизбежна „празнина” и измицавье потврде соп- 
ственог идентитета као постојаног упоришта. Но, овај однос 
песника и песме занудно je интерактиван, па и апсурдно ре- 
ципрочан, јер колико песник „исписујући се” нестаje, толи- 
ко се и песма изразом пуни, остајући међутим заувек мета
физички и флуидно преобразив, па и смисаоно тек наслу- 
тљив ентитет.

Задржавши се рецимо на песми Портрет, наићи ћемо 
на Рембоово синестезијско поигравање бојама, при чему 
неосимболизам добија и једно постмодерну „нијансу”: у по- 
игравању ирном бојом, у њеном „копрцању” у „великој пра- 
знини”, таква „угљенасто-нервозна’ заправо, слика, гради 
графички облик песме, али и ода je њену дуб л-у уметничку и 
метафизичку заснованост. Портрет се у ствари може схва
тити као циклус три песме, будучи да су и мотивски и сми
саоно комплементарне. У њему се метафорички разноврсно 
са ефектним поентирањем препознаје певање: од белина 
странице уоквирених стихова, преко експерименталног тра- 
гања за песмом, за језиком, за речима, али и до оних суптил- 
но дочараних значења која фигуративно упућују и на сам 
процес певања, и на н-ихову рецепцију. Текст песме постаје 
својеврсна мапа, један фингирани отисак стваралачке жуд- 
ње и грча истовремено. Уједно, то су стихови ретке нежно
сти, поетске топлине и изузетно успелих метафора: „Тражим 
те/ одозго, са осетљивим пужастим очима које оно што/ по- 
гледају увуку у свој мрак./ као кад се капљице крви повуку 
у своје мале ране.”

У песмама „Живот” и „Стопе”, наставиће се са метафо- 
ризовањем поезије и поетског. Било кроз наглашавање ње- 
ног графичког идентитета који кроз интерактиван процес
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сугерише својеврсан постмодернистички ироничан процес 
певања, било кроз поимање метафизичког својства наше 
есенције, тако присутне, а некако тек наслутљиве.

Пажњу, међутим, привлачи и специфична, можда и 
најчешће остварена структура песме у Препознавању. Пе- 
сма развија почетни мотив, појам, промишљајући га по- 
ступно из позиције лирског субјекта, било посредством 
повременог неосимболистичког поступка, било посред- 
ством постмодернистичке језичке самосвести, уз веома 
успешно остварене метафоре и проширена поређења. Но, 
лирском контемплацијом песник постиже поистовећеност 
са објектом, појмом, усвајајући његову дубинску уређе- 
ност и наоко заокружујући структуру песме у промени по- 
зиције/перспективе субјект-објект („Тишина...’, „Дозива- 
ње”, „Вода...”). Као да у тим песмама песник успева да пре- 
позна самог себе, своје сложено биће („Усамљени звук”: 
„Толико ме има да ме речи не могу понети”), али трагање 
ипак бива настављено јер структуре песама волшебно из- 
бегавају заокруженост, већ творе линију певања која би 
пре одговарала спиралној и вечно обнављајућој лирској 
игривости.

Да би препознавање као истински и универзални чин пе- 
сничког доживљаја света било плодотворно, оно би требало 
песничком субъекту потврдити идентитет и његовог сопстве- 
ног бића. Но, та потврда некако увек за длаку измиче, а тра- 
гање за властитим идентитетом и идентитетом света којем 
субјект припада бива настављено. Jep поезија и јесте првен- 
ствено трагање за сопственим дубинама и смислом власти- 
тог бића посредством „препознавања” и увиђања (не)скри- 
вених суштина света којем субјект припада. Тако и треба 
схватити песму Усамљени звук која затвара Препознавање. 
Њени стихови уочљиво чине прелаз са перспективе визуел- 
не на ону аудитивне перцепције, имплицитно постављајући 
питање ко je задире у саму бит не само песничког мишљења, 
већ и човекове онтолошке димензије.

Давање предности аудитивној перцепцији над визуел- 
ном, по Хајдегеру подразумева фаворизовање херменеутич- 
ке традиције насупрот картазијанско-просветитељском ви- 
ђењу. Тек субјект, дакле, који однос са светом има не у на- 
спрамној равни, равни виђења, већ на нивоу онтолошке уро- 
њености у његово ткиво, тек мишљење, дакле, које припада
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слушању заправо je увек присутно, активно и способно за 
симболичка посредовања нашег искуства.

Овим Вујчићева књига добија на уметничкој убедљи- 
вости, али и песничкој истинитости, јер шта би остало после 
потпуног песничког препознавања? Интуитивно осећајући 
да поезија не трпи довршивост, заокруженост, Вујчић je 
перцепцијским преображајем у свом лирском гласу заправо 
потврдио да свако аутентично стваралаштво приближивши 
се песничкој истини само join интензивније и консеквентни- 
је почиње да испољава отворени, трагалачки дух певања.
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ПОСТМОДЕРНА ТЕЛЕСНОСТ 
ИЛИ МЕТАФИЗИКА ЧУЛНОСТИ

Песништво Војислава Карановића (1961), сасвим сигурно 
једног од наших најистакнутијих и најзначајнијих савреме- 
них песника, најновијом, шестом по реду књигом песама 
Светлост у налету, потврђује одређену стваралачку тенден- 
цију приметну још од његових првих књига. Уколико пре- 
скочимо прву књигу Тастатура (1986), изграђену у духу нео- 
авангардног искуства, чиме одступа од оствареног песнич- 
ког лука на који се најновија Карановићева књига надовезу- 
је, могли бисмо уочити да се од друге књиге Записник са бу- 
ђења (1989), преко Живе решетке (1991), Стрмих призора (1994) 
и Сина земље (2000), па све до Светлости у налету, формира 
једна развојна линија поетичког и естетичког зрења, сада 
ефектно заокружена у контексту постмодерне поетике.

Од Записника са буђења, найме, Карановић одступа од 
првобитне рационализације песничког израза, уводи ото- 
пљавање поетског гласа и наглашенију инверзивност у до
мену песничког израза, што je на нивоу поетске изражајно- 
сти допринело повишеном нивоу естетског доживљаја и су- 
гестивности стихова, и оваква стваралачка тенденција ће се 
у креативном и поетичком смислу непрестано унапређивати 
све до најновије збирке. И као да има истине у оној конста- 
тацији да je за већину песника и њихово поетичко профили- 
саше пресудна друга књига.

Три циклуса певања, Боја погледа, Тихи пропланци и Тик 
испод неба, чине структуру Светлости у налету, и овако 
формирана структура више je од формалне природе него 
што би можда на посебан начин значењски одређивала књи- 
гу, односно смисаоно управљала нашим читањем. У питању

27



су циклуси који прилично уједначено варирају кључне пое- 
тичке тачке ове књиге, како на нивоу песничког поступка, 
тако и на плану артикулисања поетских преокупација, и ус- 
постављених семантичких и метафизичких релација.

У том смислу, потребно je нагласити кључну поетичку 
особеност Светлости у налету ко ja je истов ремено и једна 
од темељних постулата постмодерне. Њена основа садржана 
je у естетско-сугестивном и рецепцијски-упечатљивом пре- 
клапању оних метафоричких процеса који тематизују субје- 
катско (само)препознавање сопственог идентитета у рефе- 
ренцама света, посредством чулне, визуелне перцепције, а 
унутар фингирајућег текстуалног тела песме. Овај богати 
метафорички колоплет успоставл-ен je кроз изразито чулну 
перцепцију лирског субјекта, при чему се промовише један 
фигуративно-узајамни однос који се одвиЈа између унутар- 
ње природе песничког субјекта, текстуалности и спољњег 
света, односно референцијалности. У једној од најлепших 
песама ове књиге, у „Елегији о багрему под прозором”, (се- 
би дозвољавамо да je зовемо Елегијом о песми у настајању), 
у особеном меланхоличном тону, наЈПластичније je дато ово 
преплитање, ова игра метафоричких процеса којом се суге- 
стивно шири лирски смисао ове књиге. У том визуелном 
перцепцијом подстакнутом и дубоко спознајном дијалогу ca 
собом, у коме пресудну улогу има способност хиперсензи- 
билних интуитивних увида, лирски субјект епифанијски до- 
живљава своју нову онтолошку истину, објављујући нови 
метафизички контекст свога бића у органској прожетости са 
Светом, али и телом поетског текста.

Лајтмотив Светлости у налету свакако je сама песма 
као стваралачки процес метафоричког прожимања тексту
алног тела песме, њене дакле, графичке егзистенције са ин
туитивно одабраним референцама спољног света, чиме се 
постиже не само нова и дубља онтолошка бит песме, већ се 
и оцртавају контуре субјекатског есенцијалног/егзистенци- 
јалног контекста. Тако наста je фингирано трансцендентно, г 
опет и уједињујуће двојство песме и Света: песме тежећи кг 
метафизичком тоталитету са Светом, а овог потоњег кро: 
могући преображај у текст поезије саме. У питању je, дакле 
сложена метафоричност коју можда најпрецизније можемс 
означити као метафизику чулности, као једну врсту моди 
фиковане и постмодерним поетичким постулатима прилаго
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ђене идеје суматраизма Милоша Црњанског. Ова синтагма 
има у себи нешто од парадокса, од оксиморонског означава- 
ња, али у поезији парадокс не зрачи оним значењем које има 
у збиљи. У поезији престају да важе логичка правила ствар- 
ности и она успоставља сама своју логику засновану на те- 
мељима једне уметничке, песничке истине, коју Карановић 
у Светлости у налету лирски тако убедљиво и непорециво 
доказује.

Једна од уочљивих карактеристика Карановићеве књи- 
ге, која je истовремено и заједнички поетички именитељ ње- 
говог досадашњег песничког стваралаштва, јесте аутентич
на пракса метафоричког означавања посредством које нам 
се откривају наноси аутопоетичке рефлексивности, а утисак 
je да у Светлости у налету овакав песнички поступак до- 
стиже свој креативни врх.

У песми „Ван Гог у пољу”, у једној врсти аутопоетичке 
параболе, фингирано je дат песнички језик као простор ства- 
ралачког ризика, односно песнички чин као драма иманен- 
ције: метафорички и имагинацијски процес прераста у нову 
онтолошку суштину лирског субјекта, претећи својом озна- 
чавајућом моћи, али и Ван Готовом судбином. У песми лајт- 
мотивског наслова „Поезија наста je”, која се у оквиру Кара- 
новићевог песничког стваралаштва редовно јавља под овим 
називом, метафоричко означавање стихова смешта, фингира 
текстуално тело у границе спољашње, природне референци- 
јалности. Кроз овако испољену аутопоетичку рефлексив
ност долазимо заправо, до схватања песничког чина као 
процеса органског и условљавајућег кореспондирања изме- 
ђу поезије саме и универзума. Штавише, то je интуитивно 
трагање и препознавање новог идентитета, то je процес пун 
очуђујућих преображаја, али истовремено и вера у волшеб
ност означавања песничким језиком.

Можда и најлепши стихови ове књиге исписани су преко 
поступка оне фигуративно праксе која у себи прожима чулни 
доживљај света са аутопоетичким фингирањем стваралачког 
чина. Песма „О писању поезије”, на пример, кроз флуидну 
лирску рефлексију обликује схватање поезије као оне метафи
зичке чежње и оне трансцендентне моћи која сања о идеалу 
успостављања целине са универзумом. Чулна перцепција све
та, међутим, код Карановића се не своди на веристички изгра- 
ђени песнички говор, тј. на просту праксу дескрипцијског упи-
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сивања, већ je у питању њено превазилажење, њено сублими- 
рање у интуитивни и метафизички простор поетског језика. Ta 
готово непрестано присутна и испољена чежња за потпуним 
јединством и прожимањем са Светом, неизоставно рађа и ме- 
ланхолични тон, који je својствен поезији Војислава Карано- 
вића у целини. Можда најпластичније присуство меланхолије 
налазимо у песми „Путовање”, у којој она избија из саме 
структуре песме, односно из одабира песничких слика које се 
лирском субјекту, заправо, појављују кроз нуђење одсуства. И 
као што no теорији информације песнички, уметнички језик 
функционише не посредством вишка, већ посредством мањка 
информација, тако се и овде поетски смисао рађа не обухвата- 
јући свет кроз његову пуноћу, већ кроз његов недостатак и 
кроз перцепцијску немоћ, ограниченост, поентирајући послед- 
њим стиховима управо у правцу релативизовања визуелног 
доживљаја света: „а звезде у даљини/ светлуцају сјајем који ти- 
ња/још само у зеницама ”. Иако дата у облику полуониричке 
атмосфере, меланхолија добија своје отелотворење посред
ством структуре песничких слика, и представља израз интуи- 
тивне сумње у властиту и визуелном перцепцијом спознату 
егзистенцијалну постојаност. Тако би се са становишта говора 
о песничким значењима присутним у Светлости у налепіу мо
гло рећи да би позиција „Путовања” као последње песме у 
књизи допринела једном убедљивијем утиску на плану пое- 
тичке и структурне уређености књиге. Једноставно, књига би 
се отворено завршила, при чему би поезија наглашено наста
вила своје битисање у правцу узбудљиве и неизвесне аванту- 
ре духа.

Након света, Карановићева Светлост у налету у савре- 
мену српску поезију уноси онај степей уметничке вредности 
који сасвим сигурно поседује потенцијал за креативан ути- 
цај на будуће песничке гласове. Светлост у налету одраз je 
високог степена стваралаштва и у погледу уметничке кохе- 
ренције, и на плану поетичке артикулације, сложеног и заво- 
дљивог процеса метафоричког означавања, свежих песнич
ких имагинација, стилске и језичке убедљивости, семантич- 
ке доследности и сугестивности. Готово без слабе песме, а 
опет са појединим које бисмо сасвим мирно могли означити 
антологијским, Светлост у налету пример je високе ствара- 
лачке свести и дисциплине, и представља истинску песнич- 
ку драгоценост савремене српске књижевности.
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О ТЕЛУ, ПРИВИДНОЈ ЕГЗИСТЕНЦИЈИ 
I

Песма „Пред свитање незнано” из песничке књиге Ал
кохоли са југа Драгана Јовановића Данилова, привукла je на
шу пажњу због своје композиционе структуре ко ja изража- 
ва како песничку опседнутост мотивима тела и смрти, тако 
и поступно изнијансирани развој песме као стваралачког и 
менталног процеса. Иако песма изворно има графички об
лик непрекинуте стиховне целине, ми смо je за потребе на
ше интерпретации и веће пластичности у приказу њеног 
градацијског развоја подвргли строфичкој организации.

Поезија Данилова, највеђим својим делом барокно раз- 
барушена, ипак не одбацује тзв. „непесничке” мотиве уколи- 
ко представљају могуће извориште инспиративне и креа- 
тивне енергије. Тако ће лесник знати да посегне и за атмос
ферой јавног тоалета („Клозет у сутерену”), или пак амби- 
јентом пијачног веризма („На пазарни дан у Пожеги”). Ни за 
почетак наше песме не би се могло рећи да обећава било шта 
друго до скрајнути контекст, но проблем скрајнутости овде 
je далеко сложенији, а ток артикулисања његовог статуса 
биће усмераван ка значају крајњих консеквенци.

Портир спава
на рецепцији буђавог хотела у Пожеги, 
као да се запио насмрт.
Схватате, око три сата по поноћи 
спава човек који још није леш, 
у овом трећеразредном свратишту, 
али важном центру у нервном систему света.
Спава праведник тај, скривен и нем,
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сања како мрене из муља леже 
по спрудовима, сања свечана погубљења, 
сања застрашене очи
- то више није живот, a још ни смрт није, 
помишљам, док гледам тог уснулог раба божијег 
и слутим: град овај једном кад ce помета 
са празнином свих ствари, кад ми крошње липа 
посуде свој глас, биће без мене ове улице, 
црте моје без лица, пред свитање незнано.

У песму закорачујемо веристички „отежаним” стихо- 
вима који у оквиру целине функционишу као емпиријски, 
„Материјални” подстицај за стварање песме:

Портир спава
на рецепцији буђавог хотела у Пожеги,
као да се запио насмрт.

Бива лако уочљиво да je пажња лирског субјекта фоку- 
сирана на мотиву уснулог портира, при чему je апсолутни 
акценат задржан како на статичности песничке слике, тако 
и на одсуству било какве живопіности. Поред представе 
потпуне телесне обамрлости коју ови стихови нуде, епите- 
том „буђавог” асоцира се стање телесног трулежа и пропа- 
дљивости, и ово почетно наслућивање и обликовање фено
мена смрти које опседа лирску свеет, и тежњу ка спознава- 
њу његове суштине, поступно ћемо пратити до кра ja песме.

Фигуром поређења, тако, свест лирског субјекта, али 
истовремено и песнички процес, из визуелне перцепције лага- 
но прелази у креативно-литерарни простор, при чему се пома- 
ља наговештај даље преобразивости смисла почетног извора 
песничке „провокации Преносећи песму из простора „ствар- 
ности”, из емпирије, стих ће je својом поредбеном конструк- 
цијом увести у сложени и незаустављиви процес имагинације. 
Тек од њега песма започиње свој лирски живот, остварљив je- 
дино у оквирима транспозиције стварности и емпиријског ис- 
куства. Почетни веризам при том не смета, напротив, само ће 
повећати присуство сублимацијског лука који ће се до краја 
песме све јасније и сугестивније уобличавати.

У наредна четири стиха, у форми директног обраћања 
читаоцу, првој строфи придаје се нови смисао:
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Схватате, око три сата по поноћи 
спава човек који још није леш, 
у овом трећеразредном свратишту, 
али важном центру у нервном систему света.

Песма од емпиријског надражаја поприма облике једне 
рефлексије која промишљајући феномен тела/ смрти исто- 
времено обувата и позицију географске/ професионалне 
скрајнутости, успостављајући, заправо, последњи стихом 
једну врсту суматраистички структуралне уређености све
та. У контексту географске/ просторне скрајнутости, која се 
истовремено и одбацује песничким и метафизичким наче- 
лом апсолутне повлашћености, и мисао о „човеку који још 
није леш” садржи једну клицу могућег преиспитивања под- 
разумевајуће онтолошке скрајнутости. То преиспитивање 
имплицитно избија из интонационе повишености коју узро- 
кује директно обраћање, при чему се осећа одређени вид 
бунта против човекове условљености телом. Jep инсистира- 
њем на принципу телесности преко портира који функцио- 
нише као метафора материјалности тела, успостављена je и 
људска апсолутна скрајнутост у ко joj je човекова судбина 
сведена на неизбежну жртву телесном. У тој функцији тре
ба схватити речи које повећавају ту сугестију смрти тела 
(„буђавог”; „насмрт”; „леш”). Песникова свеет о телу као не- 
умитном уводу у смрт све упорније улази у свој крешендо.

На рефлексивност претходне надовезаће се трећа стро
фа, ко ja je готово читава обликована на подлози имагина- 
тивних визија. Лирска преосетљивост на проблем онтоло
шке скрајнутости телесном ограниченошћу успоставља 
процес једне идентификационе свести, при чему имагинар- 
но сада прети да егзистира као једино извесно:

Спава праведник тај, скривен и нем, 
саѣа како мрене из муља леже 
по спрудовима, сања свечана погубљења, 
сања застрашене очи
- то више није живот, а још ни смрт није, 
помишљам, док гледам тог уснулог раба божијег.

Али, на плану мотива ништа битно се не мења: пред чи-
таоцем je и даље смрт и ни ло у варијантним изразима
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који упућују на природну или друштвену форму смрти. И 
сви мотиви који указују на човекову телесну коначност од 
почетка песме до сада, раскринкавају се не као део вери- 
стичког манира, ваћ искључиво као песничка свест оптере- 
ћена феноменом физичке смрти. Стихом то више није жи
вот, а још ни смрт није”, глас лирског субјекта то и потврђу- 
је. Он не може бити коментар снова уснулог портира, као 
што се то може чинити на прво читање, jep je по среди има- 
гинативно поистовећивање песничког субјекта, већ напро
тив, функционише као психолошко пројектовање онтоло- 
шке димензије проблема. Психолошка опседнутост теле- 
сним овде достиже свој врхунац, при чему се назире бојазан 
због људског потпуног свршетка кроз физичко замирање. 
Као да наслућујемо једну врсту латентне страве код лирског 
субјекта пред измицањем могућности за потпунијим и савр- 
шенијим остварењем бића. Тиме покушај идентификације 
кроз имагинативна виђења код лирског субјекта не доводи 
до разрешена почетну „спољашњу провокацију”, jep не 
успева да потисне сугерисану тежину подсвести. Међутим, 
имагинативна спознаја отворите врата процесу финалног 
уобличавања песме и поентирању смисла:

и слутим: град овај једном кад се помета 
са празнином свих ствари, кад ми крошње липа 
посуде свој глас, 6uhe без мене ове улице, 
црте моје без лица, пред свитање незнано.

Процес стварања лирске песме, њен „истинити” живот 
мора прелазити онај пут, у већој или мањој мери изражен, ко- 
ји се кроз песму Д. Ј. Данилова остварио скоро до своје пла
стичности: од емпиријског подстицаја, преко рефлексивности 
и имагинације, па до наноса интуитивних увида. Својим по- 
следњим стиховима, „Пред свитање незнано” у потпуности 
урања у повлашћени простор сваке лирике: у простор интуи- 
тивног квалитета. И сам песнички говор битно je промењен. 
Неста je она дискурзивност нешто повишеног тона ко ja je би
ла присутна у песми готово све време, а јавља се лирска нота 
стишаних емоција. Од почетное наративног веризма песма ће 
попримити атмосферу лирских трептаја, а наспрам уводне 
окренутости другом, лирски субјект се препушта понирању у 
себе непосредно досежући тајновити запис своје судбине. Пе-
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сничка свест, окупирана феноменом телесног и смрти, а у те- 
жњи ка њеном превазилажењу, трансенденцији, улази у до
мен интуитивне спознаје. Слутња о ништавилу, коју читамо 
у овим завршним стиховима, као осећај са негативним пред- 
знаком, суптилном интуитивном енергијом готово непримет
но метаморфозира у оптимизам увида у трансцендентну су- 
штину властитог бића. Кроз њих провејава платонистичко 
уверење чиме je гашење човека кроз апсурд физичке смрти 
онемогућено: иза смрти тела / материје јесте празнина, ништа- 
вило, али есенција je садржана у идеји, у праслици ствари и 
селидби душе. Отуда и наноси метемпсихозе у стиховима „(...) 
кад ми крошње липа/ посуде свој глас који неодољиво 
призивају Рилкеов стих из Девинских елегија: „То сад шумори 
од оних младих мртваца к теби”.

И читава последња строфа дата je у одсуству било ка- 
кве материјалне пуноће, за разлику од почетних стихова и 
њених готово пластичних представа: физички опипљиво те
ло преобразило се кроз процес поетског зрења и интуитив- 
ног врхунца у обрисе флуидног ентитета. Кроз спознају да 
иза телесне пропадљивости не постоји апсолутно ништави- 
ло, јер истина људске егзистенције лежи у духовној и ду- 
шевној стварности, а не у њеном физичком привиду, прого- 
вара спокој и увереност у сублимацијску суштину власти
тог бића. Управо у томе крије се епифанијска лепота и све
тлост ове песме. Светлост ко ja се лирском духу јавља пред 
свитање незнано.
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ПОЕТСКА ВРУЋИЦА

Песништво Радмиле Лазић (1949) доследно, готово про- 
грамски, у српску поезију уноси препознатљиви поетички 
рукопис женског писма, односно профил оног песничког по
ступка који рачуна на преиспитујуће сагледаван-е међупол- 
них односа, на наглашавање емотивних и еротских импли- 
кација женског поимања тих односа, тежећи да кроз јетки и 
бритки песнички израз деструише усвојене конвенционалне 
моделе међуполних релација. У том смислу, у књизи изабра- 
них песама Пољуби ил уби а уторка се определила за такав 
избор своје поезије чији ће принцип кохеренције бити одре- 
ђен женским идеолошким гласом, односно тенденцијом пе
сничког субјекта ка доминирајућој позицији у контекст) 
преиспитивања женско-мушких односа и процесу културо- 
лошког самоосвешћења.

Релативизујући и потирући усвојене „обичаје” животг 
у контексту женско-мушких односа, поезија Радмиле ЛазиІ 
није ни лагодна, ни уљуљкујућа, нити пак циља да се допад 
не, већ je оштра, корективна, ангажована, узнемирујућа 
провокативна, и на језичко-изражајном и на стилском, и ш 
проблемско-културолошком нивоу, и тежи да у постојећик 
оквирима успостави систем изокренутог бинарног опонира 
ња. Отуда онај саркастични песнички израз који подривг 
универзализујућу структуру мушко-женских односа и тота 
лизујућу доминацију мушког пола. У својим песмама Ла 
зићка пермутује ову конвенционалну структуру, негирајућв 
важеће конвенције, али и преузимајући поларизујућу улош 
доминантне стране. Ова поетска линија искључивања наслу 
ћујуће произилази из горчине искуствено доживљене „пост
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варености” женског песничког субјекта, при чему се по
средством деконструкцијског песничког дискурса збива 
културолошки обрт, претварајући маргину у центар наме
сто истицања плуралности и депривилегујућих разлика. Као 
што постмодерна теорија наглашава ту врсту парадоксалне 
међуповезаности, екс-центрично je обавезно поистовећено 
са центром према којем успоставља како релацију жудње, 
тако и порицања. У право у тој противуречности „ухваћен” 
je и песнички субјект Радмиле Лазић. Тиме женско писмо 
запада у парадокс означавања будући да се разоткрива у 
својој основи као резултат утицаја мушког модела мишље- 
ња. Лазићка ствара „нападачки језички гард” који жуди за 
променом у контексту „љубавног лова”, у контексту жен- 
ско-мушких односа, присвајајући ласцивним и интенцио- 
нално грубим песничким изразом привид/моћ доминације. 
Женско писмо тако оста je дубоко у границама постмодерне 
противуречности јер својом оштрином са позиције фемини- 
стичке освешћености прелази у мушки, „мускуларни” изра- 
жајно-семантички дискурс.

Но, из овог облика „декларативно-агресивног” песнич
ког израза, нарочито присутног у другом делу књиге Пољуби 
ил уби, проговорите нежни сензибилитет и чежњиво сећање 
на неузвраћену љубав („Женско писмо”). Горчина која изви- 
ре заправо je модификован говор губитка и бола, говор који 
потискује сећање на негдашњу идеализовану љубав: „Нећу 
да будем послушна и кротка/ Мазна као мачка, привржена 
као псето;/ Са стомаком до зуба,/ Са рукама у тесту/ Са лицем 
од брашна/ Са срцем-угљеном/ И његовом руком на мојој 
задњици.//... Хоћу седу косу/... Да je већ све за мном/ И осмех 
оног младића/ Тада тако драг/ И ничим заменљив.” Стихови 
се тако представљају као последица деградираног љубавног 
искуства, тако чежњиво дозваног на крају песме. И ту je па
радокс лирског субјекта који се налази у раскораку између 
негације и афирмације, при чему се иза оштрине и агресивно- 
сти израза наслућује, заправо, простор лирских и осећајних 
дубина. Тиме се ова поезија приказује као поезија трајне ам- 
биваленције која je разапета између нуђења и одбијања, при- 
хватања и одрицања, вечног трајања и моменталног свршет- 
ка, клетве и апотеозе, ероса и танатоса... Ако бисмо поезију 
Радмиле Лазић означили поезијом женског бунта, онда je она 
добрим делом условљена том амбивалентном структурой пе-
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сничког субјекта који тежи да деструише конвенционални 
статус жене, парадоксално разоткривајући при том да тај 
страствени идеолошко-културолошки бунт истовремено из- 
вире и из отпора мушком пољу моћи, али и из непорекнуте 
жудње према мушкарцу.

Пример ове амбивалентне условљености песничког су- 
бјекта Радмиле Лазић јасно je видљива у структури песме 
„Evergreen”, на пример. У њој се певање развија као негаци- 
ја конвенционално схваћеног статуса жене у друштву и ње- 
ног односа према мушком полу, да би се завршило стихови- 
ма који уводећи самоиронију откривају жељу за заменом 
страна на нивоу љубавно-културолошке моћи: „Све бих 
исто, a све другачије./ И његову би љубљену главу/ На мом 
трбуху - Саломином пладњу”. У „Прељубничкој балади”, 
пак, песнички субјект ће кроз дискурзивну симболику нуђе- 
ња, кроз симболику ероса, изражавати жудњу за новим и из- 
мењеним прапоспіанком, жудњу за променом „исконски” за- 
добијеног статуса, за културолошко-цивилизацијском тан
ком преврати-. „Родићу се изнова. Ружичаста. И бесмртна./ Ja 
бићу прворођена. Ти од мога ребра”, али и присвајајући за 
себе митско-поетску моћ магијских консеквенци поезије 
„Moja je орфејска лира. Опеваћу што хоћу/ И звук својих 
потпетица у одласку/ Из твога живота”.

Кроз нијансиране форме песничког израза, од тона јет- 
ког сарказма до гласа који открива унутарњу трагику жен- 
ског субјекта у савременом цивилизацијском и културоло- 
шком контексту, питање женскости код Радмиле Лазић до- 
живеће различите облике проблематизовања. У том смислу 
поред потресне песме „Мајка”, испеване на културолошко- 
феминистичкој основи, потресне јер амбивалентно пробле 
матизује трауматичну, али и трагичну ситуацију жене, и } 
песми „Мали комад на Вилијамсову тему” структура пе 
сничког говора твориће како једну врсту парадокса, тако і 
оцртавати субјекатски профил трагичне предодређености 
Док je с једне стране присутан егоизам који нема изворн; 
подршку емотивног бића: „Све je користила да остане сама, 
Користила je сва умећа/ При том ^е увек патила/ Као да ji 
остављена// Па шта би сад хтела?’, дотле je с друге стран, 
лирски субјект мазохистички спреман на цикличност соп 
ствене судбине у којој ерос унапред добија одређеност мор 
бидне, суицидне карикатуре: „А у наручје неког другог дра
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гог,/ Као у плински штедњак,/ Спустиће главу”. Тако се маг- 
нетизам љубави према мушкарцу која предодређено изневе- 
рава и рањава код Р. Лазић често наслућује као исходиште 
песничког гласа и поставља као модел женског усуда. Ова 
врста условљености није толико културолошка, већ већ je 
пре родне природе и функционише као облик телесне ту- 
жбалице. Jep, однос према мушкарцу одвија се према „пра- 
вилном” аутоматизму: „Више нема изненађења./ Живимо од 
виђених слика/ Од наталоженог сећања,/ Од бивше присно- 
сти” („Коначне слике”), и управо ова свеет о егзистенцијал- 
но-емотивној инерцији и симулакруму љубави суштински 
изграђује однос према мушкарцу тако иронично-саркастич- 
ним. Но, завршни ће стихови превазићи принцип телесних 
релација, уграђујући у песму елементе трансцендентних 
пројекција и немира бића: „Преслишаваћу се ко сам:// Да ли 
она која лежи овде/ Далека попут пучине,/ Или она која по- 
љем лута/ Са нарамком цвећа у наручју,/ Или она која теби/ 
Трчи у сусрет све брже и брже - // Да знам ујутру која од нас 
недостаје”.

Остварене кроз дискурзивни песнички израз, песме 
Радмиле Лазић најчешће обликују уједначену структуру на- 
ративно-фрагментарног типа која поступно али и полисе- 
мички развија почетни став, мотив или расположење. Отуда 
се за њене песме не може рећи да су лирски флуидне, већ су 
стихови међусобно повезани одређеном исповедно-наратив- 
ном поетском линијом, остављајући за сам крај песме ефект 
поентирања. Лазићка ће у таквом структуралном оквиру че
сто посегнути за песничким поступком фингирања, било до- 
живљаја, било стања или расположења лирског субјекта. Та
ко ће у песми „Неко je овде био”, на пример, песнички су- 
бјект свој однос према мушкарцу представити као упозна- 
вање са његовим унутарњим, душевним простором, датим у 
облику вредносног негативитета и јези готске атмосфере, 
сликајући га при том као ризично, претеће тло: „Неко je ов
де био./ Попут пламена сажео све./ Црне се прозори без ста- 
кала/ Нагореле завесе тужно вијоре”.

