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Та сос Ли ва ди тис

ПО ДРУМ*

Ка да би Бог јед ног да на по чео да на бро ја шта је са чи нио, 
зве зде, пти це, се ме на, ки ше, мај ке, бре го ве,
ве ро ват но би јед ном за вр шио. Ја се дим ов де, сам,
у овом вла жном по дру му, на по љу па да ки ша,
и бро јим гре шке ко је сам по чи нио, бит ке ко је сам во је вао,
же ђи, уступ ке,
пре бра јам сво је зло, кат кад чу де сно, сво ју до бро ту 
че сто над ме ну, бро јим, бро јим, и ни кад не за вр ша вам 
– а ви, ви по ни зно сти, ве жбе мо је ду ше,
ду бо ки, хран љи ви хле бу, веч ни бо ле мој,
сва све жи на бу дућ но сти пе ва у мо јим згло бо ви ма
док ме гу ши глад хи ља да си ро тих пре да ка,
и, о по ра зи, мо ји пра ти о ци, ко ји сте ме у јед ном тре ну 
осло бо ди ли веч ног стра ха од по ра за.

И ја сам је дан Бог у свом све ми ру,
у овом вла жном по дру му, на по љу па да ки ша,
све мир је дан не ис тра жен и бес ко на чан и не пред ви див,
је дан Бог ни ма ло бе смр тан,
због то га и уз дрх тао од љу ба ви пре ма сва ком по тре сном
и не по но вљи вом тре нут ку.
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ност, уве ли ко ува же на у са зве жђу нај и зу зет ни јих вред -
но сти у мо дер ној грч кој по е зи ји, но си сва обе леж ја ме -
га зна че ња. Или, дру га чи је ре че но, оних ван ред них
свој ста ва, ко ја не пре кид но до ла зе до вр хун ца, до зре -
ва ју и об на вља ју се у епи цен та ру јед ног ван се риј ског
по ет ског вул ка на но ву ма, људ ске и ства ра лач ке са мо -
свој но сти, ко ја је то ком го ди на исто риј ских не ми ра и
тра ги ци епо хе грч ког гра ђан ског ра та, као и ка сни је, у
но вој гра ђан ској кли ми, уз ра сла, стал ним ства ра лач -
ким огле да њем и са мо и стра жи ва њем, до кул тур не ико -
не што не па тво ре но зра чи соп стве ном ма ги јом. И
ха ри змом ве ли ких – у исти мах ра ње них и по све ће них.

Из ла зе ћи „из сна у жи вот”, са сво јим ко фе ри ма нео -
ства ре ног, и ву ку ћи са со бом, ка ко би сам ре као, ру ко -
пи се јед ног ве ли ког до ба, и на мах то ну ћи, из но ва, у дру ги
сан, у ко ме је увек бу дан, ли шен сна (као што „мр тви се -
де бди ју ћи у на шем сну”), Ли ва ди тис сво јим пе сни -
штвом не пре кид но гра ди ви зи ју угро же ног, се но ви тог
све та ствар но сти, ко ме удах њу је аутен тич ност ре ал но
до жи вље ног па кла, кат кад и пе снич ке су блим но сти ко -
ле бљи вог ра ја. Јед ну дра ма тур ги ју, да кле, ко ја пра ти
кон тра сте иде а ла и ствар но сти: хо да по во ди, и кроз
обла ке, док су сно ви оде ћа ду ше оног ко ко ра ча „на зе -
шти ћен и леп”, но чи ји је ра сап, сред ри гид них ри ту а ла
праг ме, јед на ко чвр сто ути снут у јед но став ност и не -
па тво ре ност ње го вих сти хо ва, са зда них по пут де чи јих
„епи сто ла бо гу”, или љу бав них пи са ма жи во ту, али и
исто то ли ко ис кре не и гор ке су ме спо зна ја о за блу да -
ма и по ра зи ма – оно га ко је ве ро вао и во лео.
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ПО ДРУ МИ, СУ ТЕ РЕ НИ, МАН САР ДЕ, ИЛИ: 
О ВЕ ЖБА МА ДУ ШЕ

О на ма још увек ма ло по зна том грч ком пе сни ку Та со -
су Ли ва ди ти су (1922–1988) те шко је про го во ри ти са по -
у зда но шћу пу ног раз у ме ва ња, по го то во је те шко
им пре си је и пр ва са зна ња ис ка за ти са же тим и син те -
тич ким тек стом, бу ду ћи да би он мо рао на ве сти, и са -
бра ти, ви ше до ми нант них ди мен зи ја ове по е зи је, што
по се би зна чи и ви ше про фи ла, ко ји се у овог пе сни ка
ука зу ју као под јед на ко ве ро до стој ни об ли ци ње го вог
по ет ског пи сма, и би ћа. Што исто вре ме но зна чи – и та -
ко мно го по е тич ких оп ци ја ко је се сме њу ју – као да ни -
су ре зул тат оп ти мал ног, или у јед ном тре нут ку ну жног
из бо ра оно га ко го во ри и пи ше, већ чи та вог мно штва,
ко је у не из мер ној и не у та жи вој па ле ти пе сни ко вог
дра мат ског и лир ског осе ћа ња све та, под јед на ко тра -
жи сво ју ме ру при су ства у по ет ском тек сту, бу ду ћи да
као кон стант ни, и крун ски, аутен тич ни за лог сва ког ис -
ка за, под ра зу ме ва ра зно стра но оби ље у пе сни ку са мом.
Ге не рал но узев: ме ко ту и фи но ћу кон стант ног лир ског
флу да, али и укр ште на се чи ва че сто до па рок си зма су -
прот ста вље них ег зи стен ци јал них и по ет ских уви да.