Пример за поступак фингирања налазимо и у песми 
„Антропоморфни ормар”, и то у функцији тематизације ду- 
шевног, емотивног, језичког и временски слојевитог профи
ла песничког субјекта. Стихови представљају фрагментарно 
оживљавање доживљене прошлости и модел je фигуратив-
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ног поигравања са остацима наталожене приватне историје. 
Песма je, тако, структурално расуто, полисемичко оваплоће- 
ње меморијског складиштења дато кроз фрагментарне 
остатке временског сентимента. Но, „Антропоморфни ор- 
мар” не поседује само емпиријско искуство лирског субјек- 
та, већ je оно и искуство и памћење језика: „Придевске чип- 
кице. Аористи./ Реченице-рестлови. Крљушти речи./ Из фио- 
ка вире, висе. Обамрли. Вечни./ Цуре. Капљу. Лију сузе. Ли- 
ју сласти/ Слине сати. Живот изношени”, које подједнако 
доприноси меланхолији сећања али и (само)ироничном пре- 
бирања по „животу изношеном”.

Први део Лазићкине књиге сасвим слободно би се мо- 
гао означити поезијом лирског парадокса, у којој песникиња 
тематизује трансцендентну телесност, представљајући жеђ 
за превазилажењем граница тела као врхунац чулних жеља 
(„Дирни ме”, „Ма snur”). Чулна љубав се не показује као до- 
вољна, те се јавља жудња за њеним превазилажењем, за до- 
живљајем и спознајом апсолутног осећања љубави која je 
тешко досегљива, што и узрокује чежњив тон песничког го
вора. И та чежња за изливањем тела ван његових граница, „у 
друго тело или в реме" („Дирни ме”), призива и прижељкује 
спокој у перспективи метафизичког бивствовања теле- 
сног/бића. Овом поетском линијом Радмила Лазић се при- 
ближава нашем традиционалном корпусу лирске поезије, 
односно кругу трансцендентне песничке свести једног Ду- 
чића или Црњанског, на пример, отискујући свој поетски 
нерв у духу постмодерног песничког израза и сензибилите- 
та, и кроз поетику женског писма.

Једна од песама коју у том контексту свакако треба из- 
двојити јесте песма „Largo”, сва утишана, готово романти- 
чарски елегична и тако некарактеристична песма за Радми
лу Лазић. Пуни метафоричне ауторефлексије, њени су стихо- 
ви говор лирског субјекта који медитативно-меланхолично 
осећа смирај властитог бића, „острвски” доживљавајући 
емотивну усамљеност: „Дозлабога сам тужна./ Усамљена кас 
острво/ Kora мимоилазе жуђени чамци./ Moje срце не допире 
ни до чијег./ Нико не шири према мени руке,/ Осим ветар” 
Песма je на путу повратка чистом лиризму, или je правилни- 
је рећи да je она овде ослобођена оних изразитих слојева иде- 
олошке и културолошке условљености певања, те поста je 
аутентично лирско промишљање и наслућивање сопствене
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смрти, у духу Бранковог „Кад млидијах умрети”: „Олистала, 
више не листам./ Ћутим себе сада”. Присутна елегичност не 
јавља се толико као резултат биолошког смираја, већ пре као 
последица емотивног одумирања, као изневеравање интерак- 
тивног виталистичког принципа које живот подразумева и 
нуди појединцу. Отуда у књизи и веома често присуство ме
тафоре „острва”, која амбивалентно функционише као фигу
ра не само за љубавну и емотивну, већ и за егзистенцијалну 
измештеност, час као поларизовану родну предодређеност : 
„Два смо острва у истом архипелагу,/ На једном je умор же- 
ге/ На другом кости се леде, ma soeur” („Ma Soeur”), час као 
свесну опредељеност песничког субјекта: „Moje посед више 
ни je пространо копно,/ Већ острво, без зависти и поруге тло,/ 
Где стајем на обе ноге” („Одричем се”).

Док се у првом делу књиге налазе углавном песме у ко- 
јима песнички субјект негује љубавну чежњу, при чему je 
повремено и даље жив процес идеализације, дотле други део 
готово у потпуности потире постојање било каквог идеала 
љубави. Љубав чак бива сувишна у односу према мушкарцу, 
успостављајући тиме цинично-пословични емоционални 
кодекс песничког субјекта: „Секс неупрљан љубављу,/ Moja 
je девиза” („Sorry, Господе”). Стихови ове песме пародирају, 
у ствари, љубав као идеализован феномен, обрћући наопако 
одређене уврежене идеолошке концепте платонских и ап- 
страктних облика љубави. Отуда и стихови дати у облику 
пародичне апострофе богу наглашавају вредносни преврат 
кроз укидање љубави као идеолошко-хуманистичког „до- 
стигнућа”, као заблуде спознате кроз конкретну патњу и ис- 
куство губитка. У ток контексту треба и схватати стихове 
који у себи носе отисак искрености, отворености типа „пре- 
поручујем се”, једно исповедно и шокантно, али и амбива
лентно емоционално, психолошко и културолошко огољава- 
ње песничког субјекта.

Други део књиге не поседује ону врсту сублимације 
љубави присутну у првом делу књиге, већ je њено развија- 
ње телесно, чулно, ласцивно. Kao да je са животним иску- 
ством песничког субјекта изгубљена вера у метафизичке мо- 
гућности љубави, па сада доживљај љубави добија импера
тив чулног презента: „Дванаести je час, хвата ме фрка./ Бр- 
зим стигле године/... Оно што хоћу то je добра шева,/ Мрак 
или светло, свеједно./ Живот исписујем сат по сат” („Доро-
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ти Паркер блуз”). Љубав прераста у жудњу за њеним теле- 
сним, чулним оваплоћењем које поприма функцију успора- 
вања тока времена, дајући субъекту илузију трајања и бега од 
смрти: „Дај, дођи и лези поред мене,/ Прибиј се уз моје срце./ 
Напољу као месо од костију опада лишће” („Дођи и лези по
ред мене”).

Иако изнутра противуречна у семантичко-културоло- 
шком обрту песничког израза, изабрана поезија Радмиле 
Лазић Пољуби ил уби објављује се као конзистентна и до- 
следна, али и у добро) мери пријемчива за изнијансирано 
сензибилно уписивање идеолошко-културолошког поетич- 
ког опредељења. И чини се да je управо у тој остварености 
различите тоналности песничког сензибилитета и садржана 
вредност и заводљивост ове поезије. Изразити кроз различи
те нивое осећајности неке од основних поетичких утемеље- 
ности песничког бића, а да се, с друге стране, избегне моно
тонна њиховог исписивања у једном изражајном кључу, 
дискурзивном рецимо. Иако донекле пригушен песничком 
дискурзивношћу управо Лазићкин несумњиви лирски нерв 
доприноси не само равнотежи њеног песничког израза, већ 
му на први поглед готово парадоксално и дарује ону поет- 
ску особеност која песништво Радмиле Лазић чини аутен- 
тичним делом савремене српске поезије.
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ПОЕТИКА ЧУЛА 
И ПЕСНИЧКА РЕТОРИКА

Да ли je дозвољено веровали писцима, песницима по- 
себно? Подразумевајући схватање по којем уметност, а на
рочито књижевност, нити јесте, нити може бити мерена сте- 
пеном истинитости свога израза (у супротном, живели би- 
смо у свету једног фантазмагоричног об лич ja.., али, не живи
мо ли?), постајемо свесни „преваре” и поигравања у које на- 
слов нове песничке књиге Живорада Недељковића (1959) по- 
кушава да свога читаоца увуче. У поигравање које се неће 
свести на пуки насловни парадокс произашао из односа по- 
езије и реалности, већ ће се откривати на релацији значења 
поетичког смисла и структуралне уређености књиге.

Тачне стихове Живорада Недељковића првенствено ка- 
рактерише окретање ка тзв. малим темама, и обичним, свако- 
дневним, понекад бизарним, понекад баналним детаљима из 
живота. Но, као и у свакој доброј поезији, ни овде нису битни 
мотиви сами по себи, већ начин и успешност уметничког арти- 
кулисања вредности и значаја који они могу имати за лесника.

При том, за нас није тренутно важно какви су мотиви 
овде у питању, мада њихов избор и профил никако не би 
требало занемарити, већ који третман они имају у структу- 
ри песме, односно како их песник развија од свакодневног, 
неретко веристичког представљања, до флуидне, па почесто 
и херметичне рефлексивности. Листајући Тачне стихове, по- 
степено увиђамо да песма функционише као спој визуелне, 
али не и само визуелне, перцепције, и имагинацијског и ре- 
флексивног развијања тих почетних сензација.

Почетни мотив у поезији Недељковића обично je тек у 
функцији основе за препознавање његове посебне ауре. У
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том смислу, лесник промовише помало можда и заборавље- 
ну (и изгубљену) моћ наших чула у успостављању истинске, 
па ако се хоће и органске комуникације са Светом, у успо- 
стављању интензивнијег и чвршћег осећања таквог једног 
јединства. Код Недељковића се, тако, као услов песме поста- 
вља принцип чулне блискости, представљајући песничког 
субјекта као чулно биће, али не у плотском смислу, већ ин- 
туитивним и имагинативним увидима чинећи консеквент- 
нијим чулни доживљај спољашњег окружења, и омогућава- 
јући почетним сензацијама апстраховање и сублимацију.

Овако конципирано стварање песме код Недељковића 
неодвојиво je повезано са схватањем феномена стварности. 
Песник апострофирајући почетно обичне, скрајнуте детаље из 
свакодневног живота, заправо исте не прихвата као искључи- 
ву и непроменљиву датост, већ покушава такву „стварност” 
да дешифрује имагинативним и рефлексивним песничким из- 
разом, тако очигледним код овог лесника.

Песма код Недељковића представља однос два просто
ра: спољашњег, знаног и видљивог, с једне, и унутарњег, ин- 
туитивног духовног и душевног простора, с друге стране 
(„Године потрошене унапред”). Стихови теже досезању 
оних наслућених суштина, допирању до прикривених обли
ка и истина, и сама песма својим језичким изразом и песнич- 
ком реториком покушава те нове квалитете и да „материја- 
лизује”, да их артикулише, најчешће у атмосфери чежње и 
неизрецивог. Императив ове поезије објављује се, тако, као 
препознавање и поштовање скривених структура свих по- 
јавности које песничком субјекту његово окружење тајан- 
ствено нуди.

Књига „Тачни стихови” Живорада Недељковића негује 
метафизичку и магичну веру у реч и снагу њеног именова- 
ња („Да je више речи”). Реч, језик, поезија у појединим пе- 
смама представљају нови вид не комуникације, већ могућег 
чина свепрожимања са Светом, као једне врете нове синесте- 
зије која омогућава потпунији контакт са нашим контек
стом. Песник не само да у својим песмама тежи онеобичава- 
њу почетних, почесто и веристички датах мотива, већ и про- 
блематизује стварност као општеприхваћену монолитну и 
беспоговорну категорију. Тиме je промовише не као објек- 
тивну, већ као субјективну, интуитивну, унутарњим сензи- 
билитетом доступну и преобразиву димензију.

44



Оно што такође одређује посебност већине Недељкови- 
ћевих песама јесте његов ослобођени говор/језик и тежња ка 
реторичком песничком изразу, ка свеукупном додиру кроз 
процес именовања. Ово je поезија која je очувала веру у чин 
именовања, у моћ овладавања појмом, његовог присвајања и 
придавања новог му смисла, као и поистовећивања с њим и 
његовог прихватања као делића властитог идентитета („Пи- 
тања из собе”). Стога je потенцирано именовање у овој пе- 
сничкој књизи истовремено и нека врста трагања за сопстве- 
ним идентитетом. Отуда овде певање, као и увек и свугде, 
уосталом, представља процес трагања и успостављања, или 
бар преиспитивања и освежавања своје онтолошке суштине.

Једна од веома успелих песама, која можда најближе и 
најпластичније приближава поетику „Тачних стихова”, је- 
сте песма „Смеса’, изграђена око бизарног мотива накупље- 
ног смећа у кеси усисивача. Овај модел певања, уз чини ее 
нешто мање херметичности него што je то случај са другим 
песмама, управо открива принцип градње Недељковићевих 
песама, и развој и судбину почетног мотива. Физичка појав- 
ност згрудване прашине код лесника допушта могућност 
игре у смислу новог откровења стварности, у којем знак би- 
ва оживљен другачијим, субјективним значењима, интуи
тивно и имагинативно наслућујућим. Ова игра имагинациј- 
ског духа довешће до зачудне рефлексивне поенте, до увида 
да ни сам лесник као објект ни je ослобођен нечије туђе игре, 
чиме се у ствари успоставља запитаност над до сада спокој- 
ним сазнањима о човековој онтолошкој истини, релативизу- 
јући при том интегритет властитог бийа.

Поезија „Тачних стихова” нуди и мистично доживља- 
вање и поимање Света, али открива и интуитивно наслуће- 
ну тајанствену моћ поезије („Додатак непослатом писму”). 
Сагледавајући у том смислу ову Недељковићеву песничку 
књигу, може се рећи да се „Тачни стихови” не мере параме
тром истинитости, већ атмосферой делимичне непрозирно- 
сти и тајанства песничког израза: реториком неизрецивог и 
скривеног. Овако оствареним песничким изразом, својим 
дакле дешифрујућим увидима и духовним поимањем ствар
ности, подупире се и смисаона линија Недељковићеве пое
зде. Сами стихови својом значењском структурой, често 
отежане читљивости, заправо сугеришу и упућују на не та
ко лако прозирну и достижну структуру стварности. Мо-
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жемо рећи да поред подразумевајуће насловне ироније, у 
оваквом поетичком лику Недељковићеве поезије лежи „тач- 
ност” његових стихова. У комплементарности и смисаоном 
сагласју која постоји између субјекатског преображавања 
стварности и делимично херметичног рефлексивног песнич- 
ког израза.
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САЗРЕВАЊЕ ПЕСМЕ

Како разумети чињеницу да песник Милош Петковић 
(1972) десет година продукцијски ћути? Наиме, од 1993. годи
не и своје прве збирке песама Излет, па све до 2003, Петко- 
вић није објавио нити једну књигу. Уколико je веровали пе- 
сницима (а извесна доза опреза увек се препоручује), осло- 
нили бисмо се у овом случају на Петковићеве аутопотичке 
стихове „Заједно са умором,/ Зриш у мени” („Различити”), 
који истовремено покрећу претпоставку да Петковић при- 
пада оним песницима који своје песме дуго носе у себи, пу- 
штајући их да временем саме сазру и оживе. Можда je десет 
година збиља премного, али то су сада већ питања која се 
односе на тајанствене механизме и путеве песничког ства- 
рања. Тек, ова особеност унутарњег сазревања његове поези- 
је распознаће се у присуству оног лирског гласа који одаје 
дубинску и постојану благост, једну врсту лирског стрпље- 
ња, умерености песничког тоналитета и меланхоличне ат
мосфере, откривајући тако, сопствени песнички сензибили- 
тет као плодно тле за поетску инкубацију. С друге стране, ово 
дугогодишње „дружење” са својим стиховима неумитно 
утиче и на импулсе сопствене стваралачке инспирације која 
je у великој мери, показаће Једноставно писмо, обузета 
управо феноменом песничког стварања.

Заклопивши четири циклуса Једноставног писма, и уз 
мало већу куражност, усудили бисмо се рећи да je „певање 
о певању” можда и лајтмотив нове Петковићеве књиге. У 
песми „Довољно”, на пример, присутни су стихови који у 
форми фингираног, суптилног дијалога лирског гласа ca 
сопственим песничким бићем, заправо, објављују понирање
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у унутарње просторе самог песничког чина. Они предста- 
вљају лен пример развојности поетског путовања, открива- 
јући при том, у сажетом и метафоричком виду, наравно, сло
жена емоционална стања ко ja прожимају стваралачког су- 
бјекта: од егзалтираног одвајања од емпиријске стварности, 
улажења у ванвременску димезију, преко путовања песнич- 
ким духом кроз, интуитивно одређеним координатама, соп- 
ствено време и простор, до емоционалне спознаје крајњих 
метафизичких консеквенци песничког чина по само биће 
лирског субјекта.

Код Петковића се, дакле, може говорити о оној поетич- 
КОЈ линији која у себи садржи наносе тихе опседнутости пе- 
вањем као стваралачким чином. Поред јасног и препозна- 
тљивог тона меланхолије, који карактерише читаву збирку, 
повремено се могу уочити чак и замени трагичног поимања 
песничког позвања. Далеко од монденско-друштвене „функ- 
ције” поезије, његови стихови у тим моментима метафори- 
шу искрен, присан однос према поезији, према песничком 
чину као оној врсти сублимиране комуникације преко које 
песник и одржава овај свет смисленим. Али, у тако успелој 
структури песме „Вече”, и након „прецизних стихова”, тач- 
није, након прецизне ситуације где лирски субјект седи у 
мраку над хартијама, ситуације, дакле, помало неособене за 
Петковића, сам завршетак оставља лирски глас у једној ме- 
ланхоличној, имагинарној сцени која сугерише потиште- 
ност, па и спознају сопствене узалудности: „Поруке у боци. 
углавном,/ Стижу прекасно.// Помислиш”.

Такође, у Петковићевим стиховима може се препознати 
и један вид лирског промишљања емпиријског статуса, од- 
носно позиције коју песник заузима у друштву (нпр. песма 
првих стихова „Круг je проширена тачка’). У први план ов- 
де je истакнута она врста амбивалентности која je некакс 
неодвојива од основе сваког песника: профаног непрепозна- 
вања и баналног слепила („слепац”), с једне, и носиоца су- 
штина и сублимираног виђења („анђео”), с друге стране. Tj 
су уочљиви наноси аутопоетичког схватања поезије као о не- 
жној и неухватљивој супстанци властитог бића, ванвремен 
ске надмоћности „вилиног коњица”, али и свеет о неразуме 
вању и „страх,/ од различитости”. Ови стихови директно от 
кривају аутентичност певања и изворност поетичког гласе 
будући да сопствену децентрирану структуираност претно
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стављају и даље владајућем логоцентризму заједнице. Из тог 
друштвено изопштеног статуса песника/ поезије, и расте по
треба за комуникацијом, за разјасницама, за „једноставним 
писмом”, ко je ће, сва je прилика, духовну, сензибилну, и join 
no коју „различитост” још више нагласити. Ha овом аутопо- 
етичком нивоу, певање, дакле, упркос страху од последица 
открива не само степей стваралачке храбрости, већ и предо- 
дређеност песничког бића егзистенцијалним ризиком.

У једној другој песми („Колебљива je песма”), лирски 
говор и структура поиграва се са самом песмом, са ствара- 
лачким чином и поетским процесом. Она управо више гово
ри ћутањем, белинама својим, посредно упућујући на пост- 
модерно схватање песничког језика као недовољног, несавр- 
шеног средства уметничког изражавања. Ћутање, дакле, или 
боље, „срицање”, као одговор на немогућност стварања ап- 
солутне поезије у смислу аутентичное уписивања лирског 
бића у текст песме. Стихови не само да су „узани” за тран
сфер емоција или поимања света, поезије, свеједно, већ су и 
нестабилни, претећи попут „висећег моста”, и представљају 
стваралачки ризик, ризик за песничко и онтолошко биће у 
нагињању ка свом испуњењу. У тој фигуративно исказаној 
интуитивној спознаји стваралачког чина, иманентна драма 
песничког стварања бива тим већа јер лирски субјект ипак 
тежи дисциплини, лирској концентрацији и савршености, 
поентирајући завршним стиховима: „Не опраштам:/ немар”.

Петковићева поезија je поезија финог лиризма која je 
сва у форми једног нарочитог унутарњег лирског дијалога. 
Тако нам се насловна фигура књиге отвара у join једном 
кључу, при чему стихови бивају дати најчешће кроз вид 
флуидног, непретенциозног разговора поетског субјекта са 
властитим бићем: „У свему, самоћа je мера./ Написаћу једно- 
ставно писмо/ ...На свако питање, узвратити/ Истом мером” 
(„Гозба”). То je поезија осамљености, изабране издвојености, 
субјекатског самоослушкивања испуњеног меланхолијом и 
лирском осетљивошћу. Овако показан песнички сензибили- 
тет иманентно се, и прилично прецизно, потврђује структур
ном уређеношћу песама и избором метафоричких средстава, 
у којима су, рецимо, простори поезије „... снови/ Трајнији од 
оног ко их сања” („Различити”).

Песма „Медуза” функционише као метафоризација у 
којој се појаве из референцијалног света доводе у везу са ор-

49



ганским доживљајем стваралачког процеса унутар лирског 
субјекта. И сама структура песме отуда je повинована жи
вотном ритму преузете референце, „медузе”. Нема контину
итета песничког израза, линеарности, већ je на делу фраг
ментарност лирског говора у којој ћемо наићи и на стихове 
који исказују свест о потреби да се феномен поетског чина 
изрази кроз песничку имагинативност: „На прави начин/ 
Волим губљење времена”, при чему се ироничном алузивно- 
шћу на песнички чин искорачује из структуре песме гласом 
емпиријског песника. При том, сама структура песме смиса- 
оно и емоционално подржава, можда je боље рећи опонаша, 
пулсирајуће кретње медузе, и ти електрични трзаји тек су 
згодно пронађени „објективни корелативи” за песнички 
дрхтај, за стваралачки ерос који обузима унутарњи свет 
лирског субјекта.

Своје стихове Петковић исписује у духу особене лир- 
ске рефлексивности која своје извориште налази у самопо- 
нирању и нежној, суптилној имагинацији. Усмерен ка одго- 
нетању узајамног односа света и себе, његов поетски про
стор испуњен je унутарњим визијама и благим, неухватљи- 
вим и тек отшкринутим спознајама.

Поезија Једноставног писма je формално, сензацијама и 
мисаоно фрагментарна, али je атмосфером, флуидним духом 
и отвореношћу, недовршеношћу гласа постојана и кохе- 
рентна, убедљива и складна. Иза овакве поетичке изведено- 
сти тек друге песничке књиге стоји једна зрела и изграђена 
лирска концентрација.
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ПОЕЗИЈА
КОНЦЕНТРИЧНИХ КРУГОВА

Уколико бисмо покушали да у најкраћим цртама пред
ставимо поетички профил Дивљег камена, четврте песничке 
књиге Марка Вуковића (1975), нагласили бисмо усмереност 
њене уметничке интенције ка успостављању, ка оживљава- 
њу запостављеног, па и загубљеног дијалога са простором 
завичајности. Но, овај простор завичајности не треба само 
повезивати са простором чисток носталгично-емпиријског 
искуства, већ га понајпре треба схватити као унутрашњост 
субјекта ко ja у себи баштини дубље слојеве надличног пам- 
ћења. У питању су они метафизички слојеви које једино пе- 
снички језик можс интуитивно да осети, да их препозна и 
кроз песнички чин досегне, оживи и угради у структуру би- 
ha. Отуда Дивљи камен превазилази тематизовање тек једног 
повратка родном дому, и прераста у онтолошку потребу за 
откровењем оних архетипских наноса притајених у бићу, 
обнављајући истовремено својим стилско-изражајним и ме- 
лодијским средствима на поетичком нивоу везу са језичко- 
имагинативним типом песништва у српској традицији. Об- 
новитељски принцип ове посвећености podnoj димензији 
видљива je и у сам oj структурној уређености књиге која сво- 
јом концепцијом доследно указује на поступно самоосве- 
шћење песничког субјекта, и то управо на основама оних 
вредности које сежу до исходишних корена самог бића.

Састављен из четири поглавља („Пред Прагом”, „Пред 
ватриштем”, „Пред собом” и „Уместо епилога”), Дивљи ка
мен свој лирски говор започиње прасликом повратка опусте
лом и запуштеном дому. У средишту Вуковићевог песнич
ког поступка садржан je однос песничког субјекта према,
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углавном, архетипским координатама своје завичајности, 
представљајући се уједно не толико као индивидуални, су- 
бјекатски доживљај, већ пре као призивање архетипске си- 
туације, чиме стихови почињу да пројектују шири значат и 
смисао почетног мотива. Песнички говор тиме постепено гу
би облик исповедно-драматизујуће перцепције и релације 
према емпиријском завичају, и поприма обрисе симболич- 
ког, консеквентнијег враћања песничког субјекта сводим 
родним коренима.

Сама структура књиге могла би се можда најпрецизни- 
је и најпластичније представити сликом концентричних кру- 
гова у којој сваки наредни циклус песама представља поет- 
ски круг унутар оног претходног, сажимајући при том поет- 
ски глас, поетску свест на крајњу тачку епифанијског поен- 
тирања. Вуковићева концепција књиге развија певање од 
почетних спољашњих, емпиријских, до унутарњих, интуи- 
тивних простора песничког субјекта, чији глас допире кроз 
симболичке и језичке слојеве колективне традиције и над- 
личног живота. Она читаоцу открива, заправо, постојање по- 
етичке заокружености унутар које структурална уређеност 
суштински кореспондира са проблемским језгром књиге, a 
истовремено и са песничким изразом и језичко-стилским 
нивоом стихова.

У првом циклусу песама, „Пред прагом”, уводи се 
основни мотив ове књиге, мотив повратка родној кући, ko
ju ће, међутим, до краја књиге доживети симболичко прео- 
бликовање. У овом кругу песама топоси завичајног дома 
(кућа, змија чуваркућа, књига) успостављају са песничким 
субјектом фингирани, драматизујуће-персонификовани ди- 
јалог у којем свака песма представља интуитивно препо- 
знати део родне реплике. Наслућујући и своју улогу у зами- 
рању властитих корена, повратак завичајном тлу не може 
протећи безболно и отуда у стиховима пуно емоционалног 
набоја, у амбивалентном распону од осећања носталгије, до 
кривице и бола, до неизреченог кајања које jacHO извире из 
Вуковићевих стихова, било да се изражавају посредством 
архетипских симбола попут „родне куће”, на пример: „Пу- 
стара соковима дома/ Изнутра je себе разјела.../ Болно je 
преко овог прага/ Преко границе између/ Сеобара и скраше- 
ника” („Кућа”), или, рецимо, „змије чуваркуће „Дуго нас 
je чекала// Морала je за нама/ Својом смрћу/ Двери да за-
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клопи” („Змија”). Док у првом циклусу простор којим се пе- 
снички глас и песничка свест крећу носи ознаку споља- 
шњег простора, простора пред прагом, дотле други круг пе- 
сама напушта емпиријско-носталгични простор завичајно- 
сти, и прекорачујући праг куће залази у њену унутрашњост. 
Из додира песничког субјекта са простором „Пред ватри- 
штем”, настају стихови који у себи носе умањени емоцио- 
нални набој, али стога предочавају заводљиву моћ интуи- 
тивне спознаје. Интуитивно препознајући и откривајући 
симболичке вредности унутрашњости куће, као и суштину 
одређених тачака-ослонаца као носилаца традиције, било 
да пева о „клину”: „Коначно разумей приче/ О великим ва- 
трама/ И најездама громовника/ На длану рђом исписане” 
(„Клин”), или о „сланику”: „Теразије у дрхтавој шаци/ Кла- 
те се над четири понора/ Около овог темеља’ („Сланик”), 
песнички субјект наслућује мистичне нити и метафизичку 
структуру своје родне димензије: „Овде на огњишту/ Жар- 
но je сунце/ Твога подземља” („Жишка”).

Трећи круг Вуковићевог певања залази још дубље у 
унутрашњост, овога пута загледајући психолошку и емоци- 
оналну унутрашњост самог лирског субјекта. Говор лирског 
субјекта у циклусу „Пред собом”, заправо je окренут власти- 
том душевном и осећајном извору, и представља лирско-ин- 
троспективни час анатомије сопствених дубина. При том, 
ово самопосматрање и самоспознаја природно произилазе 
из претходних циклуса, из увида досегнутих поетским хо
дом кроз претходне просторе завичајности. Процес поврат- 
ка се, тако, овим кругом песама окренутих бићу песничког 
субјекта, не прекида, већ се консеквентно наставља самои- 
спитивањем скривених интимних структура. Песнички го
вор тиме се представља, заправо, као корак враћања корени- 
ма кроз себе, доводећи до спознаје било душевног немира: 
„Жено ево главу ти/ На десно раме спуштам/... Осети страх- 
ни хук” („Воденица”), било унутарњег расула: „У себе се по- 
влачим// У нутра врани дрхтеник/ Прогоретине и крш/ Расе- 
клине ук и кад” („Страх”), или пак откривајући урушени 
идентитет бића: „Дробим се унутра// Страћара je у мени/ А 
ja у прашњавом/ прома^ном дому паукова/ Заодевен тамом 
и мемлом” („Огледало’). Инвентивним коришћењем арха- 
ичне лексичке грађе и неологизама повратак завичајним 
просторима уједно се симболички преображава у субјекат-
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ско самоосвешћивање кроз проналажење наслага родног је- 
зичког памћења.

Рекло би се да вредност поетичке осмишљености Вуко- 
вићеве књиге почива у складно успостављеном сагласју ње- 
ног проблемског аспекта, структурне уређености и језичко- 
стилске артикулације. Јер, пратећи линију повратка песнич- 
ког субјекта својим завичајним просторима, односно, по
вратка коренима кроз понирање у архаичне слојеве сопстве- 
ног бића, кроз језичко откривање наноса колективно несве- 
сног, чије се пулсирање пластично дочарава певањем кроз 
концентричне кругове, књига бива приведена крају послед- 
њим поглављем, „Уместо епилога”, објављујући својом је- 
дином песмом („Жена”), ону завршну, средишњу тачку по- 
ентираног смисла, онај центар увирања кругова. „Жена” 
представља, тако, исходишну тачку овог концентричног пе- 
вања, и будући да затвара прстенасту структуру књиге, 
алудира на повратак прапочетку, повратак пранастанку и 
жени као смислу вечне креације и функцији исконске обно
ве: „На пепелу расте и зри// На увиру страшном/ Крај зага- 
слог ватришта/ Са северцем у очима/ Да стане изнад посрта- 
ња// Да нам се кућа не раздувари”. Овим се Вуковићев пе- 
снички поступак сужавања песничке свести, односно, посту- 
пак центрипеталног концентрисања субјекатског повратка 
и трагања за коренима и замућеним идентитетом, своди на 
ону упоришну тачку која наговештава женски/матернални 
принцип живота и постојаности. Простор завичајности по
четно одређен свесним, емпиријско-носталгичним референ- 
цама, увире ка дубљим, архетипским просторима субјекта, 
ка наносима колективно несвесног, стваралачким чином 
преображавајући се у лирску спознају и поетски доживљај 
праслике почетна.

Овако остварену поетичку концепции упечатљиво ар- 
тикулише Вуковићев песнички израз који сводом језичко- 
стилском особеношћу доследно подражава концентрично 
понирање песничког субјекта ка интимним и архетипским 
родним просторима. Одликујући се сажетом структурой пе- 
сама, суспрегнутошћу израза и интуитивношћу песничке 
свести, поезија Дивљег камена изграђена je на трату ствара- 
ња В. Попе, док с друге стране стихови пуни неологизама и 
изгубљене старинске лексике („самштина сипар и лотиња”, 
„врвежно”, „чомрга”, „дрхтеник”, „ук и кад”, „мучњак”, и
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сл.), призивају архаичну атмосферу и, везујући се понајпре 
за архетипске слојеве бића, естетски утисак Настасијевиће- 
ве поезије. Они призивају и звук Настасијевићеве „матерње 
мелодије”, али тек оне у „настајању”, у првобитној верзији, 
не и у њеној језичкој оживљености. Тиме песнички израз 
својом стилском особеношћу и функционалним језичким 
средствима, и семантички и мелодијски оваплоћује про- 
блемску, поетичку интенцију књиге. Оваплоћује повратак 
архетипској завичајности, свом праисходишту садржаном 
једино у језику, досегљивом једино кроз поезију, метафо- 
рички уједињујући трансцендентне родне просторе ca пое- 
зијом, a органску са метафизичком димензијом: „Неразгло- 
бљена у загрљају/ Изнутра нераздувана/ Пупак ми развезу- 
је” („Књига ’).

Евидентно сазрела поетичка „тежина” Вуковићевог Ди- 
вљег камена доноси једну поетско-језичку дивљину савреме- 
ној српској поезији. Доноси песнички израз који ври од не- 
изречених и неизрецивих језичких наслага присутних дубо- 
ко у бићу: „Ускопрцала се писмена/ Распустошиле ковани- 
це/ Полуделе од немости” („Трмка”), сугестивно преузима- 
јући симболичку функцију изражавања тајанствене, ми- 
стичне мисије откривања различитих облика феномена за- 
вичајности и присуства оних притајених архетипских слоје- 
ва у корену идентитета.
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НАТУРАЛНА СЕМИОТИКА

На први поглед, „човеку урбане културе” (ма како ова 
синтагма данас била широко, растегљиво, па и преслободно 
употребљавана), песничка књига песника и преводиоца 
Ибрахима Хаџића (1944}Хора може повремено деловати као 
буколико-архаична творевина. У времену када поезија једва 
да успоставља комуникацију са читалачком публиком, ле- 
гитимним се чини поставити питање о интересу за поезију 
окренуту природи. Будући да, међутим, поезија своју при- 
влачност примарно никада не подстиче одређеним мотив- 
ско-тематским регистром већ стилско-језичком, тј. уметнич- 
ком транспозицијом одређеног искуства, свако инсистирање 
на, рецимо, урбаној поезији, подразумевало би и њено схва- 
тање као стања нормираног квалитета, а не као процеса, као 
креације како у језикотворном тако и у феноменолошком 
погледу. Поезија не живи од референци већ од убедљивости 
функционисања језичко-стилске структуираности, односно 
виталности метафоричких увида. Стога ће почетни неспора- 
зум већ после неколицине првих песама нестати, уступајући 
место знатижељи - покретачу сваке читалачке страсти.

Хора нема циклусну подељеност, и ово одсуство струк- 
туиране хомогености само потврђује хетерогеност збирке и 
на мотивско-тематском нивоу, и на нивоу песничког израза. 
Песничког субјекта ћемо, додуше, најчешће затицати у при- 
родном/флореалном окружењу, али не као одраз импресио- 
нистичког заноса, већ као повод за дуб л, у запитаност над 
упорношћу људске егоцентричности, односно заблуде само- 
довољности. Отуда природа у различитим облицима неизбе
жно зрачи хармонијом, утехом и свепрожимајућим једин-
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ством, пројектујући у фигуративным решењима прави сми- 
сао људског битисања. Тако ће се императив човековог по- 
звања на свету представљати као опирање деструкцији и 
подстицање креације која je могућа тек у човековом понов- 
но успостављеном контакту са природом и њеном обнови- 
тељском суштином („Пролеће”).

Човек као биће за себе, а не као биће за другог, никада 
не би могао да постане део обоготвореног процеса живота 
који се око њега одвија. Зато ће се песнички субјект, у лир- 
СКОЈ прози првог стиха „Посматрам штитасти цвијет медљи- 
ке... у фингираном поређењу са флореалном микрокосмич- 
ком виталношћу препознати као јалово егзистирајућа одво- 
јеност. У другој лирској прози („Црња je пресушила”) Хаџић 
ће своју поетску пажњу усмерити ка богатој микрокосмич- 
кој структури једне посустале речице, при чему веома лако, 
ненаметљиво, готово у облику дечијег дневничког записи- 
вања успоставља заправо једну фингирајућу аналогију са 
процесом писања и стварања текста: „Штапом сам писао 
стихове. Изнад моје песме која се урушавала дошла су два 
пуноглавца и легла. Видео сам једну личинку неке рибице 
која се примицала тачки на крају стиха. Покушао сам да 
спасем једног црва који се давно. Изгубио ми се између ка- 
мења. Спасао сам једну бубу и једну мушицу”. Ови Хаџиће- 
ви редови откривају свет литературе као простор поетско- 
језичке и емпиријске симбиозе, тако непосредне и животне, 
а опет тако заводљиве и зачудне. Тако се као врста куриози- 
тета намеће запажање да je аутор у читавој књизи можда 
најприснији и најаутентичнији песнички израз постигао 
управо у форми лирске прозе, у форми која делује као наја- 
декватнија структури Хаџићевог поетског мишљења, али 
која je присутна тек два пута.

Треба нагласити да Хаџићева метафоричност ни je то- 
лико језичко-стилска одлика колико je условљена структу- 
ром и контекстуалном комуникацијом стихова унутар пе
сме. Песничке слике су дате углавном у оквиру импресиони- 
стичког лирског сензибилитета и атмосфере, али се песнич
ки израз кроз читаву збирку двоуми између лирског и нара- 
тивног дискурса. Његова поезија je поезија непретенциозне 
рефлексије, у коју би се тон и интезитет рефлексивности мо
гли понекад упоредити са, рецимо, хипотетички развијени- 
јом структуром хаику поезије („Лист”). Песма „Лист” нам,
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штавише, прикладно предочава прилично успешно успоста- 
вљени смисао који у Хори читамо управо на семиотичком 
нивоу. У испричаном лирском догађају, да оксиморонски за- 
вејемо, јаворов лист ће као органска ознака природе кроз 
симболични процес даривања послати знак културе једнога 
човека - страсног сакупл-ача листова. Али, није ли страст - 
оно, дакле, што тог човека суштински одређује - заправо 
енергија његове природе? И да ли je уопште могуче повући 
јасну границу између културе и природе неког појединца? 
Толико потенцијалних значења које опали лист пројектује 
посредством структуре песничког мишљења само потврђује 
да уметнички квалитет, односно фигуративно богатство не- 
чије поезије није примарно одређено урбаним или социјал- 
ним контекстом, већ способношћу интелектуалних, имаги- 
нативних и интуитивних увида.

Сличну семиотичку испуњеност Хаџићеве поезије, од
носно вишеструкост значења ко ja један знак може посредо- 
вати, налазимо у песми „Зимски цвијет”. И то je можда нај- 
изразитија поетичка карактеристика ове збирке: способност 
поетског мишљења да се из наизглед једноставних, транспа- 
рентних знакова ухвате њихови метафорички трептаји. Та
ко, „зимски цвијет” не указује само на долазак зиме/смрти, 
већ и на најаву „неког другог живота”: Хаџићева поезија ти- 
ме не третира живот/природу као вид статичног и бинарно 
опозитног стања, већ као феномен који пружа откровења 
кроз преображаје значења, потврђујући да je смисао могућ 
тек у динамици и превирању. Овакво виталистичко схвата- 
ње свих мена природног процеса веома je блиско паганском 
поимању, и оно у различитим нијансама и даје печат Хори. 
Тако ће се у „Сусрету са косачима”, рецимо, наићи на зани- 
мљив спој есхатолошког и паганског поимања, на пантеи- 
стички нераскидиву човекову везу са природом и њихово 
органско и циклично јединство, која подсећа на поједине пе- 
сме Миодрага Павловича али без његовог друштвено-исто- 
ријског или културног контекстуализовања и цивилизациј- 
ског преиспитивања.

Добар део песама садржи и датум свога настанка, што 
je естетски ирелевантна чињеница која се јавља више као 
траг временског и искуственог сентимента. Ово датирање за 
читаоца може имати значај тек уколико стихови имају спо
собност кореспондирања са одређеном историјском пер-
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спективом на који датум упућује. Тако ће у песми „Речни 
лимани” (из 1993. године), лиман, као чињеница проширеног 
речног корита, хидролошког факта који одузима снагу реч- 
ној струји/ матици, попримити не само конотације друштве- 
не и националне параноје, већ и трауматолошке последице 
узроковане ишчашеном људскошћу која je протекле деце- 
није егзистирала као доказ душевног здравља на овим про- 
сторима. Хаџић, међутим, успева да песму ослободи тран
спарентности и стихови функционишу у алегоричном окви- 
ру и иронично-саркастичном тону. Притисак догађаја из 
протекле деценије присутан je, рецимо, и у песми „Запис на 
возној карти” („посвећеној путницима из воза несталим у 
Штрпцима 1993.”), где уметничка транспозиција емоција ни- 
je до кра ja успостављена, а стихови повремено делују неве- 
што у својој сировости: „Али отуд иде закрвљени убица/ На 
њему je глава без лица”. Па ипак, стихови упућују на сав 
ужас и парадокс егзистенцијалног контекста тога времена, 
на губљење хумане димензије у колективном лудилу: „Ослу- 
шкујем и молим Свевишњег/ Да ме сачува од ближњег”, от- 
кривајући при том и саму поезију као један виши простор 
људског бивствовања за који се везује оно непорециво поље 
истине.

У мотивски разноврсној Хори, поред песама у којима je 
лирски субјект окупиран собом, или пак оних које посвећу- 
је свакодневним, „непоетским” преокупацијама (циклус „Из 
дневника (недеља)”), утисак je да су најубедљивији они Ха- 
џићеви стихови који упућују на феномен природе. Указују- 
ћи се човеку као богато семиотичко поље и откривајући му 
се као вид властитог онтолошког контекста, као могућности 
извора нове религиозности („Зашто Н. Н. више не пише пе- 
сме”), природа пружа шансу да je човек, осетивши се орган- 
ским њеним делом, прихвати као довољну снагу за субли- 
мацију бића.
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ЕСЕЈИ





МИТ И ПОЕТИКА ПРЕИСПИТИВАЊА 
У ПЕСНИШТВУ 

МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

О песништву Миодрага Павловића, једног од наших 
најзначајнијих послератних песника, подоста je написано. И 
оно то и заслужује, како својом уметничком вредношћу, та
ко и обимом и разноврсним решењима стваралачке и трага- 
лачке енергије. Чини нам се да овај трагалачки порив, као je- 
дан од незаобилазних услова сваког стваралаштва, у поези- 
ји М. Павловића представља основно полазиште за њено 
разумевање, али и вредновање.

У основи сваког трагања мора постојати семе сумње и 
афирмативне скепсе као предуслов за активну радозналост 
духа који тежи провери аксиолошких и онтолошких пара- 
метара одређујућих за човека и његову улогу/статус у свету. 
Код Павловића такав трагалачки импулс своју пуну ствара- 
лачку снагу, чини се, достиже у оним песничким циклусима 
који своје смисаоне темеље имају у митско-историјском и 
друштвено-културним оквирима. У њима ће Павловић раз- 
открити свој песнички дух као непрекидну тежњу ка преи- 
спитивању устаљеног, друштвено и културно кодираног 
схватања, и реинтерпретацији митско-историјског наслеђа.

У питању je приступ који подразумева поетско-инвен- 
тивно сагледавање свеукупног културног контекста савре- 
меног (европског) човека, a захтевао je свакако и немалу до
зу храбрости и спремности упуштања у ризик песничке/спо- 
знајне авантуре. Јер, продуктивни и откривалачки исход пе- 
сничког напора никада ни je известан, и певање увек прети 
ризиком увиђања индикација властите стваралачке немоћи. 
Међутим, код песника луцидних поетских продора, таква 
особеност песничког прегнућа прераста у истински изазов
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који обећава једно богатство увида и откровење смисла ли
тературе. Литературе као живог корпуса човековог култур- 
ног биђа, чија се егзистенција осмишљава не само кроз не- 
престани дијалог са традицијом, већ и путем стваралачке 
полемике са усвојеним схватањима о човековом статусу у 
оквирима мита, историје, културе...

С тог аспекта, за нас су најинтересантније оне Павлови- 
ћеве песничке збирке које су објављене у периоду од 1962. до 
1971. године, и то овим редоследом: Млеко искони (1962. годи
не), Велика скитија (1969), Нова скитија (1970), Хододарје 
(1971), Светли и тамни празници (1971). Особеност овог циклу- 
са певања налази се првенствено у његовом временском ра- 
спону, као и у тематско-мотивској ширини уписано) култур- 
ним и митско-историјским референцама. Протежући се од 
доба старе Грчке, преко раног хришћанства и старих Слове- 
на и Срба, и византијског периода, ова) циклус Павловиће- 
вог певања означен je колико временским ходом толико и 
културно-историјским кодом, али не јаловог пригодног ба- 
ратања историјским догађајима и датумима, већ преиспита- 
валачким понирањем у суштину човечијег битисања и њего- 
ве позиције коју има, или заслужује. Стога лесника занима- 
ју оне кључне и преломне људске ситуације које носе са со- 
бом драму и колектива и индивидуе, и људског позвања 
уопште, те самим тим овај циклус певања ни не носи са со- 
бом ограничавајући домен смисаоног зрачења који би био 
одређен неким културним/историјским/митским реперима, 
већ су домети ових спознаја универзални и неусловљени то- 
понимима било к oje врете.

У нашој поезији имамо пуно примера где свако враћа- 
ње историји или миту подразумева и њихово уздизање, тон 
химничности и облапоран и патетичан стил. У Млеку иско
ни', међутим, Миодраг Павловић одустаје од такве концеп- 
ције, израза и третирања теме. У средишту песничке тран- 
спозиције ове збирке налази се окупираност цивилизацијом 
античке Грчке, али са интенцијом превратништва у од носу 
на уврежени статус који важи за ову историјску/митску епо- 
ху. Судбина човека у старој Грчкој о в де поприма апокалип- 
тичне тонове, а агонија једне културе/епохе готово искљу- 
чиво нам je посредована кроз субјекатски говор, односно

1 Миодраг Павловић, Млеко искони, Просвета, Београд 1962.
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кроз драму индивидуе. Павловић ће у Млеку искони одсту- 
пити од песничког поступка којим се углавном користио у 
првим збиркама, тако да нестаје ауторско „ja”, и уводи се 
песничко вишегласје које у функцији искуственог различја 
треба да успешније приближи и сугерише пропаст једне 
културе. Taj расап старогрчке цивилизације, међутим, дат 
нам je кроз призму једног критичког читаоца мита и антич- 
ке литературе, и такав поступак реинтерпретативности ли
тературе Павлович неће одбацивати ни у наредним збирка
ма. Управо кроз такву песничку стратетију постајемо сведо- 
ци намере да се преко новог ишчитавања мита он сам, запра- 
во, оживљава, преузима дах нових конотација, потирући та
ко, смисаоном свежином дотадашњи окоштали лик.

Критика je правилно уочила да je једно од изворишта 
смисла у о во ј песничкој књизи проблем нестанка богова, 
што за последицу има апокалиптичну атмосферу света ста- 
ре Грчке. Губитак трансцендентне везе са божанским подра- 
зумева и губитак врховног ауторитета за човека, из чега и 
произилази човекова драма2. Драма губљења суштински-од- 
ређујућег контекста за лирског јунака садржана je у нестан
ку божанског окружен-а и соларног принципа:

2 Љубомир Симовић, Бишка на границы несшајања, Савремена поезија, 
Просвета, Београд 1973.

На трпези су кришке сунца провидне и хладне

Дигао сам руке да проверим небо: 
додирнуо сам груди птичурине 
која je издахнула, а није пала на земљу.

(„Стражар пред Атином”)

Метафоричко-гротескни приказ изгубљеног метафи- 
зичког контакта са макрокосмосом није случајно овде при
казан кроз тактилни однос, будући да je чулност у старој 
Грчкој имала важну улогу. У наведеним стиховима вредно- 
сне координате старогрчког човека бивају испражњене од 
значења на карикатуралан начин. Оста je наговештај њихо- 
вог попуњавања смислом што га доноси неко ново време, 
нигде експлицитно поменуто, али прећутно подразумевано 
у виду предхришћанског доба.
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Тиме се долази до оне кључне људске и цивилизацијске 
ситуације „болних прелома”, до проблема културних и дру- 
штвених промена у историјском току и њихових последица 
како за колектив, тако и за појединца. Taj наговештај свр- 
шетка епског, јуначког доба читамо у стиховима песме „На- 
рицање жене Хекторове”, где већ и сам тужбалички наслов 
указује на кршење епске, патријархалне норме јуначког. Пе
ред лиризма нарицања, међутим, њени стихови и значењски 
представљају подривалачки одјек антијуначке интерпрета- 
ције епског доба. Овај поступак дописивања „празног ме
ста” из Хомерове Илијаде један je у низу Павловићевог но- 
вог читања мита, при чему лирска допуна ишчашује мит из 
сигурности његовог друштвено-културног устоличеног зна- 
чења. Увођењем сумње у постојаност етичког вредновања 
јунаштва („О, сваки jeјунак незнан"\ доводе се у питање и 
вредности самог епског доба. Губитком заслужења које би 
било у складу са епским кодексом преиспитује се јуначко 
доба. У том смислу, Павлович ће се послужити и пастишем 
хомеровског реалистичког дочаравања погибија на бојишту 
(„... и ерце да тиразбију ко јагње о стену...”) како би се поја- 
чао ефект раскринкавања мита, обесмишљавајући га из ху- 
манистичке перспективе.

Павловићев поступак реинтерпретације мита, који се 
представља као основни стваралачки поступак књиге, убедљи- 
во je и заводљиво присутан и у песми „Одисеј говори”, где еп
ског јунака из митске ситуације у коjoj по казни и вољи богова 
л ута морима, преобраћа у човека који ту опцију заправо бира 
сам, проналазећи да се управо на копну, тј. међу људима превр- 
тљиве природе крије претећа опасност за његов идентитет. Та- 
ква опција добровољног изопштења из друштва јесте и најтежи 
избор за појединца будући да се тиме потире једна од човеко- 
вих основних суштина по којој човек није биће за себе већ биће 
за другое. Одисејева одлука, дакле, говори у прилог једне теме 
која je у 1 Алеку искони врио присутна, у прилог проблема опада- 
ња хуманитета, а који се налази у неразмрсивој вези са другим 
проблемским чвориштима ове збирке (однос старо - ново доба; 
однос појединац - колектив; итд.). Павлович овај проблем обра- 
ђује новим читањем Хомерових епова и преиспитивањем одре- 
ђених опште прихваћених схватања и њихових тумачења.

Међутим, аутор се не зауставља само на томе, већ мо- 
гућности лирске транспозиције овог проблема шири и на
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модернију поезију. Овде имамо на уму пре свега песму 
„Агамемнон се јавља”, коју су неки приређивачи Павлови- 
ћеве изабране поезије радије изостављали. Ми нећемо ула- 
зити у оправданост њеног изостављања, али се за наше ба- 
вљење Павловићевим песништвом ова песма чини нарочито 
занимљивом. Песник у њој, у форми литерарне реминисцен- 
ције, чувену митску судбину Агамемнонову имагинативно 
и ефектно, рекли бисмо, трансформише у њен поетски саже- 
так. Међутим, ова песма своју интертекстуалност успоста- 
вља и на свом унутрашњем, језичком и стилском нивоу. Под 
тим подразумевамо превасходно њена три стиха ко ja гласе:

Један још дан нека ми даду 
u један мач, 
u нећу пожалити своје заклање.

(„Агамемнон се јавља”)

Предочавајући сву страст за осветом, али и сву сиро
вост једног доба, ови стихови нам откривају и неодољиву 
сличност (а можда и сродност) са Хелдерлиновом песмом 
„Паркама’, коју ћемо навести целу:

Тек једно лето дајте ми, свевишње!
И јесен дајте мени за зрели пој, 

те вољније да, утољено 
преслатком играм, тад срце замре!

До свог не дошав права божанског ту, 
ни доле неће душа пронаћи мир;

ал’ пође ли ми кад за руком
светшьа, песма, из самог срца,-

тишино Хада, добро ми дошла тад!
И ако мојих струна утрне звук, 
ja задовољан бићу; једном 

живех ко богови: то je доста.
(„Паркама”)3

3 Фридрих Хелдерлин, Хлеб и вино, СКЗ, Београд 1993, стр. 9. Превод Бра
нимира Живојиновића.
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Јасно je да у обема песмама постоји исти позициони 
образац лирског јунака, исти смисаони след и готово иден
тична синтактичка формула стихова: они су реторички исто- 
ветни. У стиховима и једне и друге песме лирски јунак je у 
молидбеној позицији и обраћању паркама, богињама судби- 
не, и то код Хелдерлина експлицитно, а код Павловића им
плицитно. Међутим, духовни улог битно je различит. Овде 
je неопходно споменути да je готово целокупно Хелдерли- 
ново стваралаштво текло у правду тежње да се обнови дух 
Хеладе као изворног темеља европске културе и цивилиза- 
ције. Док je код Хелдерлина лирски јунак спреман на смрт 
уколико оствари „светињу, песму, из самог срца', дотле Ага
мемнон моли за једнодневни живот једино освете ради. Код 
Хелдерлина проговара поетски дух обоготворења, а Павло- 
вићев Агамемнон својим бићем истине једино дах освете'. с 
једне стране je уздизање људског преко оплемењивања ду
ха, а с друге je у питању потпуно ишчашење хуманитета. Та
ко преко Павловићевих стихова читалац заправо чита дво- 
струки текст, тј. примарну песму и њену секундарну подло
гу, из ко jer преплитања се paha једна рецепцијска свеет уви- 
ђања преиспитивалачке улоге Павловићеве поетике, одно- 
сно њеног односа према миту и историји. Такође, верујемо 
да ово увиђање није само пука, рецепцијски срећна околност 
појединих/повлашћених читалаца, већ je у питању алузија 
као хотимична интертекстуалност која се најтеже уочава.

Тим пре што je Павловић, као велики љубитељ Хелдер
лина, ову песму превео и на српски језик.4

4 У Павловићевом преводу песма je насловљена „Суђајама”, и гласи:

Само ми једно лето дајте, ви моћне!
И једну јесен, да ми песма сазри
Да срце моје, слатких игара

Сито, вољније умре.

Душа, што за живота своје божанско право
Примила није, не смирује се ни у Оркусу;

Но ако ми икад успе оно свето
Што ми je на срцу, песма :

Добродошао си Тад покоју у свету сенки!
Задовољан сам Спад и ако ме свирка

Мојих струна не допрати, ако једном
Поживим попут богова, не тражим више.
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Тако се преко проблема опадања хуманитета лагано 
приближавамо делимичном одгонетању апокалиптичне ат
мосфере која уоквирује агонију старе Грчке у Млеку искони. 
Можда би наЈсликовитија песма у том смислу била „Орест 
на Акропољу где je Орест не само напуштен од богова као 
и сви људи у Млеку искони, већ га његова трагична судбина 
оставља и без родитеља. Ова песма управо наглашава глав
но питање ове збирке: питање каузалности у пропасти старе 
Грчке. Павлович ову неизвесност каузалности креативно об- 
ликује на нивоу целокупне збирке и води ка плоднијој игри 
значења, ниједном не спутавајући њену естетску функцију. 
Ако je, дакле, изгледало да je укупно људско расуло и аго- 
нија произашло као последица нестанка богова, Орестова 
судбина и судбина његове породице као да наговештава 
обрнуту каузалност и могућност да je управо пад хуманите
та оставио људе без божанског окружења. Taj обеспокојава- 
јући расап људског најбоље je исказан у стиховима песме 
„Пиндар у шетњи”:

У кавезима леда стојаће кипови 
као цвеће у башти;
наша једина нада
да се сачува облик човека,

које читамо као некролог и сведочење истовремено, о 
негдашњем стваралачком и племенитом бићу античког чо
века. Увиђајући све консеквенце свог пада, Орест се на кра- 
ју породичне и сопствене трагедије пита:

Ко ли йе одозго доћи 
да ме призна за сина?

(„Орест на Акропољу”)

У том питању садржана je целокупна драма и поједин- 
ца и колектива у Млеку искони, али и драма људског уопште 
која наста je у преломним тачкама цивилизацијског тока, у 
тачкама стварања нових култура и сходно томе проналаже- 
ња нових упоришта људског битка.

Павлович ће наставити да проблематизује кључне људ- 
ске ситуације и у другој збирци ко ja улази у циклус митско- 
историјског и друштвено-културног певања. Велика скити-
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ja5 се просторно такође везује за Балкан, али више за тло ста- 
рих Словена и старых Срба, дакле за наше подручје, али je 
временски везано за словенско и српско рано хришћанство 
и наш средњи век. У збирку нас уводи циклус песама који 
наставља са промишљањем преломних тачака које сто je на 
размеђи друштвено-историјских превирања. Оних тачака, 
дакле, које су no својој суштини универзалне јер у фокусу 
своје мисли имају човека и друштво уопште, а овде дате 
кроз однос замењивања старе, паганске вере новом, хри- 
шћанском. Док je у Млеку искони Павловић реинтерпрети- 
рао мит како би дао ново, другачије виђење свршетка једне 
цивилизацијске и културне епохе, у Великој скитији тежиће 
првенствено преиспитивању смењивања једних култура 
другима, и то кроз призму проблематизовања филозофско- 
религиозних и етичких становишта. Taj процес историјског 
тока, тј. механизам смењивања цивилизацијских епоха по- 
казаће се као болно и драматично проживљавање за индиви- 
дуу. И без обзира како такву смену прихвата друштво или 
колектив, с аспекта јединке готово редовно проговара сум- 
ња: прогрес из перспективе историје бива с аспекта поједин- 
ца релативизована осећајем регресије онтолошке особено- 
сти људског.

5 Миодраг Павловић, Велика скишија, Свјетлост, Сарајево 1969.

Павловић се и овде користи песничким вишегласјем 
анимирајући читаоца зачудношћу перспектива. Тако ће кри
тика човека доћи и од стране бившег, словенског паганског 
бога („Световид говори”), а односи се на л-удску превртљи- 
ву природу оличену у напуштању старе вере. У имагинатив- 
ној драми Световида, тј. трагичној судбини божанског, која 
je тим истакнутија, али и окрутнија јер у потпуности зави- 
си од човека („и човек има посмртну наду/ али за мене наде 
више нема”, стр. 10), као да читамо једну врсту настављања 
на она j проблем каузалности пропадања културе старе Грч- 
ке из Млека искони. Један од најбољих примера овакве Па- 
вловићеве поетике свакако je песма „Епитаф словенског 
прапесника”, у ко joj се зачиње и једна од битних тема које 
ћемо сусретати у наредним Павловићевим збиркама, а то je 
преиспитивање хришћанства, тј. филозофске концепције 
хришћанске вере. Стихови ове песме, у облику загробног го
вора нуде читаоцу одлучно опредељење отклона од хри-
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шћанске догме. Такође, у односу на претходну збирку, дола- 
зи до промене у интонационом говору лирског јунака, те 
уместо тужбаличког тона углавном читамо више горчину и 
спремност на отпор наметању другачије религијске норме. 
Павловић настоји да снагом имагинације понуди и друге, 
алтернативне путеве за тежњу ка пуноћи човековог битка, a 
истовремено и остварењу пантеистичке визије вечног живо
та. Тако ћемо насупрот хришћанском значењу неба, видети 
истицање паганског, дијаболичног, земаљског принципа:

Други нек иду богу на истину, 
мени je моја рупчага добра, 
земља je ко руно 
и кости у потаји певањем се плоде.

У прожимању са земл-ом, песник и песништво прожи- 
вљавају своју истинску моћ постајући истовремено и део и 
услов радости нове форме. Овакав телурски контекст доноси 
човеку двоструку благодарност: нуди му могућност непре- 
кидног живота кроз константну промену форме, при чему се 
преко таквог кружења материје изражава и истински смисао 
и онтолошка суштина самог песништва. Тек ће у земљаном, 
дијаболичном окружењу песничка (пра)реч досегнути ону 
своју магијску вредност обнове и реанимације и духа и форме. 
Верност песниковој/човековој нераздвојивости од природе/зе- 
мље јесте потврда и одбрана суштине песничког бића:

Ja остајем где сам 
у земљи језика мог.

Тескоба, несрећа, ове ситуације свакако ће бити пре ту- 
ђа, не и прапесникова јер се он остварује кроз једно са при- 
родом: певање, као песникова бит, органски je нераскидиво 
од природе, штавише, оно je условљено управо пантеистич- 
ким духом/смислом.

Код Миодрага Павловића приметна je тежња ка опре- 
зном приступању у промишљању преломних тачака у исто- 
рији људске цивилизације и културе. Он не иде ка априорним 
истинама, или оним схватањима која би своју оправданост 
нашле у сигурно ушушканом окриљу doxe, већ настоји да по
средством снаге имагинативног виђења из различитих угло-
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ва сагледа проблеме које опседају његов стваралачки импулс 
Тако ће аспект овостране стварности лесник кроз готово чи- 
таву Велику скитију допуњавати говором загробног искуства. 
стварајући тим поступком једну песничку визију конфронти- 
раног искуства. Тиме се постиже оживљавање окошталих 
схватања, јер смисао не може постојати у статичним односи- 
ма већ једино у динамичном превирању и непрестаном кон- 
трастирању. Тек с таквом песничком свешћу могуће je плодо
носно певање о темама митско-историјског и друштвено-кул- 
турног кода: метаморфоза значења у својој основи мора има- 
ти једну дозу инвентивног преиспитиван-а владајућих норми 
и усвојених схватања. Стога je есхатолошки говор на који на- 
илазимо у Великој скитији je дна од оних песничких стратеги- 
ja које су управљене ка дочитавању историјски једноликих 
спознаја, али и ка имагинативном дописивању судбина које 
појединци доживљавају у процесу цивилизацијског „прогре- 
са”. Да ли je, дакле, тек са смрћу заправо могућа потпуна спо
знала? И да ли je могућа афирмација тзв. „објективне стварно
сти ’ без есхатолошког увида? Наравно, Павловић то питање 
нигде експлицитно не потенцира, али кроз секундарни ниво 
значења његових стихова избија сугестија песниковог насто- 
јања да се управо преко оваквих питања покушавају пробле- 
матизовати устоличене и прихваћене визије врхова и падова 
одређених култура, митова, историје... Так о поста јемо „сведо- 
ци песме” у којој гносеолошка функција поезије, оживевши 
мит кроз нову интерпретацију, а преко Павловићевог рефлек- 
сивно-дискурзивног песничког израза, постаје нарочито про- 
дорнија и консеквентнија.

Једна од песама ко ja ће у том смислу привући нашу па- 
жњу јесте песма „Освајач престонице”, и то заправо више je- 
дан мотив него читава песма. У питању су стихови који ес- 
хатолошко искуство посматрају кроз фигуру парадокса, ко- 
ja je par exellence пример очуђења:

Нови доглавник ми je шапнуо
да се много бринем за послове државне, 
изгледа пропустио сам да приметим 
своју сопствену смрт
на два часа јахања пред градом(...) 

(„Освајач престонице”)
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Немогућност да се спозна сопствена смрт упућује на 
гротескну природу човека. У овом случају не и било ког чо- 
века, већ онога који као „освајач престонице” заузима битан 
„положај” унутар вредносне хијерархије историјског тока. 
Можда се управо у овим колоквијалним, неформалним, иро- 
ничким стиховима крије извориште Павловићеве реинтер- 
претирајуће покретачке снаге у тематизацији мита и исто- 
рије. Како разлучити истину од лажи, вид од привида? Од- 
суство замирања свести, чула, перцепције, као природног 
одговора на наступ смрти у властитом биђу, упућује на про- 
блематизовање објективних сазнања о човеку и животу. Jep, 
ако сопствена смрт није извесна, зашто би другачије било у 
домену развода цивилизације, историје, мита или културе? 
Павловић овако гротескном позицијом човека релативизује 
не само човекове онтолошке параметре, већ имплицитно и 
целокупно цивилизацијско сазнање и традицију. Овакав ка- 
рикирани релативизам овде има значај превратничке интен- 
ције. Тако ће у истом, другом циклусу Велике скиты]е, у ко- 
јем мноштво знаковних алузија указује на српску средњове- 
ковну историју, Павлович третирати питање косовског ми
та потпуно другачије од до сада уобичајеног и тона и сми- 
сла. Без победнички интонираног стиха и химничног узди- 
зања њених јунака, у песми „Посечени кнез се сећа”, дата je 
једна загробна исповест, од историје проглашеног јунака. 
Међутим, однос који лирски јунак има према сопственој 
смрти није у корелацији са његовим статусом у историји:

Храбро сам поднео смрт, 
но каква je у томе врлина?(...) 
Претеча, рекоше ми, 
но смрћу сам и реч своју претекао, 
а зар je врлина то 
са речима неисказаним 
низ лепшу страну страдања отићи?

(„Посечени кнез се сећа”)

Кроз говор загробног искуства лирски јунак не препо- 
знаје у властитој смрти херојску димензију каквом je исто- 
рија/мит приказује, већ се вредност погибије релативизује, 
али не с идеолошких позиција, већ с аспекта недовршено- 
сти, недоказаности, недоречености лирског јунака. Схвата-
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ње да се заправо умире тек са замирањем језика открива ду- 
боко укорењену мисао о културном идентитету човека, што 
je код Миодрага Павловића једна од опсесивних тема, и ко- 
ja се провлачи кроз читаво његово, не само песничко, ства- 
ралаштво. Лесник изразитог кода културе преко наведених 
стихова истине језик и говор као кључну и одређујућу вред
ност по човека, чиме са на обогаћујући начин кореспондира 
са другим песмама ове збирке које поетско-аксиолошки тре- 
ти^ају значај језика/говора („Епитаф словенског прапесни- 
ка , „Богумилска песма”...). Као и нека друга Павловићева 
окретања и обраћања миту („Почетак песме”), и ово нема са
мо за циљ откривања суштине људског, веђ трага и за бити 
песничког. Jep мит увек кроз себе посредује почетну визију 
света и човека, а својом имагинативношћу нераскидиво се 
везује за корене поезије. Наглашавајући кроз своје песни- 
штво важност певања и поезије за човеково културно биће, 
Павловић заправо стваралачки потврђује ону Ничеову ми
сао по којој je за човеково онтолошко одређење битнија 
уметност од морала. Тако ће у „Почетку песме” тајновито 
испреплести човека са божанским и песмом као женским 
принципом - принципом ероса, и то у митолошкој/бајколи- 
кој/легендарној визији настанка племена: мит je у нама при- 
сутнији но што мислимо.