За хва љу ју ћи књи зи иза бра не по е зи је Ви о ли на за
јед но ру ког (ко ју је за зре ња нин ску „Аго ру” при ре ди ла и
пре ве ла Га га Ро сић) пр ви пут смо, на на шем је зи ку, на
са мом пра гу упо зна ва ња по ет ске по ја ве чи ја екс лу зив -
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ис ку стве но, емо тив но и ми сле но, ко ло пле том жи вот -
них то ко ва, соп стве них и иних, сво јом суд би ном и суд -
би ном мно гих, и нај по сле, оним ја сно уоче ним
суд бин ским свој ством ег зи стен ци је по се би – што као
умно же но со чи во – и ви ше стру ка зна чењ ска и звуч на
под ло га Ли ва ди ти со вог по ет ског тек ста – ема ни ра
сна гу ви зи је, хи пер сен зи бил ност, дра м ски на пон и ви -
о лин ски тем бр гла са ода бра них, уисти ну рет ких. 

Суд би на, и пе сма, као њен ду бљи, дво стру ко обе ло -
да ње ни траг, уве ћа на ја сност бо ла ег зи стен ци је, про јек -
то ва ни су у Ли ва ди ти са из увек дру га чи јег, ис ко ше ног
угла, из из ме ште ног, лу та ју ћег и за на век из гу бље ног до -
ма све та, али исто та ко и из увек на нов на чин по твр ђе -
не лир ске оп ти ке, са же то сти и ја сне вред но сти лир ског
за пи са пре о те тог од не под но шљи во нео се тљи ве и
утвар не ствар но сти, што у сва ком тре ну на ли ку је де лу
чу до ви шне, ван ствар не ма ште, а јед на ко и из по себ ног
рит ма и ме ло ди је про за и да, на ста лих у тре нут но сро -
че ном по друм ском за кло ну за ре чи, су те ре ну зби ље,
сред збиљ ске олу је и успо ме на.

То је уз не ми ре но је згро, из ко га по ти че Ли ва ди ти -
сов спе ци фич ни лир ски тон, и сти хов ни хи брид ње го -
ве у стал ном ко ви тла цу ме та мор фо за на дру ги на чин
сро че не ки дљи ве са ге о вар љи во сти уто чи шта, до ма и
гне зда, о ра ни, ко ја је ди на не тре мич но го ри, и бо ли.
Јер свет је, ре ћи ће пе сник, јед на увек лич на при ча, а
ње гов вла сти ти на пор да га раз у ме и од ре ди, пре тво -
рен је у не бро је не лир ске по ку ша је да се оме ђи „ни -
шта ви ло ко је упра вља на шим жи во том”. 
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У обе ове фа се те Ли ва ди ти со вог пи сма сто ји стиг -
ма тич но ути снут траг не ис пу ње ња, пра зни на, на чи јем
ме сту би, мо жда, у не ким срећ ни јим при ли ка ма, мо -
гао ста ја ти кру жић из ми ре ња, као у ли бе ли. Не ка, бар
сим бо лич на на зна ка ка тар зе, ко ја у ње го вим лич ним
до жи вља ји ма и ви зи ја ма све та, упра во по на вља ним,
па и трај ним из о стан ком, са зда је при та је ни мо то са -
ме по ет ске во ка ци је, ис пи сан у јед ном је ди ном сти ху:
Мој по зив: нео ства ри во. Да би, већ у на ред ном кру гу
лир ских пре о се тљи во сти и сна жне сли ков но сти што
пра ти Ли ва ди то со ве емо тив не ис ко ра ке, пе сник ова -
кве екс кла ма ци је за ме нио скру пу ло зном ег зе ге зом,
ко ја при па да ре флек си ји уз не ми ре них, ва зда упи та -
них: На рав но, све су ово пре те ри ва ња мо је ма ште – /
ка ко дру га чи је да оправ дам сво је при су ство у јед ном не -
схва тљи вом све ту („Су ђе ње сто ле ћа”). 

Ме ња ју ћи ра кур се сво је ви зу ре, и ин то на ци ју сво -
га гла са, за у зи ма ју ћи и са свим опо зит не по зи ци је у
свом вид ном по љу, трај но ли шен на де у па ци фи ка ци -
ју ве ли ких си ла ко је упра вља ју чо ве ко вим жи во том а
ко је дво је и ње го во би ће, без из ми ре ња у се би са мом,
Ли ва ди тис оста је, чи ни се не ми нов но, пе сник трај но
ве зан за по глед из са ме ра не. Сра стао са њом, ко ја му
је до де ље на као не ки та јан стве ни, ду бо ко по хра ње ни
и без мер но осе тљи ви ин стру мент, на ме њен упи ја њу
бо ла, а по том и ве жба ма, и огла ша ва њу ду ше. Но исто -
вре ме но оба ви јен и не ким не тра же ним, али ипак до -
сег ну тим оре о лом, што зра чи по сву да у овој по е зи ји,
ви дом ви шег са зна ња, про ду бље ног те гоб ним и про -
чи шћу ју ћим за гр ља јем пе сме. Усло вље ним притом,
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Пе сник осе буј не и сна жне осе ћај но сти, Ли ва ди тис
чак и у сво јој ли ри ци ерот ског на бо ја ре флек ту је не -
ми ло сни угри жај та на то са.  

„Во лим те, во лим те” го во рио сам. Обла чи ла си 
жур но ха љи ну:

‚‚Ве че рас је све же”.
Очи су се тво је за ки ва ле не пре ста но из над вра та
оним нео д ре ђе ним по гле дом
ко ји има ју за ро бље ни ци и за кљу ча на де ца.
Па сам пла као и љу био те очај нич ки
и гр лио без на де жним ру ка ма,
ал би ло је као да сам гре бао нок ти ма рав но ду шну зе мљу 
јед ног гро ба
у ком су већ са хра ни ли чи тав мој жи вот

(„Јед на же на”, 2 )

Та ко ње го ва пе сма као да за пра во по чи ње на кон
јед не већ до жи вље не смр ти, на кон увек но вог ра су ла,
рас па да сли ке це ли не и сва ке мо гућ но сти са гла сја са
со бом: У по чет ку бе ше ха ос. / По сле сам ро ђен ја, сам, у
јед ном све ту на пу клом / са јед ним одр па ним Бо гом ко ји
је лу тао од вра та до вра та / про се ћи сво је по сто ја ње. /
Он да смо из не на да по ста ли дво је / по љу би ли се / па је је -
дан по чео да уби ја дру гог („По ста ње”).

Она је упра во у тој дра ми јед ног по сле, у не бро је -
ним ње го вим пре о бра жа ји ма у вре ме ну, и ис то сти те
ре ал но сти удва ја ња, уда ља ва ња, ди со лу ци је Јед ног, у
ви ше сту ко, су прот ста вље но све. 

Она је и у про сјач кој оде ћи улич них ски та ча, у хо тел -
ским со ба ма, пред со бљи ма, ман сар да ма, ку хи ња ма и
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Оп се сив на жуд ња да се и так тил но, и очи ма сле пих,
по твр ди хај де ге ров ско при су су ство, сми сао бо жан -
ског чу да и чо ве ко вог по сто ја ња, у јед ној већ пр вим
да ном по ста ња угро же ној све тло сти, у жи во ту као ван -
ствар ној игри сен ки, у ко јој се „у знак се ћа ња на мр тве
вра ћа дан”, та ко по ста је лајт мо тив це ло куп не Ли ва ди -
ти со ве по е зи је, и ње го ве кат кад ужа ре но ствар не и гр -
ца ве, кат кад лу цид но осве тље не, кат кад пак за ум не
пе снич ке про ве ре ег зи стен ци јал ног, етич ког, ства ра -
лач ког и ме та фи зич ког аспек та истог пи та ња – ко смо,
и ко сам, у вар љи вој по став ци све та-до ма, у пу стој ку -
ћи, ко јом, ка ко ка же пе сник, „лу там, то ли ко ис цр пен
да лам па ко ју др жим ми сли ка ко се кре ће са ма”. 

А Ли ва ди ти со ва ра на, ре кло би се, ду ге је анам не -
стич ке бо ли: јед на ко отво ре на пред пу шча ним мет ком
нај бли жег су се да и дру га, у ме те жи ма и ло го ри ма гра -
ђан ског ра та, у пра ши ни не мо гу ћег по то њег пу та –
тра у мат ског мо тив ског под сет ни ка по стег зи стен ци је:

Мо ја мај ка је умр ла,
мо ја во ље на је оти шла,
дру го ви су ме из да ли,
го ди не про шле.
Сад мо гу да спа вам у ми ру.
Све се 
де си ло.

(„При ча”)
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ну том све ту, за не ма ре ном, нео б но вље ном љу ба вљу. И
ства ра њем.

Ма да ни је би ло ни ког, ‚‚је си ли ту?” пи тао сам –
шта сам дру го мо гао да ра дим – ка же у јед ној пе сми
Ли ва ди тис, и то од су ство су бјек та, у ње му са мом, и то
по сто ја ње што не пре кид но про си сво ју ег зи стен ци ју,
ис пру же не ру ке, / ску пља ју ћи па ру по па ру све ве ков не,
/ не вра ће не ду го ве чо ве чан ства / чо ве ку, упи су је се као
ве ли ко и оси ро ма ше но на след ство јед ног вре ме на,
не у те шно упу ће ног оном ко је сле ди. Јер онај ко ји пи -
ше При руч ник еута на зи је (1979), на са мом је већ кра -
ју кра ја, „ко нач ном и не про ме њи вом као арит ме ти ка”,
на тач ки из ди са ја чо ве ко ве оди се је, на рав но ду шним,
оглу ве лим рас кр шћи ма, где у ше шир бож ја ка „па да ју
очи”, и где и на пу ште ни ство ри тељ си ла зи ме ђу сво ја
де ла, у чо ве ков свет, као у раз ру ше ни ма у зо леј, из не -
ве рен ко смос ство ре ног – же дан пот по ре би ћа. 

Ова вр хун ска сли ка удво стру че ног гу бит ни штва,
што од је ку је пра зни на ма, и тра жи ми лост но вог от кро -
ве ња, про чи шћу ју ћег под ви жни штва, на кон ко јег ви -
ше не ће би ти оста вље но „без вас кр се ња чи та во јед но
не бо”, спа да у ред нај е мо тив ни јих, али и нај лу цид ни -
јих опо ме на из ре че них соп стве ном вре ме ну, и уисти -
ну је ре дак, ви ше зна чан по ет ски те ста мент да ро ван
по том ци ма и кул тур ном на сле ђу. 

Тај хро ми, хро ми, не до стат ни и рав но ду шни, обо ле ли
свет, у ко ме па да ки ша увек мир на / бе шум на, / док уви ја
свет у кр пу си вог плат на / као ру ку ко ју су од се кли па иду
да је по ко па ју… то је Ви о ли на за јед но ру ког. 
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шкри ња ма, ме ђу ми стич ним ухо да ма и нај там ни јим ду -
хо ви ма про шло сти, сред угро же них гла со ва из ши ро ког
спек тра ал тер ега, ко ји го во ре из не из ве сно сти, из јед не
већ из гу бље не, про ћер да не, не по сто је ће бу дућ но сти. 