Збирка Нова скитија није никада била објављена као 
засебна песничка књига, а по свом обиму и мотивско-те- 
матским осрбеностима пре изгледа као један од циклуса 
Велике скитије. Просторно и временски се везује за кул- 
турни и историјски положај раних Словена на Балкану, 
али без драмског набоја у односима појединац - колектив, 
или, старо - ново друштвено-културно устројство. На фо
ну укупне Павловићеве поезије може се препознати спо
собност проницања психолошких нијанси у појединца. У 
Новој скитији, међутим, можемо приметати сличну тен- 
денцију али на нивоу колектива, при чему лесник тежи да 
одгонетне Словене, Србе, као народе сировог стања, ватре- 
ног темперамента и неизвесног характера: на даривање 
писмености настаје питалица: „шта ли he Балкан да узда- 
ри/ ратове или фреску?”

Као и у претходној збирци, ни овде Павлович не оду- 
стаје од реинтерпретације косовског мита која иде у правцу 
(да се послужимо термином руских формалиста) новое виђе-
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ња или очуђења, а не аутоматизације историјског схватања. 
Сходно томе мења се и интонација, али не само Павловиће- 
вог певања унутар циклуса његовог песништва којим се ми 
овде бавимо, већ и интонација опевања нашег средњег века, 
а посебно косовског мита. Тако ћемо уместо величања наше 
историје кроз химнични или тужбалични тон, свеједно, чи
тати ироничну, релативизујућу ноту певања:

Сад бирај, царства ти се нуде, 
Битка се и кроз облаке вуче.
Зло je и горе, иза гроба се опет туче 
и добру твоје сени двојници худе.

Победа тамни, а поразу нема краја(..) 
(Косово)

У контексту уочене поетике Велике скитије, и стихова, 
рецимо, „Епитафа словенског прапесника”, наведени стихо- 
ви се супротстављају чак и званичном аксиолошком стату
су који косовским мит заузима у историји. Код Павловича 
нема оног високопарног тона као што би се могло очекива- 
ти од песама које тематизују косовски бој. И сам наслов јед- 
не његове песме који гласи „Опет то”, као да говори о преза- 
сићености српске песничке продукције свакојаким стихо- 
творцима који су се „позабавили” косовском темой. Стога се 
Павлович намерно поиграва косовским митом не би ли га 
сачувао од хорског једногласја које прети банализацијом. 
Можда je управо овде, за овакву Павловићеву поетску ин- 
тенцију, најпогодније исказати термин који je аутор употре- 
био у својој фрагментарно-есејистичкој књижи Дневник пе
не, термин антислика, под којим подразумева оно што je су- 
протно текућојмитологији једног друштва(..).6 Отуда и хо- 
тимичан звук необавезности, нејунаштва, историјске неве- 
родостојности, опуштености и хумора чак, као и употреба 
прозаичних језичких решења:

6 Миодраг Павловић, Дневник пене, Слово љубве 1972, стр. 10. Павлович на 
истом месту вели и ово: „Радо ћу да кажем (...) да je за мене модерна умет- 
ност она која ствара антислику свога друштва. Антислика: (...) што оспо- 
рава прилагођену психологију свакодневице, навикнуте облике осећања, 
устаљене реакције па и устаљене идеале.”
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(...) ту се препознају два јунака 
и један другом у загрљај падну, 
један без главе, други без стомака.

(„Опет то”)

Уопште, чини се да Нова скитија садржи један лакши и 
шармантнији тон, док су стихови далеко течнији. Једино у 
том сегменту песничког израза треба тражити разлику у од- 
носу на озбиљнији, драматичнију атмосферу коју Велика 
скитија посредује кроз трагично певање о судбини човека.

Неки критичари сматрају да je смисаоно извориште 
збирки за које смо се определили садржано у оној апокалип- 
тичној атмосфери Млека искони, тј. у човековој ситуацији 
напуштености од богова и изгубљеном апсолуту. Уколико 
бисмо ишли том тумачећом линијом, онда би збирка Ходо- 
дарје7 у великој мери представљала проналажење тог апсо- 
лута, и то у лепоти аркадијских пејзажа, хармоничних визи- 
ја и ероса. Отуда je овде и песнички израз другачији но у 
претходним збиркама. Сада уместо јасно наглашених рето- 
ричко-дискурзивних стихова читамо један метафорички за- 
сићенији израз, као адекватан стилски образац мотивско-те- 
матској досегнутости лепоте.

7 Миодраг Павловић, Хододарје, Нолит, Београд 1971.

У песми „Обалом Рајне”, у песничко-дионизијском 
искуству раја, где све ври од љубавне екстазе, лепоте, жи- 
вих боја и митске снаге и хармоније, читамо заправо обно
ву древног идеала/суштине живота која je садржана у чул- 
ном и страсном прожимању човека са елементима, приро- 
дом и божанским. У таквој аркадијској атмосфери благо
сти и топлине, и контакт са богом je подразумљив, чиме се 
зацељују оне ране узроковане његовим одсуством у Млеку 
искони. Након те збирке, први пут читамо тонове блажен
ства, а песме су богате афектацијом и сликама надреали- 
стичких односа, што доприноси митској обојености и за
носу дионизијске енергије у стиховима. Павлович, међу- 
тим, ни у атмосфери ероса и љубави неће одустати од сво- 
је поетике реинтерпретирања мита, и то библијског мита о 
Содоми и Гомори. У чувеној причи о божјем спасаван-у 
праведника Лота и његових кћери од казне због распро- 
страњеног разблудног живота, Павлович проналази апо-
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рију, јер исти тај Лот ће наставити своје племе управо са 
својим кћерима.

Kao песник који своју инспирацију проналази у насле- 
ђу културе, Павловић ће се потврдити у циклусу „Сазвездан 
ход’, где се осећа веће присуство астралног битка, а пречи- 
шћена духовност лирског субјекта лако се и течно стихови- 
ма везује за митски обновљену и пречишћену сакралност 
вере. У циклусу „Обраћање пријатељу” присуство аркадиј- 
ског огледа се у сублимацији песничког искуства и споју са 
божанским надахнућем и стремљењем ка одуховљеној ле- 
поти и смислу поезије. To je она тежња ка светињи - песми, 
о ко joj пева Хелдерлин. Тако у овом циклусу, који функцио- 
нише као метафорички оквир за промишљање песничког је- 
зика, пријатељ има симболичко значење како принципа са
ме поезије, тако и вредности откровења оплеменитељско-бо- 
жанског смисла у њој самој: сам простор поезије постаје мо- 
гућност спознаје аркадијског искуства. Ha тај начин, овај 
циклус представља одличну увертиру за наредни, за циклус 
„Планине и песници”, у којој ће поетска сугестивност ове 
збирке достићи свој епифанијски бљесак.

Kao и сваки песник који промишља феномен песме и 
певања, и Миодраг Павлович има тзв. програмске песме у 
којима je покушавао да аутопоетички представи властита 
схватања поезије. Такви поетски експлицитнији песнички 
подухвати, међутим, готово да по правилу не достижу по 
вредности и уметничком квалитету остала остварења нечи- 
јег опуса, јер поетичка транспарентност најчешће разграђу- 
јуће делу je на естетску димензију песме. Стога „одбрана по
езде” мора долазити изнутра. Сама песма мора оправдати 
сопствену вредност и лепоту: мора поседовати оно семе сми- 
саоног богатства, али истовремено исијавати и onaj епифа- 
нијски ерос који оплемењује човека, испуњавајући тако вла- 
ститу употребну функцију на једини могући начин, а не у 
програмско-дидактичкој сфери.

Циклус „Песници и планине” представља један изузет- 
но успешан омаж таквим песничким именима као што су 
Његош, Хелдерлин, Дис, Аница Савић Ребац... Својом имаги- 
нативном особеношћу и песничком инвентивношћу, Павло- 
вић овде заправо васкрсава песнике у простору песме, који 
у хармоничним песничким сликама попримају облике 
кључних, опсесивних тема властитих поетика. Можда нај-
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значајнији стихови овога циклуса, који откривају најтана- 
није нијансе стваралачке интуиције, садржани су у песми 
Аница Савић Ребац:

Пролази само прошлост, остају откровења 
u cee што подражава

облик божанског тела с временам постаје слика, 
слика која се збива.

У наведеним стиховима je садржана поетика овог ци
клуса, али они у себи крију метафизичку и духовну сушти- 
ну певања уопште. Било да су песници у различитим видо- 
вима подражавали божанске облике, било да су гајили пое
зду са изразитим метафизичким квалитетом, написана су 
епифанијска остварења: песме-светиње. Обоготворивши по
езду песници избегавају димензију пролазности и заслужу- 
ју духовну безвременост, истовремено обликујући и ствар- 
ност на једном сублимиранијем нивоу. Стога није случајно 
овај циклус као афирмација оплемењивачке функције поези- 
је, средишњи у овој збирци, као и што je најсветлији духом, 
осећањима љубави, хармоније, и богатством смисла. Kao да 
присуствујемо неком реверзибилном песничком чину у ко- 
јем уместо да песма настаје на подлози песниковог бића, она 
заправо сама бива подлога за песниково духовно и песнич- 
ки васкрсло биће. Хелдерлин je своје духовно блаженство, 
тако, заслужио преко ваздушних богова (па лесник пита ње- 
га, најпозванијег да да одговор: Има ли још наде да нас на- 
стани/ воздушна струја некое бистрог бога?)-, Његош у ко- 
смичким импликацијама свога стваралаштва; Дис у онирич- 
ким и визионарским пространствима; Аница Савић Ребац у 
свои раду инспирисаном античком Грчком. Сваки песнички 
чин који се у додиру са божанским/метафизичким одиграва 
на духовно „пожртвован”/предан начин, задобија касније 
димензију овекотворења, a њихову поетичку енигму Павло
вич разрешава кроз самопотврђивање духовне суштине/от- 
кровења у простору саме песме.

Поетика Светлих u тамних празника8, последње збирке 
у циклусу митско-историјског и културно-друштвеног пе-

8 Миодраг Павловић, Светли u тамни празници, Нови Сад, Матица срп- 
ска 1971.
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вања, може се назрети и из самог наслова. У њему се укр- 
штају два симболичка, или ако се хоће, два метафоричка на- 
чела који са собом носе и различите аксиолошке принципе. 
Поред тога, „празници” из наслова указују и на домен свет- 
ковина и обредности, што у људском животу има велики 
значај колико због самог значења обредности, толико и због 
везе која се тиме успоставља са прошлошћу, историком, ми- 
том. У том смислу, својим односом према чворишним људ- 
ским духовним и егзистенцијалним моментима ова збирка 
природно продужава о не поетичке особености које су важи- 
ле не за претходно Хододарје, већ за Велику и Нову скитију.

Као леп увод у збирку може нам послужити песма 
„Слава наличја”, у којој je централин мотив светлост. Она, 
найме, губи вредност оног позитивног појма које носи, било 
као животни факт, било као метафора, и добија значење сво- 
га наличја, зрачећи искључиво негативитетом:

Пуно поруге и зуба
долази из пупка огња
светлост ко бесно и хладно дете (...)
(...) и видиш из кујне сунце 
како мокри по твом граду 
у сред бела дана.

(Слава наличја)

Међутим, оваквој аксиолошкој метаморфози светлости 
узрок лежи, чини се у човековој дехуманизованој позицији 
(„Људи окрећу човеку леђа”): изопачена људска суштина 
трансцедирајући пројектује нов стварносно-појмовни 
оквир, одређујући тиме другачије вредносне координате 
људског контекста. Проблематизујући хуманитет колекти- 
ва, Павловић доводи у питање и ону филозофску/ етичку/ ре- 
лигијску норму ко ja управља односима унутар њега. И то je 
једна од средишњих смисаоних линија која се провлачи 
кроз ову збирку, иначе растерећену прецизнијих времен- 
ских и просторних топонима, што joj да je сугестивну снагу 
универзалног значења.

Присутни су, међутим, бројни елементи који упућују 
на реинтерпретацију хришћанске догме и преиспитивање 
религиозно-филозофске стране хришћанског учења. Тако ће
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Павловић, нпр., у песми „Књига о Сакраменту”, у обиљу ко- 
локвијалног говора који je уосталом тако уобичајен у њего- 
вој песничкој пракси, у пародијском облику третирати хри- 
шћанску свету тајну. Колоквијални говор, урбана лексика у 
спрези са мотивима митске означености, могу деловати као 
проблематичан експеримент спајања двају диспаратних пе- 
сничких нивоа. У питању je, међутим, схватање присуства 
мита као безвременог, тј. као једног система мишљења који 
дубоко задире у архетипове и колективно несвесно, али и у 
целокупно цивилизацијско искуство: историјско, културно, 
друштвено. Зато у његовим често имагинативним сликама 
треба тражити колико присуство митског у садашњем, то- 
лико и вьегово актуализовање најчешће кроз реинтерпрета- 
цију и духовни преокрет:

Седим у клозету
и читам кѣигу о Сакраменту (...)
(...) Чистоћа je cee на свету, 
и чистилиште почиѣе у тоалету.

(„Књига о Сакраменту”)

Пародијски разграђујући смисао религијске догме, сти- 
хови заправо сто je у функцији наглашавања нове (отуђене) 
човекове позиције, нове свести о самом себи, као и његове 
„овостране” извесности која апсурдно делује према „апсо- 
лутно-извесним” догматским нретензијама хришћанско- 
филозофских апстракција. Песма „Песник устаје из земље” 
изграђена je у кључу пародичне поетске фикционализације 
хришћанске вере у васкрсење. Код Павловича, међутим, по- 
игравање било чиме, па и хришћанском догмом није само 
себи циљ, већ оно увек носи у себи извесну метафизичку 
подлогу и тежњу ка проницању суштинске човекове пози- 
ције унутар одређене идеологије. Тако ће лирски субјект/пе- 
сник васкрс доживети као лицемеран чин, пун телесног и 
духовног скрнављења и понижавања. Васкрсење код Павло- 
вића не поседује значења позитивног, ослобађајућег, већ пре 
репресивног чина чиме се лирски субјект двоструко пони- 
штава: с једне стране као песник, а с друге стране кроз уки- 
дање могућности да се кроз пантеистичку размену материја 
досегне вечна слобода животне форме. Ова песма јасно упу- 
ћује на своју мотивску, смисаону и стилску везу са „Епита-
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фом словенског прапесника”, чиме се поред поетичког пове- 
зивања Светлых u тамних празника са Великом скитијом на- 
глашавају и Павловићеве преокупације преиспитивања 
оних догми које претендују на апсолутну извесност људске 
среће и смисла. Песник у својим реинтерпретацијама мит- 
ских, библијских, обредних мотива потпуно разграђује 
уљуљканост „општих’ схватања, доводећи у сумњу све њи- 
хове аспекте: од статуса човека до истинитости вере, од за- 
гробних видика до овостраног поиман-а.

Етичка позадина ове збирке итекако je присутна, али не 
у морализаторском већ у полемичком облику, где се снагом 
песничке имагинације да je једна алтернатива хришћанској 
филозофској концепцији. Павловић ће се често служити над- 
реалистичким и гротескно хиперболичним сликама које от- 
кривају човека у нимало светлом издању. Човек се приказу- 
je у свом анималном обличју, онтолошки разоткривен и до 
краја раскринкан, што je нарочито видљиво у циклусу „Ме
таморфозе (I-V)”. Характеристика ове збирке, али не и само 
ове већ и претходних, у мањој или већој мери, јесте и Павло- 
вићева тежња ка контрастирању у постављању проблема ве- 
заних за човеков положај у историји и друштву. Такав прин
цип контрастирања има своју функцију у проналажењу по- 
енте кроз супротстављање различитих начела и алтернати
ва. Тиме се долази до једне врете динамичког а не статичког 
контрастиран>а, што ни je ништа друго до преображавање, до 
метаморфоза. И тако и гласи један од кључних циклуса ове 
збирке, у којем je проблем етички, али и хришћански дове
ден до врхунца управо кроз противстављање супротних ак- 
сиолошких полова. Тама и светлост се непрестано сучеља- 
вају, али вредносни сукоб тих одређујућих људских параме- 
тара, метафоричких или стварносних, свеједно, не може до 
краја да се развије и доврши, из чега произилази доживљај 
живота као апсурда. Таква значењска ситуација мање или 
више постоји и у наредним циклусима, у којима се истица- 
ње етичких принципа заснива на алузивним позивањима 
божанске правде Христове. Можда je то трвење два принци
па којима je и насловљена збирка најбоље осликано у песми 
„Хлеб и вино”, чији елементи представљају кључна „сред
ства” причешћа. Поетским разлагањем њихове метафоричке 
снаге песник заправо извлачи на видело супротне силе ко je 
леже у основи хришћанског учења, али чије симболичко
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значење, продорношћу поетске мисли и имагинације, бива 
непоуздано и саморастворљиво:

Вино je бура, бургија и хук,
хлеб je нежни табор,
вино je звонара дивовска и гола, 
прва реченица отпадника, клик, 
хлеб je ведем бедних, 
софра за слепите (...)

У песмама које славе могућност човековог спасења, об
нове љубави и милосрдности, његовог складног односа са 
природом, присутни су аркадијски пејзажи и благост атмос
фере. Стил не поседује више ону какофонију узроковану ха- 
отичношћу људског битка, већ се познаје сливање и хармо- 
нија слика и визија, и вера у човеково обоготворење. Негде 
нас песник наводи на помисао да решење људске/етичке 
ишчашености треба тражити у реактуализацији мита о Спа- 
ситељу и Богородици, међутим, чини нам се да би такав за- 
кључак био унеколико исхитрен. Песме такве смисаоне ин- 
тенције заиста постоје, али у контексту поетике антислике, 
што по Павловићу модерна поезија мора садржавати, а која 
се итекако протеже кроз све збирке о којима смо до сада го
ворили: онтолошка корекција човека пре ће бити заснована 
у другом, можда чак супротном правду од званичног хри- 
шћанског учења. Taj правац je најсугестивније назначен у 
песми „Слутња препорода”. У њој наилазимо на ружу као 
кључну вишезначну метафору: она je метафора за сунце, али 
ова флореална топика има како значење мистичке, девичан- 
ске чистоте (Може ли у зору све да поневини), тако исто упу- 
ћује и на чулну љубав:

Мудраци опет cede крај пене 
и говоре шта je почетак свега: 
ватра и вода, 
ил љубавни цвет над нама 
што с грозне висине влада!

У овој песми богате игре метафора, у свођењу руже на 
суштински елемент који je у основи постања света и човека, 
читамо заправо наду у суштинско прочишћење човека кроз
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повратак љубави и чулности, али и соларном принципу ко- 
jer су стари Грци, Словени и пагани итекако поштовали. 
Оваквом својом сложено испреплетеном метафоричношћу, 
дубоком хармонијом која пробија из песничких слика и от- 
кривалачком лирском енергијом, „Слутња препорода” упра- 
во сугерише правац разрешења оне енигме људске судбине 
која се у различитим песничким облицима провлачи од 
Млека искони па све до Светлих и тамних празника.

Повратком соларном принципу, љубави, чулности, пан- 
теистичким тоновима кроз метафоризацију песничких сли
ка природе, поетска мисао Миодрага Павловића се, заправо, 
враћа оним смисаоним конотацијама на које смо наилазили 
у првим збиркама овог циклуса певања. Али ова наизглед 
кружна путања Павловићевог промишљања човекове кул- 
турне/ историјске/ митске/ цивилизацијске позиције ни je, 
ако можемо тако рећи, потпуно геометријски правилна. По
етска мисао на крају ипак не твори пун круг, јер заокруже- 
ност подразумева довршеност, извесност, искључивост, што 
права поезија никада себи не може дозволити. Стога ће пре 
бити да Павловићева песничка мисао поприма путању спи- 
ралног тока, једну путању опсесивне „ангажованости” у Ko
joj досегнута откровења нису недодирљива, али која непре- 
стано, у већој или мањој мери, обогаћују спознато. Тако Па- 
вловићев активни и преиспитујући креативни импулс ковр- 
џа његову песничку мисао, чинећи од поезије узбудљиву и 
непредвидиву авантуру духа.
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ИСТОРИЈА KAO АНТИСЛИКА

У својој есејистичко-фрагментарној књизи Дневник пе
не из 1972. године, Миодраг Павловић ће на једном месту 
увести појам антислике, под којим подразумева све „оно 
што je супротно текућој митологији једног друштва”. И још: 
„модерна уметност (je) она која ствара антислику свога дру
штва. Антислика: (...) оспорава прилагођену психологију сва- 
кодневице, навикн^те облике осећања, устаљене реакције па 
и устаљене идеале Са правом означен као „песник култу- 
ре”, Павлович ће својим стваралаштвом нагињати ка исто- 
ријским и културним просторима, ка митолошким и циви- 
лизацијским пресецима, и овако дефинисан појам антислике 
доживете своју пуну оствареност у историјско-митском ци- 
клусу Павловићеве поезије већ до те 1972. године. Но, њего- 
ва се поезија није афирмисала кроз пригодно баратање исто- 
ријским догађајима означено комформистичко-салонским 
призвуком, већ je увек поседовала преиспитујући и сумња- 
јући карактер.

Уколико прихватимо схватање по коме се првим пост- 
модерним романом сматра дело Умберта Ека Име руже из 
1968. године, онда се Павловићева поезија join од Млека иско
ни објављеног 1962. године, и даље, напоредо са Ековим ро
маном, уверљиво оглашава постмодерним гласом. Несум- 
њива и уверљива модерност Павловићевог певања складно 
се и готово синхроно одвија са новим поетичким матицама 
европске и светске књижевности. Наиме, у Павловићевој се 
поезији из тога периода нова поетичка одлика најочитије

1 Миодраг Павловић, Дневник иене, Слово љубве 1972, стр. 10.
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остварује кроз специфичан приступ миту и историји, при
ступ који ће у свом корену открити један од касније експли- 
цитно дефинисаних постулата постмодерне поетике.2 У пе
риоду који обухвата митско-историјски и друштвено-кул- 
турни циклус Павловићевог песништва, може се прегледно 
сагледати проблематизујуће третирање историје као објек- 
тивног трага прошлости. Овај циклус, рекли смо, започиње 
Млеком искони из 1962. године, па се преко Велике скитије 
(1969), Нове скитије (1970) и Хододарја (1971), завршава књи- 
гом Светли и тамни празници из 1971. године. Овога пута ми 
ћемо се за наше потребе задржати само на прве две наведе- 
не његове књиге, јер нам се чини да у Млеку искони и Вели- 
кој скитији можемо наћи сасвим довољан број примера да 
укажемо на инвентивно песничко оваплоћење појма анти- 
слике, односно, аутентичное, па и антиципирајућег (пост)мо- 
дерног односа књижевности према историји.

2 Односом књижевности према историји и проблемом историографске 
метафикције нарочито ће се бавйти Линда Хачион у својој књизи Поети- 
ка постмодернизма, Светови, Нови Сад 1998, у преводу Љубице Станко- 
вић и Владимира Гвоздена.

Павловић не приступа историји као некој врсти објек- 
тивно догођене датости, већ joj антиципирајући постмо
дерно схватање историје као људске конструкције прилази 
стваралачки неповерљиво. Приступ историји одвијаће се, 
заправо, на исти начин као и приступ миту, уз поништавање 
разлике која je важећи била установлена између мита као 
фикције и историје као објективне истине. Инвентивним, 
али рекли бисмо и одважним поступком реинтерпретације, 
Павловић потире границу између мита и историје, истовре- 
мено обликујући кроз свој песнички дискурс однос према 
историји као однос према простору фикције. Уосталом, пође- 
мо ли од самих почетака историографије, наићи ћемо на ве- 
ома занимљиве и индикативне примере њеног зачетка. Наи
ме, историчар Шарл-Оливије Карбонел, професор са Уни- 
верзитета Пол Валери у Монпељеу, у приказу настанка рим- 
ске историографије, цитира другог једног историчара, 
Жоржа Димезила, по коме je у Риму у 4. столећу 
„свештеничко тело (...) прописало званичну прошлост. Све- 
штеници су, уз помоћ митова који су припадали индоевроп- 
ској баштини и аутохтоних епских песама, срочили конти- 
нуирану приповест, прихватљиву и наизглед учену, у којој
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су догађаји били брижљиво локализовали у времену и про
стору, трајања појединих краљевања одмерена, богови ис- 
кључени, а чудесно сведено на вероватно. То дело, вештачко 
и људско, укоренило се у националну свест чијем je рађању 
допринело (...)”3 (курзив Ђ. Д.). Мало даље, аутор наводи да 
са римским историографом „Салустијем, његовим речитим 
говором, живописним описима и дотераним портретима, 
историја залази у књижевност”4 (курзив Ђ. Д.). Ова дотера- 
ност о којој Карбонел говори, међутим, најмање подразу- 
мева стилско, а далеко више оно идеолошко, политичко, 
друштвено, контекстуално улепшавасье, јер ће управо по- 
литичке рокаде и идеолошки оквири држати монопол над 
правом успостављања амнезије. Над правом „злоупотребе” 
прошлости остварене кроз историографски дискурс.

3 Шарл - Оливије Карбонел, Историографија, Плато, Београд 1999, стр. 21. 
Треба нагласити да Карбонел не цитира случајно Димезила, „једног од 
водећих светских стручњака за древну индоевропску митологију, религи- 
ју и идеологију, професора на Колеж де Франс и члана Француске акаде- 
мије”, како га у својој књизи О миту и религији (Идеа, Београд 2003, стр. 
49), на пример, описује Ксени ja Марицки Гађански, наш угледни струч- 
њак за класичне језике, хеленску филозофију, историју и културу.
4 Карбонел, Историографија, стр. 23.

Павловић, као уосталом ни постмодерна поетика, не до
води у питање прошлост као скуп или ланац емпиријских 
догађаја који су се одиграли, већ „сведочанство” о тој про- 
шлости, односно (званичну) „историју”. У максими „истори- 
ју пишу победници”, садржан je много већи степей консе- 
квентности него што то на први поглед може изгледати. Ова 
девиза промовише тезу по којој се историја руководи наче- 
лом природног одабира, тј. да je пише јачи и прилагођенији 
субјект. Но, значи ли то да je она и даље верна истини про- 
шлости и да се са победничким статусом или „страном” 
историографа, стварност прошлости не мења?

Ако, дакле, историЈу пишу победници, истина њеног 
предмета, тј. истина догађаја из прошлости ни je једна једи- 
на, већ je пре неколика, вишеструка. Не постоји једна „Исто- 
рија”, већ су увек могуће различите варијанте догођене про
шлости, што говори о њеној дискурсној условљености. Па- 
вловић се према историји не односи као према некој несум- 
њивој истини, већ као према процесу наративизације про
шлости и наметања значења формално уланчаним догађаји- 
ма. Схватити тако историју као дискурс, као фикцију, подра-
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зумева у Павловићевом случају антиципирање постмодерне 
свести/ сензибилитета, али и обавезујућу реинтерпретацију, 
уметничко уписивање и дописивање таквог дискурса. Павло- 
вић сводом поезијом заправо непрестано поставља питање 
може ли историка као начелно и декларисано „документар
на”, бити збиља у потпуности неутрална, бити збиља објек- 
тивна. У свом делу О миту и религији Ксени ja Марицки Га- 
ђански наводи самоохрабривање Плутарха, аутора низа спи- 
са значајних за најранију историју Грчке: "Нека нам, дакле, 
пође за руком да митску причу, прочишћену, натерамо да се 
подвргне разуму и да добије изглед историје”5 Другим ре- 
чима, не прати ли сваки чин интерпретације догађаја из про- 
шлости и поступак наративизације? Сваки запис, па и запис 
историје, представља селекцију мотива, догађаја, које исто- 
рија претвара у „чињенице”. Догађаји из прошлости доступ
ни су нам, тако, тек кроз „историјске чињенице”. Али да ли 
je то потпуни траг, и да ли je нешто (идеолошки) изоставље- 
но? Може ли се, дакле, емпиријска реалност једног историј- 
ског описа проверили будући да je наше знање о прошлим 
догађајима семиотички посредовано: прошлост за нас егзи- 
стира тек кроз текстуализацију. Стога Павлович кроз своју 
поезију наглашава императив проблематизовања историје, 
будући да ова своју важећу ознаку „верног опредмећивања” 
прошлости далекосежно утискује у процесу формирања и 
колективне и индивидуалне свести. Такав поетички при
ступ није некакво безазлено поигравање, већ je утемељено 
на суштинском питању међусобног субјекатско-објекатског 
односа: какве су консеквенце и какав je наш статус у контек
сту историје: да ли ми збиља стварамо њу, или пак она ства- 
ра нас?

5 Ксенија Марицки Гађански, О миту и религи/и, стр. 40.
6 Алаида Асман, О метафорици сећања, часопис Реч, бр. 56/2, Београд, 
децембар 1999.

Уколико, дакле, пођемо од постмодерне претпоставке 
по ко joj су историја или мит, или, и историја и мит, свејед- 
но, људске конструкције, онда нам се оне нуде као фикције, 
као облици наративизације. Или, према схватању Аланде 
Асман, „ко говори о сећању, не може да избегне метафоре”.6 
Како нас Рене Белек подсећа, од Колриџа, Емерсона и Ничеа 
поступно се об ликовало схватање по коме мит није више су-
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протност науци, филозофији или историји, већ прераста у 
њихову допуну.7 Са аспекта постмодерне теорије граница 
између мита и историке често бива еластична, допуштајући 
њихово међусобно прожимање. Наиме, као што већина ми- 
това носи у себи, у мањем или већем степену, чињеничне, 
историјске основе,8 тако није реткост да и историја постане 
мит, као што je то случај, рецимо, са српском средњовеков- 
ном прошлошћу. Карбонел ће у својој Историографији иста- 
ћи и општи консензус око тезе да je римска историографија 
постелено произашла из грчког епског песништва.9 Павло- 
вић, такорећи на трагу оваквог схватања зачетка историо- 
графије, у потпуности релативизује могућност „историјске 
истине”, у корену je разграђујући као объективно непоузда- 
ну људску конструкцију. Jep, ако je мит, да поновимо, допу- 
на историјској или научној истини, онда код Павловича 
присуствујемо допуни допуне, чиме пракса означавања ко ja 
претендује ка објективној, чињеничној истини бива увучена 
у вртлошки простор фикције. У простор бесконачно могућих 
допуна, што нас, истини за вол-у, и најпре приближава одре- 
ђењу „Историје”.

7 Р. Велек; О. Ворен, Teopuja кѣижевности, Нолит, Београд 1991, стр. 221.
8 У својој Историји хеленске књижевности (Завод за уџбеника и наставна 
средства, Београд 1990), Милош Н. Ђурић ће се, говорећи о историјским 
основама Хомерових епова, сагласити са мишљењем „историчара, архео
лога, лингвиста и других који сматрају да се у радњи Одисеје крије нека 
историјска истина, али да je песничка машта ту истину покрила...” (стр. 
51)
9 Шарл - Оливије Карбонел, наведено дело, стр. 19.

Павловић овим дискурсима прилази не само уметнич- 
ки инвентивно, већ и веома смело, конзистентно тежећи да 
нагласи „истину” њиховог текстуалног успостављања. Тако 
ће у Млеку искони, ко je у потпуности своје мотивско-темат- 
ско упориште црпи из мита и епа, из историје античке Грч- 
ке, песник специфичним поступком начети проблематизова- 
ње историографског дискурса као вида фикционалног упи- 
сивања. Павловић, найме, на митско-епској подлози ствара 
поетски инцидент кроз привид „историјског” сведочења су- 
бјекта. И ова поетичка законитост готово да je у потпуности 
присутна у Млеку искони. У Песми „Одисеј говори”, рецимо, 
где je субјект већ свестан себе као објекта мита, предања, 
историје, Павлович ванвременском димензијом фингира да 
су мит и историја догађаји који се тек самим говором о њи-
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ма, њиховим тематизовањем, увек наново „стварају”, те да 
једино дискурсно можемо стицати и уобличавати представу 
о њима: прошлост нам je доступна тек кроз текстуалне 
остатке. Говор Одисеја кота походи ванвременска свеет о 
властитој емпиријској стварности, и чији глас преузима зна- 
чења историјског сведочанства, не подржава оно устаљено 
предан-е/ историју ко ja га промовише у врхунског јунака:

Кажу да сам морепловац што je залутао 
но друга je моја тајна: 
ja се овако са земље спасавам./0

(подвукао Ђ. Д.)