Она је та што се из ду ше пре но си у свет вер бал ног,
је два ис ка зи ва, и за то је мно го пу та ис ка за на, нај е мо -
тив ни ја, на је зо те рич ни ја, нај про ниц љи ви ја ша ка ре чи,
ба че на у све тло да на, као есен ци јал на, ми ни ја тур на
по вест о лич ном ис ку ству у исто риј ском ви хо ру, у
про це пу па лог вре ме на, и о са мо на из глед мар гина -
лној при чи из ве ли ке по ве сти о чо ве ко вом уде су, и по -
ло мље ним ду хов ним, бо жан ским, људ ским пот по ра ма
ње го вих упо ри шта.

Ли ва ди тис још од ра не фа зе и пр ве збир ке Ова је зве -
зда за све нас (1952), вла сти те стра хо ве, пре и спи ти ва ња и
фру стра ци је (Из ме ђу нас су ба ци ли љу ди сво ју ве ли ку сен -
ку / Шта ће би ти од нас, во ље на?), ду хо ве соп стве ног жи -
во та чи ни ка зи ва чи ма по ет ског шти ва, и пре во ди њи хо ве
фраг мен тар не ис по ве сти у све по то ње збир ке (об ја вио је
два де сет и јед ну, а ње гов увек исти из да вач, атин ски Ке -
дрос, пу бли ко вао је и књи гу Ру ко пи си је се ни, 1990, пост -
хум но), ус по ста вља ју ћи их та ко као лу та ју ће мо ти ве, ко је
об је ди њу ју све при сут ни ли ко ви бож ја ка, љу ди од па пи ра,
што не ста ју у ки ши, а ко је он ту жно и вол шеб но на сво ју
по ет ску сце ну вра ћа као но ве не вољ ни ке, кра дљив це „ве -
ли ког зна че ња”, оног, у чи јој се нео др жи во сти, или нео др -
жа њу, кри је јед на од нај по тре сни јих, и нај више
са мо свој них по ет ских жа о ба но вог вре ме на, над ра са пом
ство ре ног у јед ном по ло вич ном, не до ре че ном, не до сег -
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Где жи вот и сан ме ња ју ме ста, и онај ко ји спа ва нај -
че шће би ва сва буд ност умр ло сти, а онај ко ји је ва зда
бу дан, је сте жи ва сли ка по ра за, ко ји, и ка да су оп шти,
ни су овом пе сни ку ма ње по тре сни, и би ва ју упи са ни у
лич ни днев ник ту ге овог у све му по себ ног и без мер но
сен зи бил ног ли ри ча ра. Ни је сто га нео бич но што нај -
че шћи гла гол ко ји се отрг не са за су на ње го ве осе тљи -
ве ви зи је све та гла си ср ма чи ва ти се, а тај су мрак и
су тон оти ску ју се овим сти хо ви ма као за сен че на је -
дра, свим ни јан са ма уз не ми ре ног осе ћа ња по сто ја ња
и би ћа. 

Јер, ова по е зи ја, ис пи са на ти ња ју ћим жа ром до жи -
вље ног, ко је се као ис ку стве на фор ма чу ва у свом рас по -
ре ду по га ше них вред но сних са зве жђа, што не пре стано
ра ња ва ју, об ру ша ва ју ћи спољ ни свет, а са ка те ћи са мо
би ће – пред ста вља не пре ки нут ток аго но је, ко ја, у ва -
зда но вом пре та па њу ауто би о граф ских мо ти ва и
фраг мен тар них сли ка, на ли ку је на го ре лим фре ска ма,
али је из ње ног рас по лу ће ног жи вог ин стру мен та пра -
ти и не у та же на мо ли тва, не ис пу ње на по тра га, а та ко
сва кад, и „но стал ги ја не из ра же ног” – у јед ном па ра -
док сал ном, фе ник сов ском на ле ту све жи не, ко ји но -
вим сти хо ви ма оти ре дим и прах, вра ћа ју ћи по ет ске,
са свим ин тим не ем бле ме ове по е ти ке пр вот ној чи сто -
ти: Али мо ја по хле па, као ве ли ки та лас, ово је спи ра ла,
па сам све опет про на ла зио тек из не дре но из бож јих
гру ди („Пе сма”).

Ни шта из ре да по ет ских ис ка за Та со са Ли ва ди ти са
не на ли ку је на сле ђе ном ни кон вен ци о нал ном по ет -
ском го во ру. Ни ка квом уна пред сми шље ном по ет ском
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И упра во се зна че ње јед но ру ко сти, из на сло ва књи -
ге об ја вље не 1976, трај но усе ли ло у го то во све мо тив -
ске ци клу се и збир ке овог пе сни ка. Од ра них љу бав них
пе са ма, ка та кли змич них по ха ра људ ске при ро де ко ји -
ма је, за јед но са Ја ни сом Ри цо сом, у ра ној мла до сти
био све док на остр ву Ма кро ни сос, до по стре во лу ци о -
нар не не за ле чи во сти, кон тро вер зи мо дер но сти, ур ба -
не пра зни не и „по ха ба но сти вре ме ном”, до ме та фи зич ке
са мот но сти у ду би на ма, где је „Бог је из гле дао ја ко
сам”, чи ни се да је пе сник сво ју град њу и свој лир ски
свет за сни вао „ску пља ју ћи пар чад ноћ не мо ре”, баш
као што „не ки чо век, ве ро ват но, мо же да сви ра у ви -
о ли ну и јед ном ру ком, док дру гом тре ба да др жи свој
жи вот”.

У без дом но сти све та, Ли ва ди тис је свој истин ски
дом на ла зио све док тра је пе сма. Увек јед на но ва Ма -
ла књи га за ве ли ке сно ве, да се по слу жи мо на сло вом
ње го ве збир ке из 1987, би ва увод у „пост хум ност” чо -
ве ко вог де ла, из не ве ре но на сле ђе пот пу но сти, за по -
че то пр вим да ном на стан ка све та, одва ја њем но ћи и
да на (Ове сам стра ни це на пи сао чим су ме из ба ци ли из
ра ја,) чи ја сна жна ме та фо ри ка у Ли ва ди ти со вом де лу
на ла зи сво је чу де сно оби ље, свој пан де мо ни јум, и
окре пљу ју ћи хи ја тич ки спој све то сти и тра ги зма, ко ји
на се ља ва ње го ве сти хо ве све до по смрт но об ја вље них
Ру ко пи си ма је се ни 1990. Јер увек је пе сма ње гов лич ни
и нео п ход ни за ве жљај без дом ни ка, об но вље на ма ла
не ви ност тре нут ка, из ко јег, уме сто бли зи не вла сти тог
жи во та, вре ба без дан из гу бље ног. 
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лу та ла штвом фор ми ран про фил Ни ког, „омо тач ме са
око бу ду ћег Ни чег”, пра зно ме сто у ока че ном ка пу ту.
Док на ра ста ју ћа и за стра шу ју ћа дру гост – тај Дру ги, и
дру ги дру ги, сам Ни ко – као бес ко нач на уда ље ност од
ин те грал ног ја, вре ба, и пре пла вљу је, као оп ште ме сто
по ша сти, и пра зни не. Јер то је, у сво јој ра ши ре ној по -
ет ској пар ти ту ри, ус та ла са на, ме лан хо лич на и бол на,
у не ис црп ним по гла вљи ма ожи вље на дра ма све та, ко -
ји је из гу био сво ја хар мо нич на и узор на ста ни шта у
чо ве ку са мом. 

Пр во ли це љу ба ви, и свој ства ра лач ки иден ти тет. У
бес пу ћу, на пре чи ца ма до но вог дру гог, Ни ког. 

Сто га из ме ђу пр вог да на ства ра ња и увек но ве пе -
сме-епи та фа, сто ји у Ли ва ди ти со вом пе сни штву увек
и чи та ва епо пе ја тр но ви те, муч не, људ ске и по ет ске
по све ће но сти са мом пра ху, ко нач ном ре зи меу сло ма,
што пре би ва у ни чем, док је са ма пе сма сво је вр сно
оду хо вље ње, по све ћи ва ње те ни штав но сти, је два пре -
жи ве ле че сти це пот пу ног ло ма, и на ја ва ин те грал но -
сти ко ја ће ус кр сну ти у оно ме што јој је ин те грал ност
не ка да дав но по ве ри ла, као обе ћа ва ју ћу све тлост по -
сто ја ња. Мо жда је упра во ду би на не са гле ди вог људ -
ског дна за лог јед не та ко ис кре не и ду бо ке мо ли тве, а
мо жда су исто та ко, пар ци јал ни, из ло мље ни и из но ва
сра сли по ло ви овог ис ка зног про се деа упра во они ко -
ји одр жа ва ју пу ну ства ра ност не мо гу ћег Ли ва ди ти со -
ве пе сме. Ко ја од у зи ма дах, и ко јој се до кра ја ве ру је. 

Ка да се по ја ви у Ли ва ди ти со вим сти хо ви ма и та ква
чи ста, бе за зле на на ја ва, и та ко моћ ни про сјај, ис ку пље -
ња, то је упра во сто га што је мо ли тва пот пу на, осво је -
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ко ду, књи жев ној и по ет ској фор му ли. Са мо пе сни ко во
ис ку ство ис ка зу је се као текст, и ње го ва ну жност, рам
на ра ста ју ће, увек но ве, ис ко ше не сли ке, удар них про -
фи ла и ди мен зи ја. Упра во ис ку стве ни фраг ме нт, опор
и оштар, со бом кро ји и свој ми зан сцен, од ре ђу је свој
по ет ски пеј заж, дик ти ра ивич ност тек ста, ње го ве ул -
тра и зра же не бо је, и исто вре ме ну ње го ву ис пу ње ност
вр хун ским емо ци о нал ним су бли ма том. 

У су да ру за да тог и же ље ног, си ли не удар ца и по -
зле ђе но сти, из ме ђу из гу бље них оп ни пр вот них не ви -
но сти, по ру ше них и из гу бље них сво до ва под ко ји ма је
хо ди ла јед на за не се на мла дост, из ме ђу сно ва и не до -
стат но сти оства ре ног, и из гу бље ног, по ни кла је пот пу -
но но ва све жи на по ет ског је зи ка, ње го ва као сам
жи вот и сам усуд са мо свој на по ет ска увер љи вост и уз -
бу дљи вост, час бли ска ис по ве сти, деч јој при чи, но ти -
ца ма из днев ни ка уса мље ни ка и чу да ка, час до зре ла у
нео би чан хи брид ни текст ком плек сних уви да, го то во
ауто мат ски ре ги стро ва не над ре ал но сти, ко ја, усло вље -
на ре ал но сти ма, на ди ре спо ља и из ну тра, као раз ло -
мље на и де фор ми са на сли ка иде а ла, и као гр ца ва
ари ја из гу бље не на де, сло мље не ве ре, иш че злих уто -
чи шта, као не ми нов ни ехо са ме „ту ге ства ра ња”. Сво -
је вр сне, је дин стве ном по ет ском оп ти ком и свим
по ет ским чу ли ма, емо тив ном и ме та фи зич ком сна гом
осве тље не ан ти ег зи стен ци је.