Павловић, дакле, гласом историјског сведочења при
хвата мит, прихвата предање, али не до краја, већ субјекат- 
ском позицијом указујући не само на непоузданост преда- 
ња/ мита/ историје, него и на сву њихову фикцијску и нара- 
тивизујућу заснованост. У ванвременској димензији песме 
субјекатско сведочанство подрива истинитост историјске 
„чињенице” изједначавајући, па чак и надређујуђи joj пе- 
сничку, фикцијску стварност: догађаји из реално - емпириј- 
ске прошлости престају да буду део „објективие истине” 
историјског дикурса. чак, субјекатски, песнички глас поста- 
je релевантнији и веродостојнији „чињенични” извор.

Снага субјективног, поетског сведочанства односи пре- 
вагу над историјском „веродостојношћу”. Ово поетски фин- 
гирано исправљање мита/ историје упућује на историогра- 
фију као на процес тумачења, односно уписивања значења. 
To je отварање управо оног поља на које постмодерна теори- 
ја указује, а ко je се за историографију везује праксом телео- 
логије. Но, глас који долази из сфере поезије релативизује 
значење митског/ историјског догађаја, и преиспитује наша 
сазнања о ланцу емпиријских догађаја из прошлости. Лир- 
ским сведочењем наглашавајући фикционалну конструкци- 
ју историографије, ништи се она античка, она аристотелов- 
ска граница и разликовање историје од поезије као прикази- 
вање „онога што се истински догодило”, од „онога што се 
могло догодити”.11 „Историја” се кроз постмодерни дискурс,
10 Миодраг Павловић, Млеко искони, Просвета, Београд 1962., стр. 30.
11 Аристотел, О песничкојуметности. Завод за уцбенике и наставка сред
ства, Београд 1990, стр 39.
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тако, представља као неисцрпни извор и повод за инвентив- 
но преиспитивање наше „чињеничне ’ прошлости, што Па- 
вловић интуитивно-сензибилним песничким моћима осећа 
и йионирски утемељује. Тако се епски јунак из догађаја у ко- 
јем по казни и вољи богова лута морима преображава у чо- 
века који ту опцију заправо бира сам, проналазећи да се 
управо на копну међу људима превртљиве природе крије 
претећа опасност no његов идентитет. Таква опција добро- 
вољног изопштења из друштва јесте најтежи избор за поје- 
динца будући да се тиме одваја од оног суштинског људ- 
ског позвања по коме човек mije биће за себе већ биће за дру
гое. У средишту песничке транспозиције Млека искони, да- 
кле, несумњиво се налази занимање за цивилизацију антич- 
ке Грчке, али са интенцијом превратништва у односу на 
уврежени статус који важи за ову историјску/ митску епоху.

Лесник у Млеку искони одступа од песничког поступка 
којим се углавном користио у првим збиркама, тако да не- 
стаје ауторско ja”, а уводи се песничко вишегласје које у 
функцији искуственог различја треба да успелије приближи 
и сугерише пропаст једне културе, али и преиспита привид 
објективности историјског дискурса. Расап старогрчке ци- 
вилизације дат je кроз призму једног критичког читаоца 
историје и мита, и овог се поступка реинтерпретативности 
историје и литературе Павлович неће одрицати ни у наред- 
ним књигама. Неговаће ону песничку стратегију која дахом 
нових конотација и смисаоном свежином наглашава нара- 
тивизујућу суштину нашег сазнања о прошлости.

Један други, пак, цивилизацијски и историјски проблем 
посебно привлачи Миодрага Павловића. У питању je прису- 
ство оних преломних тачака, попут преласка Словена са па- 
ганске у хришћанску религију, затим, српска средњовеков- 
на историја, као и проблем богумилства, који су поетички 
основни у песничкој књизи Велика скитија)2 Павловића на
равне не привлачи поступай хорског слављења примања 
хришћанства кроз описмењавање, већ субјекатско сенчење 
те историјски „светле” тачке. Лирски гласови који у тим пе- 
смама функционишу такође као сведочанства, подривају 
„чињеничност” историје и њено самопредстављање као 
„учитељице живота”. Лесник инсистира на доследном изво-

12 Миодраг Павловић, Велика скитија, Свјетлост, Сарајево 1969.
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ђењу односа: наспрам општости историје поставља конкрет
ност појединца, наспрам привида већинског консензуса су- 
бјекатску свест, наспрам колективне стихије индивидуално 
искуство, наспрам историјске наративизације поетско све- 
дочанство, наспрам „чињеничне фикције” лирски доказ.

Иако нас историја учи да се некада одвијало „усрећива- 
ње” словенског паганства хришћанском религијом, Павло- 
вић прилично неповерљиво приступа овом „градиву”. У та- 
квом историјском прегледу песник препознаје да се историј- 
ски дикурс заправо гради посредством поступка одабира, те 
своје певање усмерава ка откривању наслућујућих апорија. 
Њих проналази првенствено на нивоу индивидуалног гласа 
који, међутим, носи вредност личног сведочанства, или бо- 
ље, неку врсту лирског документа, и то не само из угла пага- 
на, већ и из перспективе њихових богова. Управо овим инди- 
видуалним вишегласјем, овим богатим исповедним сведоче- 
њем разоткрива се историја као непотпуна, селективна и ин- 
тенционална дискурзивна пракса. Павловић сводим певањем 
настоји да укаже да je у свакој означавајућој пракси култу- 
ре присутна и уписаност контекстног, те историја тако, мо- 
жда и несвесно, призива прошлост ради афирмисања сада- 
шњости. Смело обликујући и стварајући представу о про- 
шлости коју назива антисликом, односно, оспоравајући 
устаљене идеале свога друштва, песник настоји да интуи
тивно реконструише те кључне, преломне тачке у прошло- 
сти одређених цивилизација/ култура, и понуди своју визи- 
ју дешавања, ону ко ja рачуна са дисконтинуитетом у одно- 
су на владајућу, „важећу” историјску верзију, да понуди 
своју визију која истине драму индивидуе. Другим речима, 
Павловић својом поезијом потврђује ону Фукоову мисао no 
ко joj je истинско историјско осећање оно ко je афирмише на
шу егзистенцијалну стварност међу безбројним изгубљеним 
догађајима прошлости.

Kao један од тих догађаја, Павловић у поступку своје 
поетске имагинације, у поступку свог фингирајућег песнич- 
ког дискурса означала и судбину Световида као паганског 
бога, који у оквирима сопственог страдања нимало благона- 
клоно посматра обраћање људи у нов у веру.

Авај, падох у завери
што од Витлејема до Балтика
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кована би,
жртва сам вере-селице 
што с југа на крилима полете 
да се на север с мачевима спусти.
Божанство бејах, 
а сад сам наказа 
(...) чеда моје плавокоса 
већ другом хвалоспев певајуР

За разлику од историје која будући дубоко условљена 
културним и цивилизацијским кодом, и у коју je уписан са- 
времени контекст, контекст који вреднује и тумачи, из пози- 
ције и за позицију садашњости, Павловићево певање наслу- 
ћује, оно поетски осећа оно друго, скривено, изгубљено лице 
прошлости. Ha тај начин, процес христијанизације уместо 
хорског хвалоспева на који наводи „историја”, поприма гор
ке тонове драме индивидуе. Већ означен у српској критици 
као изразити „песник културе”, али и као аутор изузетних 
антрополошких студија,14 из ових стихова, из ове Светови- 
дове тужбалице проговара заправо и Павловићево културно 
биће, односно жал над замирањем културе и цивилизациј- 
ске епохе једног народа. Фингирајућа Световидова исповест 
разобличава историографски дискурс као игноришућу, не- 
потпуну, необјективну праксу означавања, као праксу која 
селективно занемарује, док Павловићев поступак субјекат- 
ског оглашавања има ону поетск^ снагу какофоније која 
подрива тоталитет „несумњивости ’ историје.

13 М. Павловић, Велика скишија, Свјетлост, Сарајево 1969, стр. 9.
14 Поетика жртвеног обреда, Нолит, Београд 1987.

Условљена друштвеним, идеолошким, религиозном 
обрасцима, историографија се нужно прилагођава таквом 
контексту, углавном прећуткујући све оно „случајно” или 
„споредно” што би у тим оквирима могло разводнити јасну 
детерминисаност историјске матице. Павловић у Великој 
скитији истиче другачије, нове тонове прошлости, али тиме 
и прећуткивање одређене етичке проблематике, као засигур- 
но и несумњиво неизбежно компоненте свих великих, пре- 
вратничких дешавања. Taj аспект певања овде je свакако 
присутан, али што je можда још битније, песник се не задр- 
жава само на указивању на ове проблемске слојеве и исто-
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риографији, на слојеве који би подразумевали имагинациј- 
ску реконструкцију емпиријске прошлости. Павловићева 
инвенција овај проблем подиже на консеквентнији, идеоло- 
шко-религиозни ниво. Можда један од најбољих примера 
проналазимо у песми „Епитаф словенског прапесника”, где 
je настављена драма идеолошки неуклопљеног субјекта, сло
венског прапесника:

Ни сада не у ста}ем кад ме буде - (...) 
устани некрсте и тело своје покупал! (...) 
Отклоните своје трубе анђели, 
мамузама не газите по хумци мојој 
војници небески! (...)
Hehy да ми се на вашим саборима суди, 
ни да ме под отворена небеса баците 
на хладно решето вечности.

Други нек иду богу на истину, 
мени je моја рупчага добра, 
земља je ко руно 
и кости у потаји певањем се плоде,15

15 М. Павловић, Велика скишија, стр. 12.

Пагански есхатолошки говор не указује само на тра
гичност једне судбине, већ упућује, кроз поетско фингира- 
ње, свакако, и на метафизичку репресију хришћанске идео- 
логије. Павловић, дакле, у својој поезији ствара фигуру за 
репресију коју историографија игнорише, a коју песник по
диже на ниво метафизичких значења једног религијског 
концепта. И док песник интуитивно провиди историју, и 
кроз субјекатско сведочење разоткрива сервилност истори- 
ографије, ова потоња занемарује хуманистичке „недослед- 
ности,, оних друштвено-идеолошких институција садашньи- 
це које je одређују. Песме бивају саздане на интуитивној ре- 
интерпретацији „изгубљених догађаја”, било оних који се 
односе на покрштавање Словена, било оних који се везују за 
протеривање богумила („Богумилска песма”, „Одлазак бо- 
гумила”), при чему се таквим поетским дописивањем про
шлости етички проблематике истинитост „Историје”.
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Павловићев појам антислике као, да поновимо, супрот- 
ност текућој митологији једног друштва, која оспорава на- 
викнуте облике осећања... па u устаљене идеале, можда нај- 
израженији бива у мотивском кругу оних песама које се не- 
посредно ослањају о косовски бој. Говор лирског јунака, на 
пример у песми „Говор уочи битке”, отворено се супротста- 
вља устаљеном, историјском надавању смисла косовској би- 
ци, успостављајући јасан процес демитологизовања:

Нико још није проклео то поље 
где су нам косидбу косови спремили, 
ево ja га проклињем пре но што га угледах 
и нико то не чује, у самопи зборим)6

Монолог песничког субјекта очишћен je од вољно-херој- 
ског и небеско-метафизичког наноса чиме се круне устаљени 
идеали колективне свести обликоване историографским дис
курсом, док последњи стих својом осамљеном означеношћу и 
индивидуалном перспективом представља пример поетичке 
формуле Павловићевог песничког напора усмереног ка преи- 
спитивању „Историје”. Као да се Павловић држи оне мисли 
Милоша Црњанског по којој су институције камелеони, те да 
се треба окренути појединцима. Отуда заснованост песничког 
поступка на субјекатском говору усамљеног, али и пораже- 
ног појединца. С друге стране, исти стих поставља питање 
ограничености и неправедности историографског дискурса, 
који прокламовану природу свога метода као верности исти- 
ни, свесно или не, изневерава и подређује моћи актуелног ин- 
ституцијског и друштвеног контекста.

На још један лен пример антислике наилазимо у песми 
„Посечени кнез се сећа’:

Храбро сам поднео смрт, 
но каква je у томе врлина?(...) 
Претеча, рекоше ми, 
но CMphy сам и реч своју претекао, 
а зар je врлина то 
са речима неисказаним 
низ лепшу страну страдања отићи?п

16 Исто, стр. 43.
17 Исто, стр. 50.
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Евоцирајући из загробне позиције своје страдање, лир- 
ски субјект не само да оспорава текућу митологију једног 
друштва, већ својим лирским гласом и жалом за замирањем 
језика, речи, уводи једну нову аксиолошку димензију у про
стор и проблематику људских приоритета. Кроз есхатоло- 
шку исповест дат, однос који лирски јунак има према соп- 
ственој смрти није у корелацији са његовим статусом у 
историји. Херојски статус се релативизује, али као што се 
тиме постиже преиспитивање идеолошке позадине историо- 
графског дискурса, тако се и наглашава и културни, па ако 
се хоће и песнички идентитет субјекта, и то кроз страх од 
недоречености и замирања језика. Овим уздизањем културе 
над ейском етиком, Павловић заправо поетски оваплоћује 
ону Ничеову мисао по којој уметност човека примарније од- 
ређује но етички принцип.

*

Ако се не варамо, код Оскара Вајлда на једном месту 
наилазимо на мисао да уколико нешто дугујемо историји, 
онда je то свакако њено поновно писање. Павловићево тре- 
тирање „историје” заправо je поетско враћање дуга угуше- 
ним и изгубљеним безбројним догађајима из прошлости. 
Његово певање функционише као поетска рехабилитација 
појединачног искуства, његове драме и истине. Kao оживља- 
вање историографски занемарене индивидуалне перцепције 
емпиријских догађаја кроз фингирајући присутна субјекат- 
ска сећања, али и као запитаност над консеквенцама засни- 
вања националног и колективног идентитета на безрезер- 
вном поверењу у „историјско памћење”.
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ПОЕЗИЈА ИНТИМНЫХ СТРУКТУРА

Данае je излишно говорити о, такорећи, превратничком 
значају који je имала појава Коре1 по виталност српске пое
зде педесетих година двадесетог столећа. Сагледавајући из 
садашње „безбедне перспективе”, што би рекао Иван В. Ла- 
лић, овај кључни момент у животу тадашње српске поезије, 
можемо само поновити оно што су критичари и историчари 
књижевности одавно већ утврдили: Кора je заједно ca 87 пе- 
сама Миодрага Павловича представљала исходишну тачку 
новог, послератног песничког раздобља у нас. Тек, чини се 
да су највише разговора и полемичних тонова подстакла 
два њеца циклуса, „Предели” и „Списак”, као и сада већ чу- 
вени Попин „Коњ”, који „обично/ осам ногу има”. Наравно, 
добар део критике у овим стиховима препознао je бесмисао 
и надреалистичко бунцање, што je типичан пример интер- 
претативне немоћи пред јединственом иновативношћу и 
отварањем нових поетских простора. Мора се, међутим, при
знати да су негирајући тонови упућени Попиној поезији 
ипак на неки парадоксалан начин погодили, јер су се у свом 
оспоравајућем труду позвали управо на песничку слику ко- 
ja фигуративно и лапидарно приказује оно аутентично ства- 
ралачко разликовање Попиног песничког поступка од ане- 
мичног шаблона соц-реалистичке поезије.

1 Сви стихови биће навођени према издању: Васко Попа, Кора, Нолит, Бе- 
оград 1969. год.

Интенција Полине поетике у циклусу песама „Спи
сак”, циклусу који нам овога пута највише привлачи па- 
жњу, огледа се у напору да се посредством песничког чина 
конкретна предметност и привидна статичност, сличена у
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попису окружујућих баналности, имагинативно преобрази 
у суштинску динамичност. Попино певање овде предста- 
вља једно нарочито песничко препознавање референци из 
свога, понекад и изразито „непоетског” окружења. Мање- 
више обичним, свакодневним стварима, бива удахњен ин- 
туитивним поимањем један дубљи смисао, и то кроз тежњу 
ка превазилажењу, ка потискивању емпиријског доживља- 
ја њихове огољене форме, придајући им при том сублими- 
рану структуру бивствовања. Списак појавности тек je 
подстицај, тек je повод за рефлексију, али и за имагинациј- 
ско понирање у интуитивно наслуйене дубинске слојеве у 
којима се одвијају драме симболичких вредности. Песме у 
Списку, тако, упечатљиво оваплоћују Попину песничку 
имагинацију, обликујући једну уједначену метафоричку 
рељефност унутарњих/ скривених садржаја одабраних 
предмета/ бића. Свака песма из Списка представља поетски 
интуитивно доживљену драматизацију унутарњег живота 
одабраног „објективног корелатива” (термин Т. С. Елиота у 
значењу предмета који се налази у функцији посредовања 
одређене песничке емоције). Te мале драмске „једночинке” 
носе у себи својеврстан симболички амалгам, будући да 
спајају симболичке вредности предмета са извесним сим- 
болизујућим животним ситуацијама људског бића. Драм- 
ски, па и трагични квалитет предмета конституише се 
управо на споју песничком интуицијом препознатих при- 
кривених унутарњих живости, динамичности и чежње, с 
једне, и статичне неизбежности форме као објективне дато- 
сти, с друге стране. Отуда je већина песама испевана у об
лику фигуре, односно у облику једног проширеног контра
ста наслућених и сучељених онтолошких димензија неиз- 
мирених у структури предмета/бића. Попине песме као да 
представљају истинске моделе стилских вежби у којима 
метафорички убедљиво и заводљиво клија семе трагичног 
усуда. Оне нам се јављају као афирмација одуховљене ви- 
талности предмета и епифанијског препознавања њихових 
скривених суштина. У том смислу, може се говорили о осо- 
беном Полином стваралачком труду који се одвија у прав
ду песничког дебанализовања света, и откривању његових 
појединачних и дубинских лепота, макар оне и биле оличе- 
не у свој својој драми, или пак трагичности интимных 
структура.
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Откуда, међутим, толика стваралачка симпатија према 
предметима и природи око себе? Откуда толики степей на- 
клоности према, исхитрено говорећи, баналним формама ко- 
je нас окружују? Да не бисмо много нагађали, један од могу- 
ћих одговора нуди нам се у Попином есеју „Од злата јабу- 
ка”, односно предговору за истоимене руковети народних 
умотворина. Промишљајући феномен народне поезије у 
контексту плодног тла за савремено српско певање, Попа из- 
међу осталог наглашава:

„То присуство читавог свемира у свакој ствари чини од 
народне поезије неку врсту таблица по којима je створен свет 
(...). Народны песник не исказује своју приврженост природи 
(која му даје и одузима живот) тиме што слепо опонаша оно 
што je природа већ створила, него тиме што примењује ства- 
ралачки чин природе на оно што он жели да створи”.2

2 Исто, „Од злата јабука”, предговор за руковет народних умотворина, 
Нолит, Београд 1969. год.

Уколико се кроз овај цитат вратимо „Списку”, али и 
готово целокупној Попиној поезији, лако се може препо- 
знати један вид иманентног кореспондирања које се одви- 
ја у оквиру ширег Попиног стваралаштва. Напросто, ста- 
вови из овог есеја умногоме објашњавају песникову упу- 
ћеност на бића и предмете, али и, што je можда још зна- 
чајније, расветљавају особени стваралачки процес прису- 
тан у самом песничком чину. Бића и предмети који у 
„Списку” заокупљују Попину песничку пажњу не функ- 
ционишу као алегорије, као што то чини, рецимо, Долап 
Милана Ракића, већ je на делу поетика метафоричког и 
интуитивное залажења у дубину интимне структуре 
објективног корелатива. Попина поезија у „Списку” кроз 
вид наслућујућег и могућег одухотворења материје, и об- 
јављујући и потврђујући присуство унутрашњег богат
ства и динамичности видљивих форми, управо и нагла
шава то прикривено, али суштинско постојање дубинских 
космичких односа.

Наша послератна књижевна критика, али и она из 60-их 
и 70-их година прошлог столећа, тежила je откривању хума- 
нистичких идеја у литератури, проналажењу, дакле, оних 
песничких стремљења која су се означавала као одбрана
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људскости? Отуда су се у таквом контексту поетски гласо- 
ви из Попиног „Списка” теже могли препознати као крик је- 
динке над сопственом/ људском судбином. Одбрана људ- 
скости и начела хуманости у овим песмама нису била ре- 
флектована кроз призму драмских напетости (лирског) поје- 
динца, већ je Попа заузео једну привидно имперсоналну по- 
зицију посматрача. Тако ће, на пример, Иван В. Лалић у свом 
иначе веома подстицајном и обухватном есеју „Поезија Вас
ка Попе”, сматрати да се у овим циклусима не говори

„ (...) толико о драми колико се приказује сцена, са ре- 
квизитима, или различити костими учесника.”4

3 Вероватно je наглашени, и упутни, идеолошки контекст који je у то вре- 
ме био присутан и у сфери проучавања књижевности, имплицитно, па и 
експлицитно, наметнуо априорно проналажење хуманистичких идеја у 
нашој литератури. Таква клима узроковала je и покојим неспретним ин- 
терпретативним исходом. Тако ће А. Петров у свом предговору (Кора, 
„Песнички свет Коре”, Полит 1969, стр. 30), одухотвореним бићима супрот- 
ставити празну собу, или модри свод као примере за бића-чудовишта. Пот- 
пуно исконструисано, јер фигура празне собе која режи не узрокује мен- 
талну представу некаквог бића-чудовишта, већ функционише најпре као 
метафора атмосфере и доживљаја празнине субјекатске, стваралачке, он- 
толошке, цивилизацијске, или неке друге, сасвим свеједно.
4 Васко Попа, Песме, предговор Ивана В. Лалића: Поезија Васка Попе, MC 
/ СКЗ, Нови Сад / Београд 1971, стр. 11.

Да ли je, међутим, у Попиним песмама по среди тек 
једноставна пракса дескриптивног уписивања, односно 
да ли се пред читаоцем одвија само једна површна сцено- 
графска игра? Зар драма, у песмама из „Списка” није очи- 
гледно присутна, без обзира што није испевана из пози- 
ције лирског субјекта, односно у првом лицу. Песник до 
иманентних суштина ствари допире лирском рефлекси- 
јом и чистим песничким виђењем, интуитивно спознају- 
ћи унутарњи живот, трагове драме, па чак и трагичног 
битка бића/ предмета. Попа своје песничке визије гради 
на темељима антропоморфне имагинације, при чему 
функционално употребљава ванредно креативна стилска 
решења, посредством којих сами објективни корелативи 
добијају једну дубинску и симболичку димензију, али и 
известан ореол оплемењених бића. Ни je потребан субје- 
катски глас нити човек у фокусу поетске мисли да би се 
доживела драма у поезији. За лесника су интуитивно 
спознате и доживљене истине у процесу транспоновања
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стварности кроз симболизујућа и фигуративна поиграва- 
ња од већег значаја но оне емпиријске. Попа, међутим, 
иде и корак даље. Он преузима на себе демијуршку пози- 
цију, позицију творца есенција постојеће материјално- 
сти, што на крају и представља истински вид песничког 
позвања.

Већ сама усредсређеност на свет предметности, на 
свет релативног мировања или одсуства неке, рецимо, ви- 
ше свести, указује на једну врсту лирске праведности и 
солидарности која лежи у основи односа лесника према 
свом егзистенцијалном контексту. У том виду солидарно
сти треба тражити извориште оне емоционалности, при- 
сутне у већини песама. Иако сам назив циклуса, „Списак”, 
заједно са банално означујућим насловима песама и ефек- 
том таксативног набрајања, звучи реалистички хладно, 
огољено од осећања било које врете, сами стихови бришу 
ту привидну неутралност и успостављају изразито су- 
бјективан и емоционалан доживљај песниковог емпириј- 
ског суседства. У питан-у je поезија субјективног, метафи- 
зичког искуства, к о ja кроз спознају драмске и трагичне 
иманенције, у ствари, око себе рефлектује специфичан тон 
певања, ону меланхолију, препознатљиву готово у свакој 
песми. У том смислу, можемо говорили о песничком сен- 
зибилитету прожетом изразитим лирским саосећањем. 
Уколико бисмо се у контексту оваквих поетичких особе- 
ности, на какве наилазимо у поезији Васка Попе, запита
ли о дубљим консеквенцама које paha тако обликовани 
песнички сензибилитет, дошли бисмо до сазнања да je пе- 
сничко, да je лирско саосећање заправо саобразно вери у 
поетски интуитивно досегнуте суштине/ истине. И да По- 
пини стихови чине да и ми, као читаоци, у потпуности 
усвојимо веру у демијуршко исходиште поетске интуици- 
је и имагинације.

Вратимо се поново на Попину чувену песничку слику 
коња који „обично/ осам ногу има”. Критичарски гласови 
који су се у своме оспоравању Попине инвенције, између 
осталог, придржавали ових стихова као примера неконтро- 
лисане надреалистичке произвольности, нису у њима препо- 
знали управо ону његову тежн-у ка динамизацији форми и 
сублимирању виђења, али и ослањању на неке архетипске
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представе.5 Овај Попин метафорички напор требало би, у 
ствари, прихватити као један вид специфичног, пластичног 
процеса метаморфозе, кроз који се разграђује учаурена 
представа о спољашњости, о материјалности бића, придају- 
ћи joj истовремено значења душевне и онтолошке динамич
ности и трагичности.

5 Чуди, међутим, да су и поједини, такозвани „афирмативни” текстови ис- 
пољили, заправо, не само недораслост и неразумевање Попине поетике, 
већ и низак степей неких основних методолошко-аналитичких начела у 
приступу једном књижевном тексту. Ако ова констатација звучи исуви- 
ше оштро, узећемо за пример попово А. Петрова и његов већ наведени 
предговор Кори, у којем аутор текста налази за сходно да каже: „Кон> уме- 
сто четири, што би било природно, обично осам ногу има. Са тих осам но
гу он друмом којем краја нема мора целу земљу за собом да вуче” (стр. 17). 
Површност наведене „интерпретације” говори сама за себе.

Попина песничка имагинација која je сва садржана у 
бљеску драматизације интимних структура предмета, 
ефектно се и пластично може приметити у више песама. У 
„Пузавици”, рецимо, стихови:

„(-)
Побегла би
Из беле браде зида
Усправила се насред трга
У свој својој лепоти
Змијском својом игром
Вихоре занела
Али joj плећати ваздух
Руке не пружа”,

представљају прави пример сучељених димензија метафо
рички рефлектованих из форме, при чему се успоставља тра
гично, али и збиља заносно отелотворење трансцендентног. 
Они поред фигуративне лепоте и живе, пулсирајуће слико- 
витости, преносе и метафизички дрхтај бића који поетска 
интуиција преко песничког језика упоредо и препознаје, али 
и ствара као суштину предметности.

У Попиним волшебним песничким визијама може се, на- 
равно, препознати додир и са надреалистичким елементима, 
који некако no аутоматизму призивају простор ониричког ис- 
куства. Ова притајена, асоцијативна наклоност према онири-
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зму, ко ja повремено провирује из Попиних стихова, јасније се 
види, рецимо, кроз његов напор да уреди Поноћно сунце, Збор- 
ник песничких сновиђења, из чијег предговора читамо:

„Преображава се све према нашој жељи и према нашем 
страху. Да ли то песници овде венчавају и развенчавају су- 
штине? Или то сама твар од које смо саздани сања своја мо- 
гућа поновна рађања, поновна васкрсавања. (...) Изједначује- 
мо се са самим непрекидним свемирским стварањем. (...) Ни- 
je ли сваки од ових светова који овде, пред нашим очима на- 
стају у ствари (...) пралик овог нашег света јаве?”6

6 Исто, стр. 150.

Лако се могу наћи ефектни примери уметничког оства- 
рења ових ставова. Песнички чин у „Кромпиру”, на пример, 
суптилно и луцидно сједињује поетску интуицију са надре- 
алном сензацијом соларног принципа:

„У зимници успомена
Изненадним свитањима
Проклија

Све то зато
Што му у срцу
Сунце спава”,

при чему песма, заправо, у себи сажима све поетичке особе- 
ности овог циклуса: то понирање у унутарњу, интимну 
структуру предмета /бића која ври од динамичности и ко- 
смичког начела непрестаног стварања живота.

Попа у својим песмама неће зазирати ни од једне врсте 
гротескности (овде гротеску схватамо као уметнички и хоти- 
мични облик „насиља” над иманентним структурама) која, 
међутим, доживљава свој смисаони преображај такође у уни- 
верзумском смислу. Песма „Магарац”, рецимо, садржи оне 
стихове који се у „Кори”, иако у метафоричном облику, ипак 
доживљавају као експлицитна сатира и карикатура човека:

„Видимо му само уши
На глави планете
А њега нема”.
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Ово je ваљда усамљена песма у „Списку” у којој се не 
осећа она уочљива нота меланхолије, већ je са емоционалног 
акцент пренешен на план значењског, при чему симболизу- 
јућа ознака магарца, да се мало и ми нашалимо, доживљава 
планетарии трансфер.

Уметнички складно урон-ени у свет Коре, и предста- 
вљајући се као пример савршене поетичке кохеренције у 
контексту модерне српске поезије, стихови „Списка” наја- 
вили су рађање нове поетичке визуре и аутентичног вида пе- 
сничког преиспитивања емпиријско-материјалног контек
ста. Настала на драматичном рубу интуитивног и перцеп- 
тивног искуства, Попина поезија уметнички особено и убе- 
дљиво негује откривање интимних структура света и спо- 
знају његове унутарње душевне и духовне животности.
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РАЗВЕЈАНО ЛИРСКО ЈУНАШТВО
ИЛИ ЕЛПЕНОР У ДЕЛТИ

ОДИСЕЈЕВОГ МИТСКОГ ТРАГА

Од Аристотелове Поетике, рецимо, па наовамо, у кон
тексту проучавања књижевности може се пратити напор који 
тежи да постојећу сложену структуру светске књижевности 
подвргне „правилнијој”, прецизнијој, објективнијој подели, и 
тиме сам дискурс о књижевности представи као системски и 
појмовно кохерентан научни корпус. А онда се подави и такво 
једно схватање, једноставно до увредљивости, по којем се це- 
локупна светска књижевност, заправо, може поделити на ње- 
на два основна, изворна тока: на Илијаду и Одисеју.

У оквиру оваквог поимања светског књижевног развоја, 
Јеленковићево посезање за ликом из Хомеровог епа, који je, до- 
душе, митско-историјски невелики, ефемеран, али и саставни 
део обе старогрчке епопеје, носи са собом бројне онеобичене 
консеквенце. Наиме, успостављање најразличитијих интертек- 
стуалних веза са античким митовима и Хомеровим јунацима 
данас не представља новост са аспекта стваралачког поступка 
или пак теоријско-концепцијске замисли. У питању je уобича- 
јени поступак у књижевности којим се, довођењем у везу са од- 
ређеним топосима светске литературе, жели прибавити додат- 
на цивилизацијска, културолошка, вредносна, семантичка, 
стилска, или било која друга димензија властитом делу.

Јеленковић, међутим, у свом стваралачком кораку по- 
ступа у потпуности инцидентно. Заменарујући сву множину 
митских хероја и утврђени епски ауторитет, њихова неу- 
страшива дела и славу, песник се опредељује за Елпенора1,

1 Пре Јеленковића, у савременој српској поезији привлачношћу Елпеноро- 
ве онеобичене судбине биће привучен и Иван В. Лалић. Лалићев „Елпе- 
нор” објављен je у Писму, СКЗ, Београд 1992, стр. 10.
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судеоника великих античких гибања, и Илијаде (додуше им
плицитно), и Одисеје (експлицитно), судеоника чији „подви- 
зи”, међутим, у читаочевој свести углавном остају незапаже- 
ни. Али, управо се ту, у складу са ововременим литерарним 
и цивилизацијским сензибилитетом, и крије стваралачки 
интерес. Под њим подразумевамо данас примамљиву пози- 
ција оног теоријског појма који у свом фокусу промишља- 
ња, и у различитим дисциплинама истине проблем скрајну- 
тости, децентрираности, којој Јеленковић потом, својим нео- 
чекиваним избором алузивности придодаје и вредности аут- 
сајдерства и трагикомичности.