Та ко је функ ци ја по ет ског су бјек та у Ли ва дити са
са мо на из глед оме ђе на, усло вље на, а ње ни раз мр вље -
ни иде а ли са мо су део ге не зе све та, у ко ме при кри ве -
ни су бјект, не ка да шње Ја, или Не ко, ема ни ра
умно же ну дра му не ста ју ћег су бјек ти ви те та, пат њом и
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ни ве те ра на у ње го вој до мо ви ни, ко ји ни је же лео да
по да ри глас и ње го вој за сен че ној пе сми те ле сно сти,
ка ва фи је вском обо лу ме лан хо ли ја ма пред гра ђа, ту га -
ма ман сар ди и еро са, што плам ти сво јом крат ком тај -
ном а оди ше бо лом не до се жне веч но сти, по твр ђу ју ћи
Ли ва ди ти со ву кључ ну по ет ску елип су о ви о ли ни за
јед но ру ког, или але го ри ји ко ја „сто ји на јед ној но зи”,
што упе ча тљи во са жи ма пе сни ко ву оп се сив ну, увек и
ауто би о граф ску при чу, и је дан го то во по ет ски ро ман,
о не из ме њи во сти и не у та жи во сти људ ске при ро де. 

То је увек је дан лич ни уз дах, то тал на исти на тре -
нут ка, ис ку ства, емо ци ја и се ћа ња, чи ја не кон вен ци о -
нал на, јед но став на је зич ка струк ту ра оста је – без
об зи ра на без број не ме та мо рфо зе сти хов ног и на ра -
тив ног из ра за, ко је је пре во ди лац јед на ко на дах ну то
и са жа ром пра тио – по зив на јед но став ни раз го вор,
ко јим и за по чи ње ова ве ли ка ства ра ла ч ка аван ту ра:
Хтео бих да го во рим / јед но став но / као што не ко от -
коп ча ва ко шу љу / и по ка зу је је дан ста ри ожи љак… 

Али, ли ше на об ма на, то је и пе сма-ла ви ринт, ко ја
тра жи из лаз, ста зу ко ју на па ја онај дру ги, ви ши хо ри -
зонт на де, уте хе и узор но сти, а ко ји се не пре кид но, у
њој са мој, њом са мом, об ру ша ва. Без илу зи о ни зма,
ухва ће на у сво јим сва ко днев ним ски ца ма кон тра дик -
ци ја, Ли ва ди ти со ва сли ка и стих до се жу је дан при ро -
дан, из са ме вре ли не до жи ља ва ја по ни као за чуд ни
ефе кат. Ужас без на де жно сти и уза луд но сти, отво ре но
фру стра ци о но по ље „јед но ру ко сти” у са мом су епи -
цен тру ове по ет ске ствар но сти, а упра во су у ње ној
апарт но сти, из ме ште но сти и над ре ал но сти то ли ко са -
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на ве жба ма ду ше. Он та да и не мо же би ти дру го до
„Про лог веч но сти”, ис пи сан, са пу ним по кри ћем ове по -
ет ске ве ре, и у пе сни ко ву над гроб ну пло чу: 

Јед ном ћу по но во до ћи. Је ди ни сам на след ник.
И дом ми је где год по гле дам.

Гр цам, и по све ћу јем – та ко би мо гао гла си ти мо то
сва ке Ли ви ди ти со ве пе сме, сва ког сти ха. Из ме ђу кр хо -
ти на раз би је ног све та, оту ђе них и раз дру же них љу ди –
сен ки, чо ве ка и бо га, пе сма је по ти ра ње те без мер не
уда ље но сти, пут до бо жан ске све о бу хват но сти ти ши не,
у пот пу ној све сти о то ме да „го вор је уза лу дан, уко ли ко
не са др жи у се би ћу та ње ко је нас је за по че ло”. 

Све те лу та ла штвом, не са ни цом и сно ви ма пре ме -
ре не да љи не, пре ђе не пу сти ње, из но ва ожи вље не го во -
ром и на дом, не би би ле мо гу ће да Ли ва ди тис сво јим
ве жба ма ду ше, ми ло штом сво је при ро де, сво јом пат -
њом и сво јим да ром, уисти ну као мо ли тва ма, и нај су -
ро ви је опру ге ни је знао пре тво ри ти у стру не.  

Овај чу де сни, згр че ни и бол ни свет ње го ве по е зи је,
уистину пе ва, и ка да гр ца и па ти, и ка да се ру ши и уз ди же.

Ње го ви за во дљи ви, чул ни, али и ме та фи зич ки и
отре жњу ју ћи мо ти ви, ре ка пи ту ли ра ју кла сич ни лек си -
кон пр во ра зред них лир ских те ма и ре флек сив них
под сти ца ја. Са пра вом Ли ва ди ти са кри ти ча ри и исто -
ри ча ри књи жев но сти на во де као ре во лу ци о нар ног
пе сни ка, чи је је сти хо ве ње гов друг у ло гор ском стра -
да њу и пат њи, Ми кис Те о до ра кис, пре нео у му зи ку.
Али јед на ко та ко, не ма драм ског умет ни ка, по чет ни ка
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Ана Блан ди ја на

ОПУС*

Вре ме пи ше сти хо ве по мом те лу
Ком пли ко ва не,
Го то во не чи тљи ве, 
За пи су је по мо јој ко жи сво је иде је
Не пи та ју ћи ме.
Ду гач ка, упре де на, кра сна сло ва
Об мо та ва их око вра та,
Ша ра ми око очи ју.
Око уса на тан ки зра ци,
По де бља ва их,
По том, као на кра ју не ког де ла,
Пот пи су је се на мом окру глом те лу,
Без об ја шње ња
С ко јим ци љем 
Ша ље кроз ме не
Ове по ру ке
И ко је тај ко ће ме не да чи та
И да ми од го во ра.

*Ан ђе ли и биљ ке. Иза бра не пе сме. Иза брао и с ру мун ског пре -
вео Пе тру Кр ду. Би бли о те ка ,,Европ ска на гра да”. КОВ, Вр шац,
2009.
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мо свој ни и увер љи ви да их то под јед на ко ли ша ва па -
те ти ке ко ли ко и сте ге и дик та та би ло ког по е тич ки и
стил ски про кла мо ва ног опре де ље ња и ци ља. 

Би ти у пе сми, бес ком про ми сно и са свим, и би ти у
њој, као ни на јед ном дру гом ме сту по сто ја ња, без у те -
шан, отво рен, би ти она, пе сма, са мим со бом, и на чи -
ном ко ји је до кра ја свој, то је чи ни се је ди ни по е тич ки
зах тев ко ји по ста вља пред се бе ова по е зи ја. И у тој је -
ди ној пре ми си је ње но све.   

Ши ро ки, спи ри ту ал ни аспект са гле да вања, ме та фи -
зич ко за ле ђе овог де ла, у ко ме се ра за зна ју и сје ди њу -
ју раз ли чи то сти ега, и су бјек та уоп ште, ње го во отва ра ње
и за тва ра ње спрам ис ку ства све та и вре ме на, те о ре ти -
ча ри у Ли ва ди ти са ве зу ју за фи ло зо фи ју ап со лут ног,
об је ди њу ју ћег ду ха. 

Оди ста, као да се Та сос Ли ва ди тис ука зу је као ап -
со лут ни пе сник. Прем да је зна че ње тог син те тич ког,
рет ко ко ри шће ног и нат кри љу ју ћег пој ма, исти ни за
во љу, из бле де ло у да на шњим вре ме ни ма, ка да је по е -
зи ја и са ма на не ком но вом ступ њу га ше ња сво јих кре -
а тив них и ми сле них ам би ци ја и ути ца ја, сво је уни кат не
вред но сти и го во ра. 

Али ако се по глед упу ти де лу ова кве са мо ни кло -
сти, сна ге, и ова квих до ме та, ап со лут но је од мах ту: као
не по сред но при су ство. 

На ко јој год се стра ни ци ових ру ко пи са за у ста ви мо,
ко ји год стих да так не мо, до че ка ће нас су шта по е зи ја.

Де цем бар, 2009.
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пре сив ног ре жи ма у Ру му ни ји про га ња на и за бра њи ва -
на, из ра сла у по ет ског ства ра о ца ко ји сво јим бо га тим и
да ле ко се жним де лом по твр ђу је нај ду бље раз ло ге по -
сто ја ња по е зи је”.

Упра во у нај ду бљим раз ло зи ма по сто ја ња по е зи је
кри је се и мо гу ћа од го нет ка ениг ме ко ја фа сци ни ра
ту ма че Блан ди ја ни ног де ла, по себ но уло ге ко ју је оно
има ло у про ме ни ста ња све сти, сред мо но ли та со ци -
јал ног си ви ла и под сте га ма ко му ни стич ких ре пре си -
ја, у кли ми иде о ло шког и кул тур ног про го на. 

Јер, уп кос па ра док си ма и ап сур ди ма ко ји су ег зи -
стен ци јал но, или ства ра лач ки, обе ле жи ли пе сни ки њин
пут, суд би ну ње не по ро ди це и ње ну лич ну, то ком две
ета пе ко му ни стич ке вла да ви не у Ру му ни ји, Блан ди ја -
на је свој по ет ски глас за сно ва ла чи сто и не дво сми -
сле но лир ски, али без ауто би о граф ских обо ла и
ис по вед ног па то са, са го то во кла сич ном рав но те жом
ко јом њен стих про на ла зи сво ју ме ру искре но сти, и
свој од го вор чи та њу уни вер зал ног фун ду са лир ског
на сле ђа, у го то во му зич ком ра спо ну по ет ских мо ти ва,
ко ји по пут јед ног од ње них кључ них по ет ских пој мо ва
мо же мо озна чи ти – ар хи тек ту ром та ла са – кат кад
сна жним и чул ним, кат кад ван вре ме ним, ре ми ни -
сцент но мит ским и спи ри ту ал ним од го не та њем рит -
ма људ ске суд би не.

У пли ма ма исто ри је пак, ко је су од ре ди ле пе сни -
ки њи но мла да лач ко, али и ка сни је ис ку ство, овај еми -
нент но лир ски, бо га то про фи ли ран и са мо сво јан
по ет ски глас ру мун ској пу бли ци је де це ни ји ма пре до -
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АР ХИ ТЕК ТУ РА ВА ЛО ВА И ПРА ТЕ ЋЕ ВИ БРА ЦИ ЈЕ

Об ја вљу ју ћи име пет на е стог до бит ни ка Европ ске на -
гра де за књи жев ност, вр шач ка ку ћа КОВ, ин спи ра тор
овог го то во по пин ског, зве зда ног хо да кроз ор би те
мо дер не по е зи је, сво јој већ по твр ђе ној тра ди ци ји
елит не се лек ци је, и ни зу ла у ре та, по пут То ма са Тран -
стре ме ра, Рај не ра Кун цеа, Ми о дра га Па вло ви ћа, Та -
де у ша Ру же ви ча, или Чар лса Си ми ћа и По ла Мал ду на,
при до да ла је и јед ну пе сни ки њу – ру мун ску књи жев -
ни цу Ану Блан ди ја ну (1942).