Како другачије туманити Хомеровог Елпенора, него 
кроз призму вишеструке маргине. У првом реду, у оквиру 
самог епског певања простор који Елпенор заузима припада 
дефиниции мини-епизоде, док je са наративног аспекта ње- 
гова судбина тек једна онеобичена дигресија о бизарном и 
баналном догађају. Информације које нам еп, тачније, ко je 
нам сам Одисеј даје о карактеризацији овог јунака, иду у 
правцу конституисања профила анти-јунака: „ни у борбама 
јак ни великим обдарен умом”. Ниједан, дакле, показатељ 
који би Елпенора истакао неком посебном и епски добродо
шлом особином. С друге стране, његовом трагикомичном 
смрћу, тим нечасним удесом, Елпенор заправо успоставља 
непорециву и непромењиву дистанцу између себе и епске 
свести. Штавише, његову смрт не да нема ко да примети, да 
посведочи, већ ни његову појаву, тј. њен недостатак, по ауто- 
матској перцепцији, no снази емпиријске навике нема ко да 
уочи. Другим ренима, потпуно свеједно да ли je ту или не, 
лик Елпенора Одисеју и његовим морнарима не доприноси 
вредношћу и бива изједначен са простором празнине. Тек у 
Хаду, када му као прва сенка приступи, Одисеј ће спознати 
Елпенорову судбину.

Феномен скрајнутости који Елпенор пројектује, дакле, 
готово да се може изједначити са апсолутним. Та апсолутна 
маргина, међутим, односи се на Илијаду, где je Елпенор очи- 
то учествовао, али о значају његовог учешћа певање ћути. 
Празнина je овога пута потпуна. И ту долазимо до тачке 
стваралачког инцидента-. Јеленковић узима Елпенора, неза- 
служног јунака за своју, да у духу хомеровских епитета ма
ло окитимо, многолику метафору. Уколико бисмо се послу
жили за ову прилику згодном терминологиям Хермана Ма-
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jepa, рекли бисмо да Јеленковић узима статус „егзистенци- 
јалног аутсајдера” као фигуру за свог лирског јунака, у пе- 
сничком чину који je готово сав претворен у фигуру „интен- 
ционалног аутсајдерства”.

Посезање у сопственом стваралачком поступку за ин- 
тертекстуалним релацијама иманентно са собом носи дија- 
лошки, или пак полемички вид односа са литерарним изво- 
ром. Код Јеленковића, међутим, овакав песнички поступак 
иде напоредо и са алузивном тематизовањем (синтагма де- 
лује помало оксиморонски) поезије као феномена по себи, 
испитивањем њених простора и граница, статуса који пе- 
сник и поезија имају у друштву, а у оквирима аутопоетичке 
свести и метафоризованих рефлексија.

Уколико je то уопште потребно додатно наглашавати, 
и Елпенорова писма и Елпенорова буђења рађају се из про
стора накнадне свести лирског гласа, из једне врете есхато- 
лошке позиције или оностраног тумарања духа, јер већ у 
другом Елпеноровом писму читамо „да сам могао знати ка- 
ко се одвија/ нешто већ описано као последње/ и стидно...”. 
Отуда Писма и Буђења не би требало посебно раздвајати, на
рочито не с обзиром на било који вид хронолошког тока јер 
га почетна тачка лирског гласа укида. Видеће се, дакле, да су 
обе књиге заправо део једне поетске целине, део свести 
истог лирског јунака и јединственог простора одакле пева- 
ње допире. У питању je кохерентна поетска целина, али у 
потпуности развејаних емоција, сентенција, спознаја, чији 
ће принцип сакупљања бити вођен и усмераван множином 
почетних сугестија.

Сасвим сигурно Хомеров Елпенор није оличење еп- 
ског јунака и Јеленковићеви стихови ни не покушавају да 
исправе евентуалну неправду, већ напротив, да га представе 
као правое лирског јунака који je пандан целокупном еп- 
ском схватању света. Стога би стихове посвећене Елпенору 
требало схватити као поетску интернретацију наслућених 
унутарњих, интимних структура једног анти-јунака. А по- 
тирање епског духа готово да je видљиво из сваког стиха, 
при чему се лирски јунак оглашава гласом модерне поезије, 
гласом субјекта. Повременим алузијама на Илијаду и Тро- 
јански рат, Јеленковићев Елпенор раскринкава епски дух и 
смисао ратовања, више него јасно указујући на сопствено 
одударање и непристајање на контекст дубинског и актив-
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ног анимализма у људима: „Колико ће трајати ова болеет?/ 
(...) Између мене и њих (људи) ни језика, ни чула.// Натало- 
жени у нама, покрети и гласови животиња/ чекају свој час 
(...)” (Писмо четврто). У том смислу јављају се гласови ци- 
ничног увида и критичког прозирања епског певања, одно- 
сно Илијаде, као врсте етички проблематичне и неаутентич- 
не праксе: „(...) током ко jer не само да се клаху/ са непријате- 
љем, грандиозно и лажљиво/ опеваним у песми за коју су 
посебно најмили слепце (...)” (Буђење дванаесто). Доживети 
себе као субјекта, као индивидуу, изван колективног духа, 
подразумева и препознавање себе као другог. Управо ће из 
неуклапања у такву епску свеет колектива и неусвајање ње- 
них етичких вредности и настати страх за постојаност вла- 
стите егзистенције, тзв. „кукавичлук”, а тиме и крај јунач- 
ког доба.

Није, међутим, у питању само отклон од епског окру- 
жења, духовног и етичког. Јеленковићеви стихови проду- 
бљују и креативно усложњавају Елпенорову субјекатску по- 
зицију у оквиру реминисценције на Хомерове епове, али и 
граде фигуру једне уметнички универзалне истине, алуди- 
рајући истовремено на савремену друшвену стварност: „мо- 
жда je зато заспао, да избегне уразумљивање/ кад сви су лу- 
довали, он на лудило није пристајао” {Буђење седмо\ Стога 
прелазак у онирички простор овде поприма другу, интенци- 
оналну димензију неколиких фигуративних значења. Као 
интеракције, дакле, репресивно схваћеног друштвеног кон
текста по слободу субјекта, индивидуе жељне свога аутен- 
тичног „ja”, који уједно прераста и у поетски простор, пру- 
жајући субјекту, лирском гласу могућност истинске, су- 
штинске остварености у овој заштићеној и обећавајућој 
форми нове егзистенције. Поред дописивања мита и импли- 
цитне полемике са епским човеком и Хомеровим еповима, у 
контексту Елпенорове „заоставштине”, дакле, можемо гово- 
рити и о присутву join једне врсте алузивности која одређе- 
ну епску свест пројектује на савременост, или пак епско пи
смо на савремени књижевни сензибилитет. Лирски глас у 
својој спознаји иде до крајњих консеквенци: „Сматрај изгу- 
бљеним в реме што га ниси / провес у сну” (Буђење друго). 
Сан се, тако, узима као почетна и кључна координата за ус- 
постављање свог новог, лирског идентитета. Отуда се буђе- 
Њ0 поред наглашавања ониричког контекста бића као новог
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вредносног оријентира насупрот бившем, погрешном, слу- 
чајном, могу разумели и метафорички, као процес лутања и 
трагања за наслућеним сопством.

Преобраћање које Јеленковићев Елпенор доживљава, тај 
духовни трансфер из митског/епског идентитета у образац 
модерног човека, не може тећи без оног унутарњег преобра- 
жаја, онтолошког, субјекатског. После „јеретичког” тумачења 
свести епског човека, епске етике уопште, Елпенор, сада већ 
лирски јунак, не доживљава више своје епско име као ознаку 
аутентичности свога бића. Будући да je „име равнотежа леген
де и дужности” (Пасмо шесто), лирски глас увиђа да више не 
подржава логику епског именовања, односно значења Елпено- 
ровог имена као „човекове наде”. У контексту онакве трагико- 
мичне, апсурдне, случајне смрти, случајне као што je случајно 
и несмотрено и његово присуство у космогонији Хомерових 
митских јунака, гаси се и само Елпенорово име: „Свако би мо- 
рао имати посмртно име:/ неког дрвета, воћке, реке” (Писмо 
шесто). Елпенорова судбина, дакле, као судбина епског чове
ка одређеног предестинацијом, код Јеленковића прераста у 
крај закона јуначког доба и, с обзиром на његову карактериза- 
цију лика и смрт недостојну имена, у онтолошки расцеп, или 
боље, у ново субјекатско самовајање. То наслућивање једне 
другачије онтолошке истине, то трагање за сопственим субје- 
катским ликом, најпластичније се одражава у субјекатској не- 
стабилности лирског јунака. Било да су у питању Писма, било 
да су у питању Буђења, видљива je та непостојаност лирског 
гласа који испитује, истражује, јављајући се час у првом, час у 
трећем лицу, нејасне позиције у Писмима, или пак безвремено 
и присутан и одсутан у Буђењима. На делу je лирски, флуидни 
процес препознавања и откривања новог сопства, процес одва- 
жног и ризичног чина са неизвесним исходом, јер то je про
стор „где ме не очек^е нико/ где ни себе не замишљам, где 
престаје људска нада’ (Буђење треће). Прећи границу „људ- 
ске наде”, односно учинити раскид са својим епским иденти- 
тетом, исказати спремност, дакле, да се отисне у непознато, за- 
тамњено, рађа онтолошку језу, али ону позитивног набоја, бу- 
дући да лирски глас тежи открићу, конституисању, потврди 
свога наслућеног аутентичное бића. Субјекатски исказана не- 
стабилност носи у себи драму именовања, али и свеет о соп- 
ственој супстанци: „Ти знаш ко си (...), али име си заборавио/ 
име ти недостаје” (Буђење двадесет прво).
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Али, ако не постоје нименовани садржаји, како реши
ли, како превазићи ово остајање изван процеса именовања, 
питање je које можда и ни je тако безнадежно као што на пр- 
ви поглед делује. Првенствено због измењеног контекста. 
Бити безимен у свету заснованом на логици и смислу име- 
новања света постојећег значи одсуство бивствовања, непо- 
стојање, ништа. Али, у контексу измењеног простора бити- 
сања, у контексту оностраности, мења се императив. Та суп- 
станца бића, та духовна егзистенција, флуид, нагиње сада 
истинској самоспознаји, и то кроз просторе заумног, они- 
ричког, потирући целокупну самосвест Елпенора као епског 
човека: „оспорена je улога посматрача” и join „границе су за 
онога који о границама размишља” (Писмо осмо). А у Јелен- 
ковићевим стиховима граница између оностраности и сно- 
виђења, ониризма, заправо и не постоји, већ се, напротив, по- 
истовећује са димензијом поетског простора у коме лирски 
глас остварује своју креативну функцију, своје демијуршко 
позвање: „уснули раде на стварању света” (Буђење пето).

У Елпеноровим буђењима најфреквентнија лексема 
свакако je „сан’, и овај појам ће у себи метафорички обухва- 
тити, заправо, сва три кључна простора у којима лирски 
глас обитава: смрт, сновиђење и поетски простор. Не да не 
постоје међусобне границе, већ се на чудесан начин ови про
стори један у другом плоте, један из другог осемењени буја- 
ју, амалгамски се условљавајући и стварајући једну духов- 
ну, флуидну егзистенцију вишег реда. При том, појам смрти 
треба ослободити оног значења ко je му приписује коначност 
и ништавило, и придати му фигуративни смисао, смисао 
ослобађања од баласта овостране логике. Тако je смрт само 
раскид са прошлим, „погрешним”, апсурдним идентитетом, 
и истовремено услов и могућност откривања новог, дубин- 
ског, изворног лица свога бића, и зато „лице je хаљина од 
снова/ под којом се истрајност обнавља” (Писмо шесто), али 
и „што више/ сањаш то си буднији у смрти” (Буђење осмо). 
У Јеленковићевим стиховима смрт и сан теже стапању у јед- 
ну нову димензију, везујући за себе позитиван и витали- 
стички аксиолошки предзнак, који стоји наспрам овостране, 
некадашње стварносне позиције лирског гласа. Настаје јед- 
на парадоксална дихотомија сна и јаве, смрти и живота, ра
зума и лудила, и то кроз процес замењивања вредносних
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ознака, одвијајући се посредством измењеног искустве- 
ног/субјекатског доживљаја сопственог контекста. Лирски 
глас сада пойма епски свет као претњу бићу, претњу новој 
егзистенцији, перципирајући га као „свет мучилиштва за- 
сновано као узорно друштво/ које негује будност и несани- 
цу”, и отуда потпуни отклон од овога света и напор ка „пре- 
сељењу у чисти сан, изван/ изазовног лудила” (Буђење четр- 
наесто). Успостављањем фигуративног смисла певања 
управо у контексту наглашене дихотомије, из структуре пе- 
сама провирују стихови који одају њиховог емпиријског 
творца, његове аутопоетичке ставове, уводећи у свој поетски 
„систем” и друштвено - културну позадину: „ниси знао да 
ће доћи време бекства/ из разговетног у сулудо ткање,/ ту- 
марање, расутост, развејаност,/ и још даље, до скандала, до 
обмане” (Буђење осмо).

И онда смо дошли до једне, назовимо je правим име- 
ном, Елпенорове песме, до Писма петог, за коју можемо ре- 
ћи да смисаоно повезује ниво Елпеноровог кристалисања у 
лирског субјекта, његово егзистенцијално одвајање од ју- 
начког доба и понирања у сан, односно битисања на нивоу 
поетског простора.

На том месту paha се поезија: „Паметна je страва, дубо- 
ка, бујна/ очима ме хвата док се нагињем,/ погледом обујм- 
љује/ и цеди глас по глас.// Јесам ли се захвалио/ кад ме je 
расутошћу наградила”. У „случају Елпенор”, ови стихови 
join једном тематизују одударање његовог бића од епског 
света, откривајући онај почетни страх за властиту физичку 
егзистенцију у контексту лудила и дивљаштва. Резултат тог 
страха, случајан или не, сада je то већ свеједно, јесте прела- 
зак на нови, виши ниво бивствовања посредством простора 
сна, али и поезије саме. Стихови тако представљају прожи- 
мање и хармонично измирење поетског и ониричког просто
ра, кроз трагање и тежњу ка откривању новог облика свога 
бића. Taj нови облик сав je у флуиду, гласу. Непостојан, без 
ослонца, сав je у измицању, али и у незаустављивом надира- 
н>у. Лирски субјект живи једну непрестано растућу, бујају- 
ћу плиму ониричких и поетских сензација, мисли и емоци- 
ја. Његова нова егзистенција, заправо, неодвојива je од сти
ха и језика, чиме песнички израз сам поста je фигура овапло- 
ћења новог, егзалтираног стања Јеленковићевог лирског ју- 
нака. То je сада нова и једина органска супстанца нашег лу-
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тајуђег субјекта: дисперзивност, расутост, развејаност, пот- 
пуна децентрираност коју још једино поетски текст може да 
обухвати, и одржи je постојећом и смисленом.

Но, промишљајући песнички текст кроз макро-струк
туру обе књиге у смислу композиционе уређености стихова, 
имајући при том у виду особеност и функцију песничког из- 
раза, као и проблемски и мотивско-тематски смисао интер- 
текстуалног везивања за Хомерове епове, поста je очито да су 
Писма и Буђења, поетске фигуре, и то доследно и конзистент- 
но остварене. Jep, Елпенорово певање, лутање и самотрагање, 
песнички израз и текст у целини, његова расутост, развеја- 
ност, функционишу као метафора Хомерове Одисеје, одно- 
сно, језички фингирају Одисејев повратак и лутање. Будући, 
дакле, да свој покретачки ослонац Елпенор црпи у митско-те- 
матском исходишту и да таквим песничким поступком при- 
зива интерлитерарне импликације, текст се оваплоћује као 
фигура језичког, реторичког, стилског лутања. Постајемо 
свесни да текст почиње да се обликује у форми једне уписа- 
ности вишег реда, да прераста у литерарни знак Одисејевог 
подвига. Овим бива посредована и потврђена свест да je лик 
Елпенора могућ тек кроз Одисеја jep га његово приповедање 
и уводи у еп. Песнички текст, тако, својим финалним скло
ном, својом структурой и песничким изразом, иманентно 
зрачи Одисејевом судбином, бацајући завршну трагикомич- 
ну сен на ефемеран, анти-мит о Елпенору. При том, треба ис- 
таћи структурални оквир Буђења који додатно алудира на 
снагу повести о Одисеју. Прво и последње Буђење, найме, je- 
дина су буђења без интерпункције, изазивајући тиме директ- 
но ефекат аутоматског писања и говора тока свести. Тако на 
сцену уводимо и Моли Блум, Џојсову Пенелопу из Уликса, 
али и свест о поетици пародирања овог епа.

Или се то само Елпеноров дух, снагом иске волшебно 
сугестије подсвести, језички утапа у Одисејев митски траг.
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ДЕЦЕНТРИРАНИ СЕНЗИБИЛИТЕТ 
ИЛИ КОКТЕЛ ЗА ДЕМОНЕ 
ВОЈИСЛАВА ДЕСПОТОВА

Одређивањем основных характеристика српске поезије 
осамдесетих година 20. столећа књижевна критика се бави- 
ла до сада у више наврата. Такав чин системског прегледа 
одраз je природног напора ка свођењу поетичких особено- 
сти и увођењу реда у песничку праксу било ког периода, па 
и у ону из осамдесетих година столећа које je за нама. Но, 
поступак експлицитне класификације који ж уди за мање 
или више јасним разграничењима не може увек бити ефика- 
сан. Он, найме, врло лепо може да се покаже код оних пе- 
сничких гласова који припадају релативно шире заступље- 
ним поетичким оквирима. Такве песничке струје лакше 
образују критеријуме за припадање или неприпадање оним 
јасно уочљивим поетичким матицама, као што су осамдесе
тих година прошлог столећа то оцртавали наративизам, нео- 
лиризам, митопоетизам или веризам, рецимо.

Шта, међутим, са оним песницима који се, како je то 
Михајло Пантић у Шуму Вавилона1 запазио, једноставно, 
својом самосвојном поетиком опиру сврставањем у оквире 
већ постојећих образаца? Шта, дакле, са песницима који се 
препознају по изразитом, аутентичном језичко-поетском 
концепту? Kao једног од таквих лесника који се од самог по- 
четка истицао неуклапањем у „владајуће”, центрирајуће ма
тице, Пантић ће тада означити управо песника Војислава 
Деспотова, који ће се од изразито концептуалног и неоаван- 
гардног песника развити у врсног постмодерног ствараоца. 
Иако остаје утисак да je рецепција овако оствареног а утора 
могла бити и богатија, она свакако ни je безначајна, и данас
1 Михајло Пантић/ Baca Павковић, Шум Вавилона, КЗНС, Нови Сад 1988.
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су текстови Ивана Негришорца, Гојка Божовића, Михајла 
Пантића, Bace Павковића2 и неких других аутора, незаоби- 
лазни за боље и потпуније разумевање Деспотовљевог пе- 
сничког, али и целокупног списатељског опуса.

2 Овде у првом плану имамо на уму репрезентативни зборник радова о 
стваралаштву Деспотова: Војислав Деспотов: Успомена на дуга сећање, 
Центар за политичко образована, Нови Сад 2000.
3 Сви цитата поезије биће дати према: Војислав Деспотов, Сабране песме, 
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин 2002. године, 
страна 193.
4 Бошко Ивков ће у контексту зачудног подударања Деспотовљевих сти- 
хова („Пишем песме”) и часа преминула, нагласити ьегову „књижевнич- 
ку смрт”: „Непосредно након књижевне вечери... у Књижари Културног 
центра Београда, на којој je промовисан шегов роман Дрводеља из Наби- 
сала, давао je интервју новинару Радија Б292 и, усред интервуја, пао, уда
рен капљом, после чега није долазио свести до преминућа”, Војислав Де
спотов: Успомена на дуга сећање, стр. 194.

Иако je у свим оним текстовима усмереним ка његовој 
поезији заједничка тежња страст одгонетања и интерпрета- 
цијска жеђ, ми бисмо за почетак и потребе нашег текста на
вели једну другу заједничку особину. Она je садржана у чи- 
њеници која не претендује да „открије Америку”, нити да 
много штошта из прве објасни, али je у својој бити путока- 
зна. У питању je лајтмотивско навођење једне поетске сен- 
тенце из књиге Пада дубок снег'. „Сваки смисао ионако губи 
битку”3, коју ниједан од његових критичара не пропушта да 
помене, дословно или у облику парафразе.

Овај фреквентни цитат не узима се, наравно, због св oje 
поетске лепоте или нарочите естетске сугестивности, већ 
због његове метапоетске функције, будући да се у њему, за- 
право, препознаје Деспотовљев credo. Од прве књиге поези- 
је, па све до последњег романескног дела, при чијем ће изла- 
гању смисла Деспотов заувек застати4, песник заправо само 
варира, развија и обогаћује доказне форме наведене макси
ме. Овога пута ми ћемо се дотаћи неких нивоа и облика 
остварености овако формулисаног поетског мотоа, и то пр- 
венствено у Деспотовљевом песништву осамдесетих година 
20. столећа.

I

У својој песничкој пракси Деспотов ће често прибегава- 
ти оном стваралачком поступку који само наизглед делује
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као начело поетског апсурда, док се заправо на дубљем, се- 
мантичком нивоу песме суштински открива као вид поет- 
ских истина. Таква поетичка законитост понајбоље je уоч- 
љива у оном кругу песама који уочљивије него што je мо- 
жда за Деспотова уобичајено, пажњу посвећује одређеном 
проблему, а у случају који бисмо ми истакли, појму и фено
мену времена. Песма „Историја се не понавља”5, рецимо, из 
књиге Перач сапуна, поседује врио прецизно изграђену 
структуру и смисаоно наглашавање њеног оквира: „Сваког 
јутра кроз два мала сањива гроба/ испод обрва/ свиће нови 
дан./ Кува се кафа./ Читају се новине./ Оглашава се крешта- 
ви мозак/ петла историје/ која се не понавља која се не/ по- 
навља која се не понавља...”6. Завршни ефекат ових стихова 
синтаксичким паралелизмима и универзумско-смисаоном 
репетицијом наговештава значење песме, осветљавајући 
уједно и почетно стихове као метафоризацију мртвила, али 
не лирског, већ универзалног субјекта. При том, у контексту 
завршних, метафоричност почетних стихова добија појача- 
ну и допуњену семантичку сугестивност. Очи као симбол 
визуелне и спознајне перцепције света постају обесмишљен 
орган, те стих „свиће нови дан’, поред банално-пародирају- 
ћег призвука бива збиља ослобођен сваког смисла. Песма, 
дакле, синтаксичким решењима и онеобиченом фигуратив- 
ношћу презентује обесхрабрујући статус појединца у окру- 
жујућем свету, свету мртвила и хипнотизујуће репетатив- 
ности у коме субјект механички, по навици, обитава. Деспо
тов нам нуди једну потпуно објективну слику, имперсонал- 
ну, без трунке емоција које би откриле могући став песни- 
ка/лирског субјекта. Стање се само бележи, региструје, без 
икакве тежње и жеље за утицањем, за мењањем. Са аспекта 
самог субјекта ови стихови прерастају у констатовање ста
туса оног смисла у свету који je ионако изгубио битку, али 
не и позив или покушај за његовим новим успостављањем.

5 Исто, стр. 193.
6 Исто, стр. 178.

Проблем правца и квалитета временског тока, као и по- 
следице по субјекта које произилазе из такве датости, при- 
сутни су и у другим песмама „Перача сапуна”. Деспотов ће 
овом мотиву посветити доста тематске пажње, иако она не
ма експлицитну тематску раван, тј. јасно тематско поље пе- 
сничког говора. У критици je већ примећено да његова пое-
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зија не може бити означена као тематска поезија у традици- 
оналном значењу, односно као поезија предметности.7 Наи
ме, иако je поетско-језички концепт Деспотова развојан и у 
извесном смислу еволутиван, он ће до краја остати ствара- 
лачки аутентичан и особен, при чему се могу уочити, мада 
не баш на први поглед, одређене законитости које успоста- 
вљају препознатљиву Деспотовљеву поетику. Поетику која 
je више него захвалан пример органског везивања тематске 
проблематике за сопствену техно-поетску праксу, односно 
за сам језички израз, за структуру песничког језика и песме 
саме. Деспотовљева поезија потврђује она основна сазнања 
теорије информације по ко joj се формални елементи посма- 
трају као садржајни, а садржајни се узимају као формални, 
чиме се књижевни текст објављује као сложени уметнички 
феномен који карактерише органско јединство његових еле- 
мената.

7 На „тематску редукцију” у поезији Војислава Деспотова међу првима je 
скренуо пажњу Иван Негришорац у своме делу Легитимација за бескућ- 
нике, Културни центар Новог Сада, Н. Сад 1996, које заправо сабира већ 
раније писане и објављиване текстове о Деспотову у периодици, првен- 
ствено у Књижевности и Књижевној речи.
8 В. Деспотов, Сабране песме, стр. 177.

У контексту оваквог схватања по којем je тематско по- 
ље песме нераскидиво повезано са песниковим техно-поет- 
ским средствима, претходна песма којом смо се бавили, 
„Историја се не понавља”, сасвим природно кореспондира 
са стиховима песме „Будућност je последица необавештено- 
сти”, при чему лесник разграђује и обесмишљава појам бу- 
дућности као подразумевајућу и сасвим извесну перспекти
ву феномена времена:

Кроз добро јутро
Не увући се одназад у дан
И по цевастој клими,
Прилагођеног духа ваљка,
Не журити напред,
Вредану вече
Пуно облачних звезда.
И нека субота никад не дође!
Будућност je последица необавештеностиЗ
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Песник деструкцију времена постиже потпуно произ- 
вољном конструкцијом стихова на језичком плану. У том 
смислу, језичко-синтаксичка алогичност проводи се скоро 
дуж читаве песме, док читалац остане ускраћен не само за 
експлицитну поетску функцију песничког текста, већ и за 
смисао који би се формирао на нивоу првостепеног језичког 
система. Стихови, којих унутар прве синтаксичке целине 
има чак седам, могу се сасвим слободно читати и обрнутим 
редоследом без последица по постојаност неког примарно 
успостављеног значења, ко je нам je ионако доступно тек као 
готово апсолутно нагађање. Оваквом структурном уређено- 
шћу песме и језичком организацијом стихова, међутим, 
фингира се поента песме показана последњим стиховима: 
будућност не постоји, а самим тим ни узрочно-последична 
уланчаност, како догађаја, тако и језика и песничког говора. 
Необавезујућом поетском синтаксом разара се временска 
хомогеност, али и истиче испражњеност семантичког нивоа 
песме. Деспотов веома пажљиво бира језичка средства, те 
тако осим два инфинитива неувући се и не журити, и једног 
императива пека субота никад не дође (сви су, дакле, дати у 
облику негације) нећемо наићи нити на један други глагол- 
ски облик. За личне глаголске облике наравно да не може 
бити места јер они успостављају временску релацију. Како 
не постоји стабилност у хронолошким односима, ни на је- 
зичком плану не постоји синтаксична доследност у везама 
по принципу контекстне блискости, која je по Јакобсону ка- 
рактеристика метонимијског пола језика. Тако, будућност 
не постоји као логични континуитет, као иска извесна вре
менска, линеарна релација, већ je све дато у некој врсти без- 
времене садашњости: хронолошко се замењује атемпорал- 
ним. У тако замишљеном и оствареном језичком и поетском 
простору 6poj могућих односа унутар песничког језичког 
система нагло расте. Не постоји синтаксичка, језичка нити 
логична предвидивост, већ су односи, напротив, искључиво 
непредвидиви, неочекивани, вероватни у свим варијантама.

Пошто je већ речено да je модеран човек изгубио сми
сао за чуђење, Деспотов као да преузима на себе задатак да 
човеку врати зачудност, на шта нам указује овај онеобичени 
песнички поступак који далеко премашује ознаку поетског 
експеримента. Но, ту претпоставку најлакше ћемо разумети 
уколико je поставимо у контекст одређених научних до-
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стигнућа ко ja су имала утицаја и на развој хуманистичких 
наука 20. столећа. Тако код Деспотова можемо препознати 
утицај кибернетичке идеје која као научно-филозофска под
лога подразумева прелазак са детерминистичког света њут- 
новске физике ка пробабилистичком свету који доноси фи
зика 20. столећа. С тим у вези, по другом закону термодина
мике, у космосу влада начело ентропије, односно дезоргани- 
зације, чему се супротставља начело логоса, на којем je за- 
снована култура. Сагледавајући поезију Војислава Деспото
ва и особеност његовог песничког поступка, може се рећи да 
се њена структура не руководи узрочно-последичном логи
ком, већ да управо зрачи једном димензијом ентропије, јед- 
ном дозом смишљене дезорганизованостu. Реверзибилност 
песничке структуре поништава апсолутни поредак света у 
детерминистичном смислу. Ентропија ће се и у добром делу 
Деспотовљевог песништва доказати као мера непредвидљи- 
вости у продесу структурисања, с тим да je готово зацело 
своју максималну меру доживела управо у песми „Будућ- 
ност je последица необавештености”. Креативно примењују- 
ћи оваква научна схватања кроз сопствени стваралачки по- 
ступак, Деспотов заправо тежи радикалној одбрани поезије. 
Одбрани од оне претње која би била садржана у извесности, 
у предвидивости песничког говора. Поезија мора бити од 
почетна до краја авантура са неизвесним исходом, чан и на 
семантичком нивоу. Отуда се структура његове поезије не 
руководи узрочно-последичним смислом, већ у себи негује 
слободну, колажну и променљиву организованост елемена- 
та који je чине. Но, након света, може нам се наметнути и 
једно друго питање: уколико су свет и свемир настали из ха
оса, да ли структура Деспотовљеве поезије представља сим- 
боличко обнављање тог света?

За Деспотова појам времена ни je тек једна конвенцио- 
нална, салонска тема, бећ га лесник стваралачки и истрајно 
проживљава, обликујући му консеквентни профил у својој 
поезији. Тако ће у песми „Мисаоно месо” наспрам космичке 
временске и просторне бесконачности, поставити новена, ту 
по Деспотову гротескну креатуру, то „мисаоно месо” огра
ничено временем, и условљено правилима и наметнутим 
нормама „штоперице”. Управо у тим почетним песничким 
сликама, у тим сликама космичке слободе и свемирског са- 
мостварања које сто je наспрам релативизовања и пародије
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хуманистичког идеализма, садржани су они елементи Де- 
спотовљеве поетичке преокупације који су присутнији неге 
што се на први поглед да закључити.

У том смислу, ни у песми „Пролазност”, на пример, пе- 
сник се неће либити поигравања са категоријом времена, па 
ни типично деспотовљевског исписиван-а ироничних поет- 
ских опсервација на рачун људске омеђености трајањем. Са- 
гледавајући ове стихове у склону наглашеног језичко-поет- 
ског интересовања за временске релације на које наилазимо 
у поезији Војислава Деспотова, они напросто престају бити 
појединачне и одвојене поетске чињенице које бисмо за на
ше потребе означавали одређеним згодно пронађеним тео- 
ријским појмовима. Својом широм заступљеношћу, језичко- 
поетском артикулацијом и проблемским конституисањем, 
ови стихови део су озбиљног и инвентивног тематизовања 
које премашује план поетске досетке. Штавише, они нам 
пружају и у в ид у функционалну употребу различитих сред- 
става која се ефектно уклапају у проблемске аспекте поет- 
ско-језичког концепта.

II

Функционишући у оквирима неоавангардне и постмо
дерне песничке праксе Деспотовљева поезија потврђује се 
као поетика еластичног успостављања значења, значења ко- 
ja се крећу од апсурдних вишезначја, па све до најслободни- 
јих алузија, до метафоричке аутореференцијалности, одно- 
сно игриве поетичке самосвести. На такав пример аутопое- 
тичке фигуративности која je више од просте свести о вла- 
ститој стваралачкој пракси наилазимо, рецимо, у песми 
„Бог”:

Боже, моли ми се.
Боже, клекни на колена.
Боже, суботом мало погреши.
Боже, ja побожан сам
Jep сам ђаво.
О боже, шта ja то говорим?
О прозоре, шта ja то отварам ?9

9 Исто, стр. 150.
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Читава песма дата je у тону јеретичког чина, али за- 
право тек се у последњим стиховима стидљиво промаља 
смисао песме. Он je садржан у једној врсти поступка син- 
таксичког паралелизма који упућује на покушај обликова- 
ња апсурдне аналогије, будући да су и „прозор” и „бог” да
ти у трпном стању, и да трпе субјекатска питања. Структу
ра песме као бласфемичног обраћања богу и банално 
опредмећивање кроз аналогну релацију, резултат су Де- 
спотовљевог отклона од било какве врете идеолошке цен- 
трираности и трансценденталности. У том контексту, „бог” 
из његове истоимене песме најпре ће аутопоетички функ- 
ционисати као метафоричко означавање језика и песничког 
говора. И дијаболично признање лирског субјекта фигура- 
тивни je одраз аутопоетичке свести и особене песничке 
праксе самог Деспотова који, да продужимо фигуратив
ност говора, чини секташко дело или јерес над канонизова- 
ним „божанским/божанственим” песничким језиком. Као 
што je у контексту хришћанског манихејства услов за ег- 
зистенцију ђавола његова побожност (вера у постојање Бо
га га условљава), тако je и предуслов за лесника по Деспо- 
тову ишчашеност песничке праксе у односу на нормирани, 
владајући песнички простор. У том поетичком исклизнућу 
лесника, заправо, види се и стваралачки допринос животу 
и развоју поезије као уметничке делатности непрестаног 
индивидуалног обогаћивања и креативне надградње књи- 
жевног наслеђа. На сличан пример деконструкције наила- 
зимо и у песми „Мантра” из књиге Прљави снови, где Де
спотов кроз пародију високопарности и уз настављање ба- 
нализујућих аналогија тематизује молитву као божју су- 
штину, али и ускраћујући je истовремено кроз текстуалну 
субверзију. Деспотов се у својој поезији није либио да ла- 
родира религијске догме будучи да се као продукта идео- 
лошке центрираности представљају искључивим носиоци- 
ма есхатолошких сазнања. Тако ће исти они стихови који 
су истакнути у наслову песме „Смрт je гледање траве одо- 
здо”, одрицати ексклузивност спознаје загробне тајне, али 
и ништити сваки покушај центрираности не само (са)зна- 
ња, већ и идеологија које почивају у темељима различитих 
култура. Песник загробну тајну драстично банализује и 
ствара пародични отклон од било каквог мисаоног стре- 
мљења које би у себи садржало метафизички смисао.
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Видљиво je да je поступай поигравања са сујетним лого- 
центризмом западно-европског човека један од основних по
стулата Деспотовљеве поетике, чију оствареност препознајемо 
у различитим креативным решењима. Уводећи, на пример, па- 
родијско-ироничан смисао у оквире хришћанског концепта: 
„Зар je смрт награда што ју je наша/ организована материја за
служила?’ 10 („Све je тако пусто”), Деспотов алузивно истине 
онај религијски вапај за метафизиком, али истовремено откри- 
ва и репресивно наличје те ноте метафизичке концепције: „На- 
мерно затварају у рај, зип-зап!”. То je не само пародија структу
ре бинарних опозиција по којима je свет логоцентричности уре- 
ђен, већ je и протест против наметања различитих видова идео- 
лошких шаблона и свести. У тим оквирима посматрано, има ли 
тежег стиха и веће критике савременог друштва и структуре са- 
времене, центрирајуће идеолошке свести са којом постмодерна 
наглашено полемише, од оног деспотовљевски исказаног у ду
ху поетички особене апсурдности, у којима песнички субјект 
каже: „Живим и чекам да живим”. Не да je „све тако пусто”, већ 
je бивствовање лирског субјекта овде назначено смислом про- 
машене егзистенције и нихилистичке агоније. Обраћајући се 
Зевсу последнем стихом „О, све je тако пусто, само тебе нема”, 
постмодерни, деконструкцијски глас песничког субјекта нема 
илузија по питању спасоносних метафизичких начела центри- 
рајуће свести, јер окружујућа празнина не бива узрокована не
достатком врховног апсолута, већ парадоксално, једино он не- 
достаје да би та пустош постала апсолутна.

10 Исто, стр. 233.

III

О песничком поступку Војислава Деспотова много тога 
релевантног већ je речено: о поезији концепта, експеримен- 
та, метајезичности, фрагментарности, децентрираности, 
аутореференцијалности, и слично. Поред ових аспеката ње- 
гове поезије, међутим, нашу пажњу привукла je она карак- 
теристика Деспотовљевог песништва која истине један од- 
ређени круг мотива, али можда и основну особеност његовог 
песничког поступка. Овде првенствено мислимо на onaj 
круг песама повезаних мотивом психолошке ишчашености 
песничког субјекта. У том смислу, може се говорили о лајт-
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мотивском јављању психолошке растрзаности (пост)модер- 
ног човека, при чему сам песнички језик одаје тенденцију 
уцртавања и уписивања неуротичног профила савремене ци- 
вилизације. Песнички језик Војислава Деспотова, тако, носи 
у себи назнаку појачане анксиозности која се уметнички 
остварује у бар два вида: било као приказ унутарње детер- 
минисаности спољашњим хаотичним контекстом, било да je 
у питању феномен самог стваралачког чина, о чему je Ха
ролд Блум веома луцидно писао." Доказ овог другог вида, тј. 
поетичке освешћености, присутан je, рецимо, у стиховима 
песме „Мост од традиције према нервози”: „Претходе текст 
у тек рођеном минуту,/ да бих лакше пропевао/ документ 
спасоносне нервозе”.12

11 Харолд Блум, Антитетичка критика, Слово љубве, Београд 1980.
12 В. Деспотов, Сабране песме, стр. 167.
13 У незаобилазним и изузетним текстовним анализама српских неован- 
гарндних лесника (Легитимација за бескућнике), Иван Негришорац ће 
означити песничког субјекта у поезији В. Деспотова као „цивилизациј- 
ског хедонисту”.

Но, овде у првом плану имамо онај круг песама међу- 
собно повезаних повременим прожимањем мотива који от- 
кривају психолошку помереност јединке у контексту савре
мене цивилизације. Сагледавајући песнички поступак Воји- 
слава Деспотова, употребу песничког језика, организацију 
стихова и структуру песме, њену композицију, као и семан- 
тичку уређеност песничког говора, може се препознати je- 
дан вид увећане субјекатске узнемирености. Будући да Де- 
спотовљев лирски субјект егзистира у мултимедијалном 
контексту, може се прихватити она дефиниција која га одре- 
ђује кроз хедонистичку позицију.13 Чини нам се, такође, да je 
потребно нагласити и да су границе те позиције прилично 
порозне, да се почесто прекорачују, те да незаустављиви пе
снички говор, та лавина мултимедијалне референцијално- 
сти одражава заправо субјекатску анксиозност и губљење 
контроле у смисаоно поремећеној и хиперболизованој ин- 
теракцији са Светом. Отуда песнички субјект своју позици- 
ју и структуру своје свести нуди као једну последичну обли- 
котворност контекстуалне идеолошке, политичке, социоло- 
шке, културне, мултимедијалне репресије. То колебање пе
сничког субјекта између цивилизацијског хедонизма и циви- 
лизацијске неурозе најлакше се може пратити на плану је-
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зичког израза и стиховне организације, кроз убрзани, анкси 
озни песнички говор, кроз структуру фрагментарног, иски 
даног надирања песничких слика, синтаксичко-логичку не 
доследност, семантичку лабавост и асоцијативну неухва 
тљивост, мотивско-референцијалну хаотичност, и слично 
Нема другог сведочанства субјекатског идентитета до кро: 
језик, што наравно важи и за Деспотовљевог песничког су- 
бјекта који процес установљавања себе као субјекта успо- 
ставља управо кроз анксиозно изграђен песнички говор.

Поред песама ко je у себи мање или више отворено упу- 
ћују на проблем „нервно лабилних”, и психички и душевнс 
растројених, чија je ишчашеност по дефиницији узрокована 
друштвеним насиљем („Морам да скочим у бунар”, „О уни- 
штени неявно лабилни”, „Pour la liberte du monde!”, „Обил-e 
и насиље , и сл.), вреди истаћи и лајтмотивско јављање јед- 
не синтагме ко ja код Деспотова проводи смисао репреси je. У 
питању je поетска синтагма „млеко разбежалих крава”, која 
je у релевантна критици већ привукла пажњуЈ4 Ми, међу- 
тим, желимо да посредством ове синтагме нагласимо, или 
бол-е, допунимо њену већ уочену функционалност. Нови вид 
њене функционалности садржан je у придевском делу син
тагме који и семантички и асоцијативно упућује на репре- 
сивни оквир. Будући да су код Деспотова семантичке алузи- 
је прилично лабаве, што уосталом и представља природу 
алузивности, и имајући у виду да се значења кроз стиховни 
контекст у поезији Војислава Деспотова готово по правилу 
не могу досегнути, овакво тумачење било би једнако ис
правно као и свако друго. Но, Деспотов ће ово значење не
што експлицитније нагласити join у Перачу сапуна, где чи- 
тамо да „смрт je млеко разбежалих крава”.'5 У једној другој 
песми, пак, у песми „Страх од свемира” из књиге Пада прей 
снег, репресивни смисао бива конкретнији: „Треба им у чо- 
коладу Milky way ставити све муке/ алпских крава/ чије се 
сисе вуку по смрзнутим смучарима у/ слојевима”.16 Деспотов 
гротескно и цинично оцртава технологију израде једног 
предмета у чијој основи препознаје репресивни поступак.

14 Негришорац ће ову синтагму помињати у контексту поетске досетке и 
апсурдног споја присутности (млека) и одсутности (разбежале краве). На
ведено дело, стр. 212.
15 В. Деспотов, Сабране песме, стр. 155.
16 Исто, стр. 205.
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Служи се, дакле, једном референцом из неуротичне сфере 
масовне потрошње не би ли фигуративно указао да читаво 
савремено потрошачко друштво почива углавном на једној 
врсти хипнотичко-психолошке репресије. Стога није нима
ло случајно што наслов једне песме у ко joj се јавља синтаг
ма „млеко разбежалих крава” гласи „Обиље и насиље”. Та
кав наслов упућује на зачарану примамљивост, али и зави
сну интеракцију коју ствара контекст потрошачког друштва 
и субјекатског хедонизма, скрећући пажњу и на „санатори- 
јумске” последице, односно на репресивни исход наметну- 
тог квази-обиља. У њему се крије парадоксална каузалност 
која условљава савремену структуру света, али и трагови 
поетски амбивалентног сагледавања и промишљања у духу 
постмодерног сензибилитета.

Из поступка неселективног и готово насумичног гоми- 
лања мултимедијалних информација проговара хиперсадр- 
жајност савремене цивилизације, односно диктат референ- 
цијалности окружујућег света који храни субјекатску неу- 
розу. Тако ће само у једном од бројних анксиозних поетских 
налета, овога пута као последица „Страха од свемира”, join 
једног дакле страха, join једне параноје, у истоименој песми 
неуротичне структуре песнички говор довести у деспото- 
вљевски рођену par exellence везу ванземаљце, алузију на 
филм „Та дивна створења”, Харвард универзитет, филмове о 
Конану, Битлсе, комунистички систем, бомбардовање Дре
здена, чоколадицу Milky way, што асоцира и на име нашег 
планетарног система, чистиону Етилен, „Страх од летења” 
Ерике Јонг, Удружење књижевника, филм „Рат звезда, 
Миљковићев стих „поезију ђе сви писати”, и join понешто. 
Из стихова овако структурисане песме проговара једна, за- 
право, квазидобродошлица, једна антидобродошлица евен- 
туалним посетиоцима из свемира, слетелим, заправо, из 
менталних простора цивилизацијске параноје. Песнички по- 
ступак сав je дат кроз пародију вредности, кроз пародију хи- 
персадржајности наше савремености. Покушај домаћинског 
угошћавања преображава се у иронично-анксиозну и гро- 
тескну слику нашег света која парадоксално мења подразу- 
мевајући однос личних заменица „ми - они” самог наслова, 
при чему страх од свемира „они” из свемира сасвим оправ
дано треба да доживљавају у односу према „нама”, чиме 
анксиозност постаје интерпланетарна, космичка димензија
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ca човечанством, односно савременом цивилизациям у ње- 
ном изворишту.

Ма колико Деспотовљева поезија деловала као необа- 
всзујућа духовита пракса, она je озбиљно и консеквентно 
промишљање човекове позиције утврђене идеолошким ко- 
ординатама савремене цивилизације. У том смислу Деспо
тов успоставља скепсу и опрез не само према сопственом 
мултимедијалном контексту, већ и према занадно-европ- 
ском систему научних основа. Будући да постмодерна исто- 
рију претвара у историографију, да je схвата као људску де- 
латност, као дискурс, који je као такав подложан идеоло- 
шким конструкцијама, Деспотов joj оспорава право на објек- 
тивну истину, уводећи сумњу не само по питању историј- 
ских сазнања, већ и у вези са неким кључним догађајима ко- 
ји ближе одређују савремену цивилизацију, али и научна са- 
знања: „Никад се ни je одржала трка на Маратону,/ Тројан- 
ски коњ беше напуњен/ Рубиковим коцкама,/ Галилеј je ла- 
гао да се земља окреће”.17 Но, није у питању само скептич
ност према историји или идеологији, већ се неповерење ши
ри и према тренуцима „стварности” који припадају времену 
лирског субјекта. На делу je, заправо, неповерење према ин
формации као мери мултимедијалности, али која би исто- 
времено требало да представља и потврду прогреса дана- 
шњице. Тако можемо у песми, на наслоено питанье „Шта 
има ново?”, поред обиља апсурдних, баналних и бизарних 
„новости” које релативизују суштину и релевантност ин- 
формације савременог друштва, прочитати и следеће стихо- 
ве: „Кандидат за црнца послат je на Месец да маше рукама/ 
и да за заставу у мртвој прашини/ организује достојан пове- 
тарац”18. Ова иронична и гротескна песничка слика предста- 
вља одјек оних сумњи у веродостојност самог чина спушта- 
ња на Месец, као и у аутентичност телевизијског снимка. 
Сумња у истинитост информације о спуштању човека на 
Месец није била неуобичајена појава тих година, па и ка- 
сније, нарочито у круговима супротне политичке и идеоло- 
шке оријентације. Но, у оквиру Деспотовљевог песничког 
света неповерење према суштинском елементу контекста 
који одређује субјекта, открива и једну поетичку консе
квентност произашлу из структуре песничког гомилања
17 Исто, стр. 196.
18 Исто, стр. 204.
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мултимедијалних информација/референци. Назире се амби
валентна интеракција песничког субјекта који je, с једне 
стране, суштински, па и хедонистички условљен хиперсадр- 
жајношћу савремене цивилизације, док с друге стране, није 
у потпуности неутралан према информацијама које га окру- 
жују, изграђујући према њима анксиозан, али истовремено и 
ироничан и скептичан однос.

Прожимајући у себи готово све кључне претпоставке 
постмодерне поетике данас, песништво војислава Деспотова 
у себи подразумева подривање центрирајућих структура, 
идеолошку и политичку субверзивност („Кенеди, дај мало 
Далас и на нас”19), потирање принципа метафизике, укидање 
једнообразности и истицање разлика, фрагментаран дожи- 
вљај света, (пост)апокалиптично искуство света, (пародич- 
но) поигравање књижевним наслеђем, дисконтинуалан пе- 
снички дискурс, итд. Но, ове елементе постмодерне поетике 
о в де само начелно набрајамо и раздвајамо као сегменте, бу- 
дући да се код Деспотова готово по правилу јављају сједи- 
њени у структури песме. Стога се из проблема и питања на 
које наилазимо у његовом песништву непрестано рефлекту- 
је сложени профил постмодерно обликоване али и парадок
сом одређене свести. Једно од таквих питања које ће Деспо
тов провокативно поставити није упућено нивоу саме егзи- 
стенције лирског субјекта, ма колико његова позиција била 
усидрена у мултимедијалном окружењу, већ се оно првен- 
ствено односи на онтолошки ниво. У песми „Баци сендвич”, 
тако, чије именованье означавамо деспотовљевски каракте- 
ристичним резултатом интимне разбрајалице између стихо- 
ва и синтагми, последњи стихови гласе: „Шта ће бити с/ на- 
ма/ кад будемо сазнали то?”. Акценат овде није на егзистен- 
цијалној јадиковки човека, већ наводи на моћ идеолошких 
заблуда којима je човек дубоко условљен. Деспотов у првом 
плану има пародијско, али и деилузионистичко третирање 
појма „бесмртности душе”, као једног од кључних метафи- 
зичких проблема. Идеолошко центрирање и утицај владају- 
ћих метафизичких начела образују структуру људске свести 
која одвраћа од њене природе, али и успоставља живот као 
одлагаѣе. Стихови који најпластичније одражавају такву 
агонију попут оног већ помињаног „живим и чекам да жи-

19 Исто, стр. 210.
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вим”, не смеју се тако лако занемаривати у контексту Де- 
спотовљеве поетике. Он заправо сумира читав Деспотовл>еі 
песнички поступак у коме се изразито референцијално упи- 
сивање представльа као симулација обиља и живота, при че
му се уједно откривају репресивне основе и обмане савреме- 
ног друштва. У тим оквирима, Деспотов репресију види ) 
темељима друштвено-политичке уређености, у институцио- 
нализованом контексту савременог човека: „угреј нас, угреј 
министарство/ наде,/ шта чекану страх, здравство, полиција. 
правосуђе?”.20 Отуда, уколико се вратимо песми „Баци сен- 
двич”, и не чуди што сам почетак „Нас Леноне и Раскольни
кове (...)" уводи трагичну и антагонистичку испрограмира- 
ност човечанства и идентификацијску поделу на убијене и 
убице. Ова трауматична визита човека продукт je управо по- 
литичко-идеолошког контекста који ствара и обликује та- 
кву антиномичну и репресивну поделу: „и које je мајка рас- 
кречена над Кремљом рађала/ и Белом ю/Бом повијала - 
опет зеза звезда,/ космички шизофреничар*21. У овако успо- 
ставльеном смислу света, и у импулсивно-опозитној растрза- 
ности између ероса и танатоса, између льубави и смрти: „Ве
нера нас вуче, гинемо за њену вагину/ Јупитер нас тера, 
Марс, Марс!”, лајтмотивски се провлаче и питања „Космос? 
Заштосмос?”, која нису тек једна игра речима, већ у себи но
се дубльу консеквентност релативизујући знача j нашег по- 
звања на Земльи и наше императиве. По среди je запитаност 
над степеном законитости таквог нашег бивствовања на ко- 
ји песнички субјект не пристаje: „Чекај! Полако! Врати бла- 
гајници биоскопску карту”. Пако дат фигуративно, то je 
уједно и најтранспарентнији позив лесника на деконструк- 
цију досадашњег човековог суделовања у свету, на декон- 
струкцију метафизичке структуре људског поимања, на ме- 
њање његовог статуса посматрача или објекта, свеједно.

20 Исто, стр. 233.
21 Исто, стр. 221.
22 Исто, стр. 228.

IV

Песнички чин je за Деспотова „пиратски рад мозга”22. 
Ова синтагма, ова сажета и фигуративна дефиниција пе- 
сничког стварања тако прирођено одговара карактеру њего-
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вих поетских напора. За постмодерног лесника певање више 
не подразумева онај романтичарски схваћен час надахнућа 
и момент генијалности, већ je пре стваралачки простор ком- 
биновања, ars combinatorica, простор игре са већ познатим и 
постојећим књижевним и културолошким референцама. Де- 
спотовљева поезија je и по интертекстуалним везама пројек- 
ција хиперсадржајности, и упућује на најслободније кори- 
шћење литерарног, али и општег цивилизацијског и мулти- 
медијалног потенцијала. Поезија je, дакле, један церебрални 
напор песниковог мозга коме се ипак негира било каква мо- 
гућност другачије, сублимираније функције, функције која 
би претендовала на јавне и опште вредности и истине, иро
нично остајући ограничен на испразну сврсисходност „уну- 
трашњег украса”.

Но, интертекстуални аспект Деспотовљевог песништва 
није, наравно, нимало занемарљив, и његова функционал- 
ност се испољава у различитим видовима. Било кроз сам пе- 
снички поступак, аутентично остварен, кроз песнички језик, 
дакле, који рачуна са логички заоштреним половима, чиме 
се наслања на поетику апсурда првенствено Данијела Хар
мса и његових Случајева, односно на његов филмски еквива- 
лент оличен у Монти Пајтону. Било када су у налетима 
фрагментарности у питању једва наслућујуће мотивско-те- 
матске целине. Поменимо само једну од н-их, ону у којој се 
наглашава проблем амбиваленције. Тако Бе у песми бајкови- 
то-амбивалентног наслова „Лепотица и звер”, ружу као сим- 
бол лепоте, претворити у амбивалентни симбол који реми- 
нисцирајући Бодлерову песничку књигу Цвеће зла, поприма 
значења натуралистичке крајности, трулежи и смрти. Де
спотов ће, међутим, амбивалентни контекст овде градити и 
на алузији на трагичну смрт Р. М. Рилкеа, односно на њего- 
во фатално искуство са ружиним трном. Рилкеова поетика 
занудно се оваплотила: предодредила je емпиријску егзи- 
стенцију кроз чиљење бића. Подсећање на Бодлера призива 
нам и синтагму „уклети песници”, где амбиваленција изви- 
ре из зачудног поетског искуства, али и профетске природе 
поезије. Наиме, стиховима „Уместо бродског пода на сваком 
броду један леш сад/ коме пацови млади гнезде се у фризу- 
ри”23, алудира се на трагичну судбину Георга Хајма који be

23 Исто, стр. 225.
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завршити управо у сликовитости своје поезије24. Имајући у 
виду контекст Деспотовљевог преминућа, као и одређене 
стихове које можемо деспотовљевски апсурдно означити 
поезијом будуће аутобиографије:

24 У свом есеју „Један од лесника понора Едгар Алан По”, Исидора Секу- 
лић ће појашњавајући појам судбинске уклетости међу песницима, одно- 
сно феномен пролажења кроз сопствене подсвесне или надсвесне стварно- 
сти, издвојити судбину немачког лесника Георга Хајма: „У другом ци- 
клусу песама, стално, опсесиски се бавио понором воде, мора или језера, 
и смрт његова je била тачно то: пропао у залеђено језеро и, по сведочан- 
ству радника у шуми, паклено се мучио и отимао из понора читавих два- 
десет минута, читаву вечност. Нађен je тек у пролеће, са „гнездом младих 
водених пацова у коси” како je певао у песми Офелија'. Исидора Секулић, 
Огледи, МС/ СКЗ, И. Сад/ Београд 1959, стр. 226-227.
25 Војислав Деспотов, Сабране песме, „Пишем песме”, стр. 123.
26 В. Деспотов, стр. 197.

Пишем песме. Боли ме глава. Пишем песме.
Боли ме стомак. Пишем песме. ПовраНам.
Пишем песме. Зовем хитну помоБ Пишем песме.
Одводе ме у болницу. Пишем песме. На уста 
ми стављају хлороформ. Пишем песме.
Оперишу ме. Пишем песме. Hehy преживети.
Пишем песме.25,

и сам Деспотов постаје уклети песник, сводом судбином нам 
потврђујући поезију као простор тајанствене и мистерио- 
зно-ризичне стваралачке праксе.

На једном другом месту, Деспотов ће тежити да пред- 
стави амбиваленцију вредности у сфери науке, антиципира- 
јући нека садашња „достигнућа” савремене медицине и ге- 
нетичких истраживања. Тако ће се у песми „Еугеника” јави- 
ти (пост)апокалиптична визија, али не у егзистенцијалном, 
већ у онтолошком смислу, наглашавајући авет клонирања 
као све реалнију, извеснију, човекову другу, или боље прву 
стварност. Наместо античког мита о неуспешном повратку 
из света мртвих, Деспотов у генетичким истраживањима и 
инжењерингу бића препознаје гротескно и изобличујуће 
оживљавање мита о Еуридики. Овде више не важи онај ње- 
гов стих „вечну репризу имају намргођени митови”26, јер 
мит који живимо или ћемо живети представља карикату- 
ралну дегенерацију митских представа. „Стоичком” ирони-
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јом сопствених стихова, Деспотов пародира идеју клонира- 
ња јер постмодернизам управо инсистира на истицању раз- 
лика наспрам уникодном једначењу. Остаје да видимо у ко- 
јем ће нам се клонираном облику придружити и сам Деспо
тов: „Од мене ће клонирати седам или седам стотина/ нече
та, гурача рикши или ТВ-гледалаца/ не одлучујем ja”. Сми- 
сао овог поетског исказа, да резултат клонирања не зависи 
од његовог извора, од самог „субјекта” клонирања, није тек 
безазлена песничка апсурдност, већ нам открива постмодер
но поимање нецеловитости субјекта, његову вишеструкост, 
односно, за Деспотовљевог песничког субјекта карактери- 
стичну мултимедијалну условљеност.

Поред разбијања субјекатске монолитности, овај исказ 
кореспондира и са аутопоетичком свешћу. Археолошко, али 
и психоаналитичко децентрирање субјекта, са којим рачуна 
постмодерна поетика, укида хуманистичку визију једин- 
ственог и аутономног субјекта и у контексту природе ства- 
ралачког процеса упућује на схватање писања као неизбе- 
жног дијалога или полемике са књижевним наслеђем. Дру
гим речима, књижевни текст функционише као цитат. Под- 
разумевајући одређене постструктуралистичке теорије које 
књижевни текст сагледавају као тело,27 Деспотов ће у алу- 
зивно-фигуративним стиховима нагласити сопствену ства- 
ралачку личност као поседнуту литерарним утицајима: 
„Moje je тело (...) цитат,/ коктел за демоне и мотел отворен 
пре нове ере”28. Наведени стихови из песме „Уштиркана ко- 
шуља” јасно откривају смисао анксиозне природе постмо- 
дерног ствараоца, успостављајући истовремено и знак јед- 
накости са структуром постмодерне свести субјекта усло- 
вљеног савременим цивилизацијским контекстом. При том, 
на аутопоетичком нивоу ових стихова демонизација пе
сничког субјекта рефлектује амбиваленцију јер у себи под- 
разумева жудњу и дивљење, али и латентан страх од лите- 
рарних утица ja.

27 Ролан Барт, Задовољство у тексту, Градина, Ниш 1975.
28 В. Деспотов, стр. 198. Салман Ружди би у свом роману Деца поноћи ре
као да „живот, за разлику од граматике, нуди више од три лица”. (БИГЗ, 
Београд 1989)

Наравне, интертекстуалне релације код Деспотова не 
постоје само кроз амбивалентни контекст, већ се успоста- 
вљају и преко новог читања, преко креативних интерпрета-
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ција књижевног наслеђа. У песми „Пенелопина политика”, 
рецимо, пародично актуализујући антички мит о Одисеју и 
његовом лутању, Деспотов ће још једном промовисати стра- 
тегију деконструкције у оквиру постмодерне поетике. Тако 
сви ликови и мотиви Одисеје постају координате света који 
у потпуности бива одређен Фројдовим тумачењем сексуал- 
ног нагона као основное покретача човекових радњи. Деспо
тов у својој реинтерпретацији занемарује митску позадину 
овог епа, пародично успостављајући његову нову центрира- 
ност, али и центрираност човека уопште: „фалусно ми се ср- 
це врти око П„ јер П. je центар/ свијета”29. При том ће име 
Одисеја у Деспотовљевом тумачењу савршено одговарати 
нагону ка (П.)енелопи, одишући принципом плодног вита
лизма кроз решења еротичне метафоричности:

29 В. Деспотов, стр. 237.

Комплицирано je, ох, комплицирано доћи до П., 
али она увијек Одисеја чека, 
ткајући чипку-жалосницу, 
клопарајући малым руменим устима: 
ту оды! ту сеј! ту odu! ту cej!

У тежњи за укидањем основа метафизичког идеали
зма, Деспотов ће у свом поступку акценат ставити и на пе- 
сничка и стилска средства, и то нарочито у књизи Прљави 
снови. Ту првенствено мислимо на тежњу ка децентрира- 
њу картезијанског универзума који почива на принципу 
преноса значења. Будући да се пренос значења може оба- 
вљати само око пуног означеног, Деспотов означено паро
дично разлабављује, подривајући метафорички пол језика, 
тј. сузбијајући метафорички процес и успостављајући чи- 
сту денотацију у којој нема места за центрирајућа, мета
физичка тумачења. У том смислу, аутор разграђује мета
фору на ланац апсурдне метонимијске везе: „Нада нам да 
све,/ месо, млеко, вуну, полимере, лим,/ мепробамат/ и ро- 
жнату материју за шарени чешаљ./ Нада je метафора за 
краву” („Крава”), и даље, „умеша се нада, нада - крава”. 
Деспотов жури, дакле, да потре било какво присуство ме
тафоричности, што у контексту његовог става према мета- 
физичком идеализму и појашњава овај депоетизујући, ба-
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нализујући и пародирајући однос према појму „наде” као 
једном од три теолошке врлине.

Пластични отклон од било какве идеје метафизике, Де
спотов ће у песми „Зашто мрзим хайку”, у стиху, на пример: 
„О, сунце које на Бродвеју залазиш на Бродвеју”, ефектно 
постићи поступком парадоксалне таутологије. Наравно, ов- 
де je на делу једно уметничко скретање пажње преко пе- 
сничких средстава на центрираност картезијанског универ- 
зума, што карактерише Деспотовљеву песничку праксу (и) 
осамдесетих година двадесетог столећа, мада ћемо и код ње- 
га наићи и на примере уметнички изузетно успелих метафо
ра, попут оне еротске „јашући његов бесни електрицитет”, 
рецимо, из песме „Гомила ситног стакла” Тежња ка укида- 
њу трансценденције, ка потирању метафизике, један je од 
кључних поетичких постулата код Деспотова, који Бе, на 
пример, у песми „Слободно зидарство”, потиран-ем пренесе- 
ног значења разградити природу песничког, књижевног зна
ка и увести апсурдну денотативност. Присуствујемо зачуд- 
ној поетској интеракцији у којој се из песничке аутоде- 
струкције paha клица нове природе песништва. У тим окви- 
рима, у песми „Значење, тумачење”, фингирајуће поиграва- 
ње са херменеутичком традицијом изучавања књижевног 
дела демистификује потрагу за „значењем”, за скривеним 
центрирајућим смислом, при чему га песник уједно и кари- 
катурално опредмећује. Али, проницљиво пародирајући по- 
јам значења, песник уједно антиципира и нашу позицију, 
било као читаоца, било као критичара, игриво и досетљиво 
затварајући и обесмишљавајући ово тумачење као јалову 
праксу.

*

Наш текст тежио je проналажењу оних поетичких ка- 
рактеристика у поезији Војислава Деспотова осамдесетих 
година 20. столећа, које подразумевају присуство постмо- 
дерних, савремених књижевно-теоријских, филозофских, па 
и научних схватања, те наглашавању оних поетичких аспе- 
ката његове поезије који рачунају са (пост)модерним, 
озбиљним, консеквентним преиспитивањем савременог ци- 
вилизацијског контекста и у њему остварену субјекатску 
позицију.
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О СМРТИ И САМОУБИСТВУ
У ПЕСНИШТВУ

МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА

Може ли се говорити о постојању парадокса у песни- 
штву Милована Данојлића, или je ова врста претпоставкс 
сама по себи сувишна будучи да литерарно изражавање та- 
кву једну клицу носи у себи сасвим природно, јер тежи је- 
зичкој транспозицији стварности, односно њеном овапло- 
ћењу у речима. Оно што смо, међутим, постављањем овог 
питања имали у виду, односи се првенствено на Данојлићев 
песнички опус који својом подељеношћу, заправо, узрокује 
нашу почетну запитаност. С једне стране, найме, имамо Ми
лована Данојлића као дечијег песника, не баш карактери- 
стичног, али ипак са дечијом инспирацијом, док je друге 
стране његова „уметничка” поезија, или поезија „за одра- 
сле”. Ова друга поезија, међутим, у одређеним аспектима 
ипак толико одудара од дечије да директно подстиче у нама 
онај наш првотни осећај парадокса. Не, наравно, због подра- 
зумеване намењености различитом читалачком узрасту, већ 
због два готово дијаметрално супротна песничка доживља- 
ја света у смислу исписивања унутарњих, истински ствара- 
лачких порива. Данојлићева поезија као да ниче на тлу два 
различита поетска света, као да ниче из две потпуно разли
чите песничке инспирације, обликујући збиља онеобичени 
песнички лук.

Наспрам песама за децу Данојлићеве Ране и нове песме} 
у једном сегменту просто изненађују својом тамном атмос- 
фером и тескобним осећањима, посети у себи покаткад изне- 
нађујуће наглашену горчину певања. У том смислу, пажњу

1 Милован Данојлић, Ране и нове песме, Просвета, Београд 1979.
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нам je пробудио онај вечни песнички топос, топос смрти, ко- 
ји се код Данојлића кроз различита поетска решења проми- 
шља и доживљава. Иако структурисане из седам циклуса, 
Ране и нове песме можемо поделити на два дела, у две цели
не. Прву би представљале песме стваране у периоду од 1955. 
до 1959. године, док би другу представљале оне писане од 
1975. до 1979. године. Између ова два временска интервала 
писања зјапи песничка стваралачка празнина од око петна- 
естак година, која ће по свему судећи и остварити ону, нама 
овога пута привлачну и занимљиву, семантичку дистинкци- 
ју у погледу приступа и тематизовања мотива смрти.

Помало можда неочекивано, одабраном проблему Да- 
нојлићеве поезије прићи ћемо, дакле, кроз Ране и нове песме 
из 1979. године, а не кроз последњи песников избор Разгоре- 
вање ватре2 из 2000, који би требало логично да се читаоцу 
наметне као коначна редакција песничког опуса. Међутим, у 
новом избору песама недостаје једна песма од које овога пу
та наше читање директно зависи. У питању je песма „Тајан- 
ства”3, која представља полазни и неизоставни део развоја 
мотива смрти и самоубиства који су нам у Данојлићевој по
езди привукли пажњу.

2 Милован Данојлић, Разгоревање ватре, Задужбина „Десанка Максимо- 
вић'7 Народна библиотека Србије / СКЗ, Београд 2000.
3 Песма „Тајанства” у избору из 1979. године налазила се у оквиру циклу
са „Баладе”, док je у истоименом циклусу из 2000. године изостављена.

I

У Данојлићевим песмама, нарочито оним из прве, рани- 
je фазе, може се уочити једна мање или више притајена но- 
сталгична нота. Кроз жал за својим завичајем, али и за при- 
снијим односом према природи, његова поезија иако у духу 
неосимболизма своје упориште налази и у неоромантичар- 
ском осећању и доживљају света, и односу јединке према 
универзуму. Отуда честа појава топоса ноћи, смрти, али и до- 
живљаја природе као органског дела сопства. У том смислу, 
чини нам се да je једна од песама ко ja ове мотиве успешно 
спаја на једном месту управо она већ поменута „Тајанства”:

Распадам се дивно мирно у том врењу
У понору у отвору на стрмини
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У дну срца у тишини у корењу у горењу 
Жутог цвећа родне хумке која чини 
Да ми тело хладан дрхтај прогрушава 
Да низ тело то опело благе смрти увек траје 
Вечно негде у дну мене тихо спава
Једна страва коју буди лаки звиждук од промаје 
Hohu лазне руке празне cee свеједно
Дрзнути ме ваљда може крик убиства
Било једном вече једно недогледно непрегледно 
Прегризло je топле жиле мог младићства 
Успаваћу руке светле таласаве
У грчу ће хладно тело да умине
И бризнуће ведро росе, ведро сјаја, ведро траве 
Под прозором плави огањ месечине
А заклане запретане сенке мирно у дну стоје
Hoh певуши сан се руши трне од зла Тама позна 
To труљење моје твоје нас обоје
Само време мукло носи време позна4

4 М. Данојлић, Ране и нове песме, стр. 31.

Средишњи мотив „Тајанстава” јесте ониричка визија 
сопствене смрти коју доживљава лирски субјект песме. Оно 
што je, међутим, овде занимљиво јесте одсуство егзистенци- 
јалног страха, или пак наговештај неке врсте онтолошке за- 
бринутости за властито биће. Напротив. Песма започиње in 
medias res:

Распадам се дивно мирно у том врењу,

из којег се види не само поодмакла фаза наступљеног упоко- 
јења, већ и однос према тој слици и степену самонегације. 
Процес органског саморастакан-а за лирског субјекта нема 
трагичну вредност, нити са собом носи драму у било ком об
лику. За њега распадање нема смисао пропадања, нестајања 
или негације, већ овај вид дезинтеграције сопства неочекива- 
но доноси један виши ниво интеграције. Доживети сопстве- 
но распадање као „дивно мирно” подразумева одвијање тог 
процеса у потпуној хармонији и субјекатски дубокој унутар- 
њој измирености. Говор лирског гласа дуж читаве песме, пак, 
обухвата сва три временска нивоа, садашњост, прошлост и
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будуђност, чинећи ониричку визију смрти, и себе као објек- 
та у њој, тоталном. И као што je сан идеални медиј за успо- 
стављање овог „убигвитета”, ове свеприсутности кроз само- 
сагледавање из различитих временских тачака, тако он омо- 
гућава и скоковите емоционалне прелазе лирског субјекта у 
доживљају сопствене смрти. Тако ће се након оног органског 
сагласја почетних стихова, јавити други ниво говора лирске 
свести који у себи има призвук рефлексије, поимајући слику 
свога растакања као језовиту поовску сцену.

Но, и даље ми не замо шта je узрок смрти лирског су- 
бјекта. Знамо да се она догодила под окриљем ноћи, и то не 
само под окриљем, већ и уз њено учешће:

Било једном вече једно недогледно непрегледно 
прегризло je топле жиле мог младићства

А ноћ у Данојлићевом песништву зна да носи негативни 
предзнак не само у смислу дијаболичног контекста за лир
ског субјекта, већ и као условљавајућу и подразумевајућу 
подлогу за артикулацију д^шевне боли, на који ћемо наићи 
и у циклусу „Тачка отпора на пример:

Права несрећна песма
Расте, у Hohu, док дрвета и звери кисну;
Она тражи очајничке спојеве речи,
Киене именице, склоне самоубиству.5

5 Милован Данојлић, Ране и нове песме, циклус „Тачка отпора”, песма XIII, 
стр. 108.

Ноћ je, дакле, неоромантичарски схвачена она сила која 
у ствари демијуршки и језички обликује стихове и успоста- 
вља смисао песничког стварања, чиме ови аутопоетички сти- 
хови директно проналазе своје оваплоћење у „Тајанствима”.

Ако бисмо парафразирали Црњанског, и рекли: ноћ, и 
мисли о смрти, окружени стиховима Данојлићевих „Тајан- 
става” аутоматски бисмо дозвали у суседство идеју суицид- 
ности. Али, као што она за читаоца није произвольна, не мо- 
же се рећи ни да je потпуно постојана. Она je, као и читава 
песма уосталом, сва дата у атмосфери наговештаја. Jep говор 
лирског гласа „Успаваћу руке светле таласаве”, и то у добу 
„топлих жила мог младићства”, више je од „читалачко-они-
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ричке” варке, и наводи на трагове такве идеје. Уопште, када 
говоримо о значењима у „Тајанствима” све je некако и при- 
сутно и одсутно истовремено, све се некако одвија у халуци- 
ногеном контексту који само сан може допустити. Ништа 
није до краја јасно, несумњиво и недвосмислено, што и јесте 
оно заводљиво обележје лирског певања. Уколико се поново 
вратимо првим стиховима, запазићемо да доживљај орган- 
ског распадања лирског субјекта заправо тече у правцу вла- 
ститог стапања и прожиман-а са природом и родним тлом: 
„Распадам се (...) / у корен-у у горењу жутог цвећа родне хум- 
ке (...)”. Песма, дакле, започиње повратком лирског субјекта 
земљи, и овако успоставл-ен телурски принцип код Даној- 
лића није непознат. У XVII „Урођеничком псалму”, рецимо, 
наилазимо на почетне стихове:

Земља се топла пуши и шири гробне моћи
Ta мајка заувек наша, наша последња тајна.6

6 Исто, стр. 23.

У таквом пойман-у земл-е као властитог исходишта, 
али и њених гробних моћи и есхатолошких тајанстава, за
право и лежи она онирички-подсвесна тежн-а лирског су- 
бјекта ка мистичном доживљају оностраног, и то преко на- 
слућујуће метафоре суицидности.

У Данојлићевом песништву уопште, а можда посебно у 
његовој рани joj поезији, може се препознати један вид скло- 
ности ка пантеистичком поимању света и живота. Тако ћемо 
поново у циклусу „Урођеничких псалама” наићи, на пример, 
и на стихове „разменимо себе за кише, за ветрове”, и join 
„душе морају све животе, све смрти да преплове” (XVII). 
Управо ће у „Тајанствима” и доћи до тог примамл-ивог и 
жудећег стапања са природом, космосом, али и простором 
завичајности:

У грчу йе гладно тело да умине
И бризнуће ведро росе, ведро сјаја, ведро траве 
Под прозором плави огањ месечине

Разрешење онеобичене структуре песме оличене у волшеб
ном присуству лирског субјекта у све три временске пер-
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спективе, његове зачудне есхатолошке самоспознаје, струк
туру лелујавог значења, занесеног смисла, уз присан, емфа- 
тичан однос свести лирског гласа према оностраној визији 
свога бића, долази, заправо, на самом крају песме и то кроз 
потирање до тада важеће, онирички обликотворне перспек
тиве. Али, да ли наше мисли и емоције, визије и представе, 
објашњене сновиђењем бивају ослобођене додатних импли- 
кација? Да ли значењски бивају ублажене, умекшане? Уко- 
лико се придржавамо Фројдових схватања, односно њего- 
вих резултата психоаналитичког истраживања подсвести и 
простора сна, онда je одговор одричан. Ако je према Фројду 
сан пројекција подсвесних садржаја, онда визија смрти соп- 
ства и шегов нови органски и душевни идентитет/ контекст, 
тј. мистично виђење симбиозе новог живота кроз ониричку 
перспективу, не бива растерећена обавезе објешњења, већ 
напротив, бива још више проблематизована. Песма се завр- 
шава напуштањем ониричког песничког говора и преласком 
у рационални простор, а да то готово не оставља никакве 
смисаоне последице по песму саму. Jep, у контексту читаве 
песме, последња три стиха својом „будном” перспективом 
кроз покушај рационализације песничког говора не успева- 
ју да наметну поенту и смисао овостране логике. Једностав- 
но, ониричка визија, мистични доживљај, ирационална ат
мосфера, пројекција подсвести и клице суицида у потпуно- 
сти овладавају флуидним простором песме.

Овде се, међутим, мора поменути и формална организа- 
ција саме песме која у пуној стваралачкој мери доприноси 
смисаоном изразу „Тајанстава”. Наиме, ту ускомешаност 
визуелних и душевних сензација, ту ферментацију мисли, 
емоција, времена песничког говора и свести лирског субјек- 
та, фингира и сам песнички израз и формална уређеност сти- 
хова. Иако песма није строфично организована, присутно 
укрштено римовање ода je њену изворну строфичност од пет 
катрена састављених од дванаестераца (тринаест) и шеснае- 
стераца (седам). Овоме треба додати и унутрашња звучна 
понављања која додатно обогаћују утисак римовања унутар 
стихова, односно, употребу одређених фоностилистичких и 
морфостилистичких средстава која доприносе преплитању, 
свепрожимању смисла, значења и емоција на проблемском 
нивоу песме. У том смислу, вреди истаћи следећа решења: 
„дивно мирно”, „у понору у отвору”, „на стрмини / у дну ср-
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ца у тишини , „у ко^ењу у горењу , „тело то опело , „тихо 
спава / једна страва , „ноћи лазне руке празне”, „било јед- 
ном вече једно недогледно непрегледно”, „ведро росе, ведро 
сјаја, вед^о траве”, „ной певуши сан се руши трне од зла та- 
ма позна , „моје твоје нас обоје”. Наведено језичко и звуков- 
но поигравање условљава рађање мелодијско-репетативног 
ритма који сугерише једно заводљиво, хипнотишуће дејство 
саобразно ониричком зрачењу смисла стихова. Таквом ефек- 
ту стиховне организације складно одговарају и повремене 
веома прецизне акценатске целине трочланих дванаестера- 
ца које утичу на наглашенију израженост мелодичности Да
но јлићевих стихова.7

7 У том смислу занимљиво би било довести ове Данојлићеве стихове са 
схватањем метаметричке функције трочланог дванаестерца Светозара 
Петровича, која подразумева да се посредством огољеног облика стиха 
остварује одређена семантичка функција. Тако je метаметричка функција 
трочланог дванаестерца морална осуда друштва у контексту апокалип- 
тичке слике света, али и изражавање неке туте, што се на примеру Даној- 
лићевих стихова управо потврђује. (Види: С. Петровић, Облик и смисао, 
Нови Сад, Матица српска 1986, стр. 364-382)
8 М. Данојлић, Ране и нове песме, стр. 104.

Ha овај начин и мелодијски аспект „Тајанстава” склад
но се уклапа у њено смисаоно језгро. Наглашена звуковна 
организација своје порекло црпи из симболистичког насле- 
ђа, односно схватања звука и мелодије као оног песничког 
средства којим се смисао преноси у наговештајима, сугери- 
саној атмосфери и наслућивању значења. Песма као недоре- 
ченост, као сугестија, није код Данојлића усамљена идеја 
нити нека издвојена или периферна уметничка оствареност. 
Напротив. Ови елементи често се могу приметати, a најпла- 
стичнији пример таквог схватања поезије можемо препозна- 
ти, рецимо, у аутопоетичким стиховима IX песме из циклу- 
са „Тачка отпора”:

Треба се уздати у уздах
У ништа у неречено

У лелујави пламен у немоћ
У благу недовршену реч8

Овим се заправо наша песма затвара једнако како je и 
започела: са тајанствима. Без обзира колико последњи сти-
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хови настоје да их ублажи прихватањем линеарног тока 
времена као једине људске и емпиријске истине, настањују- 
ћи у њему врхунску и непобитну моћ кадру да обухвати и 
располаже људским судбинама

То труљење моје твоје нас обоје
Само време мукло носи време позна

она ониричка и фантазмагорична визија сопствене смрти 
лирског субјекта и унутарн-а ферментација самоубилачке 
страсти и језе, сплета емоција, сензација и есхатолошких 
спознаја, чини да песма до краја остане истинско тајанство 
и мистично виђење лирског субјекта/(под)свести.

II

„Тајанства” представљају једну од усамљених ранијих 
песама у потпуности усредсређене на мотив смрти, који je 
исклијао, заправо, на суптилном и пригушеном присуству 
мотива суицидности. На мотив самоубиства, иначе, у срп- 
ској поезији не наилазимо тако често. Одређене алузије у 
том смислу, као и no питању опседнутости смрћу уопште, 
могу се препознати у поезији Бранка Миљковића, рецимо у 
песми „Горану”. Можда се може у истом облику наћи join 
понегде код других песника, али уопштено говорећи овај 
мотив није чест. Иако je још Алер Ками у свои Миту о Си
зифу истакао самоубиство као једини „допета озбиљни фи- 
лозофски проблем’9, његова заступљеност у смислу темати- 
зованог центра у модерној литератури није толико израже- 
на. Остављајући по страни, дакле, старогрчке трагедије и 
поједине Шекспирове драме, можда се од свих књижевно- 
сти руска књижевност понајвише бавила овим мотивом. 
Присетимо се само стваралаштва Достојевског, и нарочито 
суочавања са романом Зли дуси, и чувеном нихилистичком 
филозофијом Кирилова, али и њеним практичним, примење- 
ним лицем. Но, премда су по Камију „сви здрави л-уди ми- 
слили о своме властитом самоубиству”, мотив суицида као 
да суспреже и маргинализује притисак табуа који успоста- 
вља савремено друштво.

9 Албер Ками, Миш о Сизифу, Веселин Маслеша, Сарајево 1963, стр. 15. Пре- 
вео Неркез Смаилагић.
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Мотив самоубиства, међутим, код Данојлића јавиће се 
и у новијим песмама, оним написаним између 1975. и 1979. го
дине. Али разлика у песничком прилазу овом проблему je 
више него очигледна. И у погледу самог стваралачког про- 
цеса тематизовања, и у погледу језичке артикулације, самог 
песничког израза и формалне организације стихова. Нама су 
пажњу овога пула привукле песме из иронично насловљеног 
циклуса „Лаки стихови”. Наспрам онирички пројектованих 
подсвесних садржаја и мистичне визије лирског субјекта, 
дате у лирском и стилски засићеном песничком изразу, и 
строфично везаном стиху укршеног римовања, у „Лаким 
стиховима” представљено je дијаметрално супротно трети- 
рање мотива смрти. И, да будемо прецизнији, у одабраним 
песмама централни мотив није смрт, већ самоубиство.

Док се, дакле, у „Тајанствима’ суицидност стидљиво на- 
слућује као песничка фигура у контексту пантеистичког пои- 
мања света, и апсолутног хармоничног стапања и прожимања 
са простором завичајности и космоса, дот ле у „Лаким стихови
ма” овај мотив носи један горчи, опори утисак. Док je у „Тајан- 
ствима” наслућено самоубиство део ониричке визије мистич- 
ног доживљаја песничког субјекта и тежње ка апсолутном бив- 
ствовању властитог бића кроз метаморфозу са природом, дотле 
je у „Лаким стиховима”, у песмама „Унутрашњи монолог у са- 
мопослузи”10 и „Пропуштеним могућностима”11 рецимо, иако у 
домену наслућивања и асоцијативног повезивања, у потпуно- 
сти прожето егзистенцијалном језом, делујући драстичном ого- 
љеношћу од било какве идеалистичке сублимације:

10 М. Данојлић, Ране и нове иесме, стр. 87.
11 Исто, стр. 88.

„Унутрашњи монолог у самоуслузи”

Субота увече

Чекам
Да продавачица спакује

Везује дебелим канапом
Јак канап (мислим)
И довољно дугачак
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То би могло још вечерас

Ево готово
Каже, изебуха

„Пропуштене могућности”

Ниједан трамвај
Крај мене не прође
А да не помислим
Како би било

Сваког возача трамваја
Гледам право у лице
И они гледају мене
И досећају се понекад

Присуство мотива самоубиства у наведеним стиховима 
засновано je заправо у његовом структуралном одсуству, че
му првенствено доприноси ефекат елиптичности песничког 
израза. Пратећи говор лирског субјекта долазимо до за- 
кључка да je појам самоубиства табу чак и за његовог носи- 
оца: ни лирски глас се не усуђује да га помене и говор задр- 
жава у простору наслућивања и асоцијативног повезивања. 
Идеју суицида, дакле, и „домаћин” прећуткује, оставља не
где у запећку свести, надајући се да све што je неименовано 
заправо ни не постоји. Али, иако неименована, ова идеја je 
клица и извор читаве структуре и песничке мисли, и песме 
саме. Узалудно je њено игнорисање неословљавањем јер je у 
поезији неименовано итекако присутно и постојано. Лирска 
снага и лепота су, чак, умногоме засноване на неизреченој, 
„недовршеној речи”.

Апсурдно се доима ово надмудривање са сопственом 
свешћу, а парадокси се гомилају: присуство идеје самоуби
ства зјапи у структуралној празнини песме, у зеву смисла. У 
том парадоксу структуре певања притајено je садржана и ње- 
на драма, и драма самог лирског субјекта. Иако, дакле, неиз- 
речена, идеја суицида застрашујуће доминира у овим песма- 
ма. Потпуно другачијег песничког израза, сведеног стиха, је- 
зички и стилски огољене, ове песме и својом формом заправо

141



сугеришу ту претећу, унутарњу, самодеструктивну празнину 
лирског субјекта, фингирајући притом бесмисао живота.

За разлику, међутим, од ових алузивних поигравања на 
мотив самоубиства, песма „Најбољи начин”12 више je него 
недвосмислена по питању његовог тематизовања.

12 Исто, стр. 89.

Самоубиство се може извршити
Пиштољем
Ножем
Трамвајским тонком

(Углавном гвожђем)

Неки употребљавају и отров
Неки воду и ватру
Има их који скачу с висока
То су околишни путеви

У свим наведении случајевима
Троши се
Десетак пута више снаге
Него што je потребно

Реците и сами
Јуришање на захухтали воз
Личи на смешно самопрецењивање

Тврдим да je најприкладније вешање
Jep тело тежи тачно онолико
Колико му je потребно
Да само са собой изиђе на крај

Дискурзивна и без иоле лирског призвука, ова песма je 
у потпуности дата у форми реторичке фарсе и псеудо-трак- 
тата. Пренаглашено тематизовано, самоубиство овде улази у 
простор ироније и гротеске, доводећи га својом расправой у 
домен карикатуре и апсурда. Гомилања и таксативно набра- 
јање средстава и начина за извођење самоубиства, квази-те- 
оретски приступ овој по Камију јединој правое филозофској 
теми, као и брига за трошење и „економисање” снаге потен-
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цијалног актера у свом финалном напору чини да лесник 
овај појам придружи богатој колекцији људских апсурда.

Иако се овом песмом, наравно, не исцрпљују све могућ- 
ности у сагледавању мотива смрти, односно самоубиства у 
Данојлићевом песништву, чини нам се да je описани развојни 
лук ових мотива у контексту њиховог уметничког обликова- 
ња и проблематизовања доспео до загонетног, тајанствено 
оствареног спектра значења. Од раних стихова и ониричко- 
мистичног идеализован-а кроз покушај досезања апсолутног 
тоталитета са природним и космичким елементима, и просто
ром завичајности, до нових песама у којима, видели смо, не- 
када наслућени мотив самоубиства сада добија своју пуну 
мотивско-тематску самосталност, алузивно или пак јасно и 
недвосмислено придајући му значења неких дубљих аутоде- 
структивних садржаја људске психе, односно њене подсве- 
сти, који се у стиховима пробијају тек преко „врха леденог 
брега”, али и настојећи, вероватно под одређеним утицајем 
20-годишње стваралачке дистанце, да феномен суицидности 
карикатурално оголи и доводе тамо где му можда природно 
и припада место: на сам руб људског апсурда и бесмисла.

РЕЗИМЕ

Наш рад тежио je да осветли повремено јављање моти
ва смрти и самоубиства у поезији Милована Данојлића, да 
скрене пажњу на преображај песничког доживљаја и трети- 
рања ових феномена, те да у том смислу укаже на различита 
конституисања њихових семантичких поља. Развојност ових 
мотива протеже се од раних стихова и ониричко-мистичног 
идеализовања кроз покушај досезања апсолутног тоталитета 
са природним и космичким елементима, и простором зави- 
чајности, до нових песама у којима некада наслућени мотив 
самоубиства сада добија своју пуну мотивско-тематску са
мосталност, алузивно или пак јасно и недвосмислено прида- 
јући му значења неких дубљих аутодеструктивних садржаја 
л-удске психе, односно њене подсвести, који се у стиховима 
пробијају тек преко „врха леденог брега”, али и настојећи, 
вероватно под одређеним утицајем двадесетогодишње ства
ралачке дистанце, да феномен суицидности карикатурално 
оголи и доводе тамо где му можда природно и припада ме
сто: на сам руб људског апсурда и бесмисла.
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О ТЕЛУ, ПРИВИДНОЈ ЕГЗИСТЕНЦИЈИ 
II

Заводљивост и свежина нечијег стваралачког опуса те- 
шко да може бити заснована на статичности поетичких по
стулата. То би подразумевало искључивост за коју у литера- 
тури нема оправдања. Писање као материјализација читања, 
с једне, и дух стварања као немир, као истински процес тра- 
гања и откривања, неизоставно условљавају протејство не- 
чије поетике. И готово да не постоји значајан писац код ко- 
га се то није испољило. Управо на такву поетичку промену, 
која додуше не одступа у потпуности од одређених језич- 
ких, стилских и мотивских препознатљивости из претход- 
них збирки, али у довољној мери уводи иновативна решења, 
наилазимо у песничкој књизи Драгана Јовановића Данило
ва (1960) Алкохоли са југа.

Наша читалачка јавност, до сада навикнута на високо 
вредновану барокну разбарушеност Даниловљеве поезије, 
има прилику да се већ од првих страница Алкохола са југа 
суочи са „превратничком” песничком интенцијом. За разли- 
ку од откровенна читаве скале духовних сфера у слављењу 
света, које су присутне у Даниловљевом досадашњем пе
сничком стваралаштву, у Алкохолима са југа лесник у првом 
реду исказује своју опседнутост нечим наизглед конкретни- 
јим и једноставнијим: феноменом људског тела и фокусира- 
њем материјалног. Уместо „прецизно” расутих песничких 
слика и барокних поетских наноса, Даниловљеве песме, са
да изграђене афирмацијом веристичке језичке и стилске ор- 
ганизације стихова, поседују израженију наративну нит и 
хомогенију структуру. Међутим, мотивско средиште своје 
нове песничке књиге аутор не подржава једино дискурзив-
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ном, већ и композиционом „стратегијом”, будући да у свој 
концепт уклапа и неколико песама из претходног опуса, ко- 
je својом језичко-стилском и мотивском означеношћу у но
вом контексту пројектују нова значења и проблемске им- 
пликације.

Раније препуштен духовним доменима људског бића и 
молитвено-астралној размени са светом, Данилов сада тежи 
дешифрован^ разноврсног спектра смисла које људско тело 
потенцијално садржи у свом физичком/биолошком, али и 
онтолошком облику. Отуда и чешћи веристичко-натурали- 
стички израз, али не до своје огољености и самосврховито- 
сти, већ пре као једна врста полазишта за ефектна и консе
квентна духовна поентирања. У том смислу, стварање нових 
онтолошких хоризоната из знака тела/телесног представља, 
заправо, складно мењање и надовезивање старих и нових 
поетичких замисли.

У разноврсним „експериментима” са телесношћу, Да- 
ниловљев креативни импулс открива бројне импликације 
телесног знака. Тако ће телесно, као физиолошка чињеница, 
„испровоцирати” читав низ литерарних реминисценција у 
песми „Клозет у сутерену”, одузимајући тиме понекад не- 
смотрено приписујућу аутономност коју му придајемо. У 
интеракцији са светом, а посебно литерарним, илузорно je 
свако инсистирање на аутономији било које људске функци- 
је. Тело ће тако, кроз успостављање нових смисаоних веза са 
литературом, само потврдити дубоку умреженост субјекта у 
духовну реалност, јер човек je већ одавно уписан, већ одав- 
но знак-. „У нелагоди, тој керберки-диспечерки/ сад ваља 
пружити новчиђ и проћи,/ не осврћући се. Док се успињеш 
дрвеним/ басамацима у ритам белота дана, као у/ просве- 
тљењу, наједном схваташ да си избављен”, при чему се у би- 
зарно-ироничном контексту подземное света гротескно ова- 
плоћује митско-библијски код. Такође, својом физиолошком 
функцијом омогућен je очуђујући егзистенцијални и про- 
сторни контекст за нова увиђања људског битка: „Слушаш 
капање из славина,/ дроњке људских гласова који се не да- 
ју/ разабрати(...)”, при чему je беспрекорно погођен морфо- 
стилистички избор и смисаони ефект опкорачења.

Разлика у односу на раније Даниловљеве песме огледа 
се и у присуству специфично тамније атмосфере, па и атмос
фере аутсајдерства, било у емотивном, егзистенцијалном
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или пак онтолошком смислу. Видљиво je да ту скрајнутост 
песник тежи да сложено третира: од отуђености безнадежно 
извесне („Како сам сам усред Београда”), до метафоричке 
осаме песничког субјекта која фингира епифанијску спозна- 
ју кроз литерарна откровења, кроз проживљај песничке фан- 
тазије и додир духовне милости („Острво”). На тело као про- 
сторно-географску метафору наићи ћемо и у другим песма- 
ма. У песми „Писар, свећа на ветру”, нпр. тело ће се, као 
физичка чињеница, на моменте претварати у географско-ко- 
смичку реалност, успостављајући тиме одређену врсту ор- 
ганског суматраизма, али и један виши, апсолутни ритуал 
космичког јединства и свепрожимања, док Бе се на другом 
месту песник запитати над метафизичком кореспондецијом 
коју телесност може да успостави: „таласање мора у касни 
ноћни сат/ и махнити крет нагих тела,/ бејаху ли од једне 
исте твари?” („На дан мртвих”). Но, тело ће се као мапа све
та преобразити и у отк^овење емотивног и еротског космо
са („Мађарица Ержебет ’). У спознају другачијих координа
та на којима je егзистенција могућа, координата осетљиве 
сензибилности, при чему сублимирано телесно омогућава 
продор у нову духовну реалност.

Ha тој тачки јавља се, заправо, увид да тело у Алкохоли- 
ма са југа носи метафорична, па и амбивалентна значења, на
рочито у односу према духовном принципу. Такав пар ецел- 
ленце парадоксалан однос налазимо у песми „Зимовник, до- 
писивање са мојим телом”, и то у благохуморном удвостру- 
чавању сопственог идентитета и нарочито ефектном самои- 
роничном и апсурдном кључу: „Ja сам тако различит од те
бе/ тело моje, хуљо;/ никада се нећемо срести нас двоје// (...) 
и немој помислити/ да сам уистину срећан док, нујни, стоји- 
мо/ на пустом тргу ове провинцијске вароши и киснемо.”

Но, артикулисаће се и консеквентнија схватања теле- 
сног, у смислу потребе за његовим превазилажењем, за пре- 
вазилажењем Танатоса („Тело, подземно виолончело”). Те- 
жња ка трансценденцији антагонистички поставља тело на- 
спрам песничког духа, који се истовремено и условљавају и 
потврђују: тело као неизбежан корен сваке духовне живо
сти, а дух као свеет о недовољности тела за метафизичке 
склоности бића. Најбољи пример у том смислу пружају нам 
стихови песме „Пред свитање незнано”, где кроз поступно 
изнијансирани развој песме као стваралачког и менталног
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процеса пратимо песничку опседнутост мотивима тела и 
смрти. Физички опипљиво тело с почетка песме метаморфи- 
зираће ее преко процеса лирског зрења и интуитивног уви- 
ђања у обрисе флуидног ентитета. Кроз спознају да иза теле
сне пропадљивости не постоји апсолутно ништавило, јер 
истина људског бивствовања лежи у духовној и душевној 
стварности а не у њеном физичком привиду, проговара спо- 
кој и увереност у сублимацијску суштину властитог бића.

Међутим, поред теметизовања тела могу се прочитати 
и стихови непретенциозног израза који евоцирају осетљиво 
и очуђујуће треперење детињства („Подрум”), затим, један 
другачији вид стваралачког квалитета оличеног у искуству 
есхатолошке комуникације, приликом чега се сугерише и 
моћ ониричког нивоа реалности („Утопљеник”), или пак са
моиронично поигравање у ослобађању од притиска натало- 
жених значења и реминисценција ко je са собом носе поједи- 
ни архетипски знакови („Златни гавран”). Заједничка пое- 
тичка особина која ове песме са осталима заокружује у це
ловитост књиге садржана je у у тежњи да се суптилно наго- 
весте и открију све могуче коресподенције које су скривене 
иза појавности ствари. Даниловљев својеврсни духовны вери- 
зам преображава материјалну стварност у надстварност и 
живост, придајући joj значај динамичког и мистериозног 
учесника у свету: „Отеле су немост из уста рибљих, те беле 
руже,/ и не знајући да једна мала Марија/ пева у њиховом 
облику” („Подрум”).

Овако издвојени читалачки поглед нема претензију да 
дешифрује све значењске домене, или пак укупност мотив- 
ско-тематског регистра, али je и довољан да се Алкохоли са 
југа Драгана Јовановића Данилова охвате као убедљиво и 
поетички освежено остварење. И нека нас овај лесников 
литки, ароматиЧан и заводљиви јужни буке надахне с мало 
текстуалне игривости: с технолошког аспекта посматрано, 
досадашњи род Даниловл-еве поезије се ферментизовао у 
неодољиви опијат од ко jer смо join увек, на наше пенушаво 
весеље, велики зависници.
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О OBOJ књизи

Критике и есеји о српској поезији сабрани у овој књизи 
стварани су у раздобљу од 2000. до 2005. године. Већина тек- 
стова објављивана je у нашој књижевној и дневној периоди- 
ци (Летопис Матице српске, Поља, Повеља, Кораци, Књи- 
жевне новине), или се на њихово објављивање чека у збор- 
ницима радова. Текстови нису доживели значајније измене 
са аспекта вредновања или тумачења, али их je већина пре- 
трпела мања или већа језичка и стилска редиговања.
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О ПИСЦУ

Ћорђе Деспић рођен je 1968. године у Ужицу. Ради као 
асистент на Катедри за српску књижевност и језик на Фило- 
зофском факултету у Новом Саду. Пише књижевну критику, 
књижевнотеоријске и књижевноисторијске текстове.

Објављена књига:
Аксиолошки изазови (2000).
Живи у Новом Саду.
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