Та ко је, на кон пу них ше сна ест го ди на од ка ко је пе -
сни штво Ане Блан ди ја не пр ви пут пред ста вље но на шој
пу бли ци (Све до ци, „Атлас ве тро ва”, Ков, 1993), за хва љу -
ју ћи овом при зна њу, ко је под ра зу ме ва и пу бли ко ва ње
по себ не књи ге у еди ци ји „Европ ска на гра да”, де ло јед не
од нај о ми ље ни јих и нај це ње ни јих пе сни ки ња у са вре -
ме ној ру мун ској књи жев но сти, из но ва, у још пот пу ни -
јем све тлу, пред на шим чи та о ци ма. 

Из бор ко ји је пред на ма, про бра но и прег нант но
обе ло да њу је од ли ке због ко јих се ова по е зи ја сма тра и
та ко сиг ни фи ка тив но ру мун ском, и та ко увер љи во
европ ском (пре ве де на је на ви ше од два де сет је зи ка и
овен ча на нај у глед ни јим на гра да ма за по е зи ју, по пут
Хер де ро ве), а за хва љу ју ћи ко ји ма је Блан ди ја на, ка ко
ис ти че њен пре во ди лац Пе тру Кр ду, „иако у вре ме ре -
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зу ре и из оп шта ва ња, лич ни ин те гри тет и ге ну и ни дар
њи хо ве од бра не ис кљу чи во по ет ским де ла њем, го то -
во на мит ски на чин мо гу по ве за ти са зна ча јем, ве ли чи -
ном и хра бро шћу – ка ко са ме по е зи је – та ко и оно га
ко је ства ра. Пе снич ке ре чи, украт ко. Јед на ко ва жне за
ства ра о ца, али и за ње го ве са вре ме ни ке, за вре ме на -
стан ка и вре ме по сле. Као све до чан ство – мо гућ ност
све до че ња са мом по ет ском ре чи – ко ја, као у слу ча ју
Ане Блан ди ја не, ни он да ка да је би ва ло те шко, и на -
дасве опа сно, до не про зир но сти мрач но – ни шта ни је
са кри ла.

У та квим усло ви ма, по све ће ност ре чи ма не мо же
би ти тек пу ка про фе си ја ре чи, ни ти го ли ар ти зам – ни -
шта дру го, да кле, до пот пу на отво ре ност ис ку ству – ег -
зи стен ци јал на, емо тив на и ду хов на стра те ги ја сви ја ња
гне зда у пра зни ни, вра ћа ња сми сла без на ђу, при зна ња
и при хва та ња ра њи во сти, не си гур но сти, тра га ња за
свим фор ма ма исти не. Ко је су увек пе сни ко ве, лич не,
али ко је, у све тло сти уну тар њих от кри ћа, са жи ма ју и
ис ку ства оп ште, „ре пре зен та тив не људ ско сти”, и упра -
во сто га што су са мо то – ни шта ви ше до сен зи бил но,
у исти мах и сло же но и од го вор но раз у ме ва ња све та –
оне свој мит ски ехо и ви та ли зам из но се убе дљи во, из
лич ног, али и оп штег ха да. 

Сто га пе сма ,,Дар”, чи је сти хо ве пам тим из ен гле ског
пре во да, оди ста де лу је ауто по е тич ки, и у уни вер зал -
ном сми слу про фет ски, као дво знач но ли це по ет ске
суд би не: Мој дар је тра ги чан, као не ка древ на ка зна /
Све што так нем пре тва ра се у ре чи…
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ча вао, са мом мо гућ но шћу по ет ског до се за ња ду би не
би ћа, и ис ку ство ду хов не осло бо ђе но сти и про све тље -
ња. Ин ди ви ду ал ну исти ну, и ар ти ку ла ци ју по себ но сти,
или пак сна жан став о оно ме о че му ствар ност ја ве и
јав но сти, у оп штим фор ма ти ма тра же не „ма сов но сти”,
ин ди ви ду ал не по ти сну то сти и без на ђа, ћу ти, а ре пре -
сив на власт га пре зи ре, и ка жња ва. 

Но пот пу ни кон траст из ме ђу по ли тич ке ре ал но сти
про ка же них вред но сти и зна ча ја ин ди ви дуе, и од ва жне
етич но сти Блан ди ја ни не по ет ске ре чи, био је до вољ но
ре чит и екла тан тан, чак и у пе ри о ди ма пе сни ки њи ног
из оп ште ња, ка да су се ње ни сти хо ви пам ти ли и пре но -
си ли у не кој вр сти „усме ног са ми зда та”, да би, у свом
при род ном окви ру, та ко ре ћи чи сте по е зи је, успе ва ли
да при ву ку не у о би ча је ну, оп шту па жњу. На и ме, иако
не из го ва ра ју лич ну дра му и из бе га ва ју ис по вед ни тон,
или ла мен те због при ти са ка вла сти, сти хо ви Ане Блад -
ни ја не су, по ста ја ло је то са свим ја сно, у слу ша о ци ма
и чи та о ци ма бу ди ли и по твр ђи ва ли упра во глад за по -
е зи јом – за обе ло да ње њем ду бо ких исти на, у име ко -
јих се по е зи ја ства ра. 

Нео ду ста ја ње од има нен то по ет ске во ка ци је, у
усло ви ма ко ји се су ро во окре ћу про тив сва ког ви да
ема на ци је и по твр де лич не ве ре, мо рал но сти и де ла ња,
по се би већ у та квом чи ну но си ства ра лач ку ком по нен -
ту от по ра, на ко ју се, у при ли ка ма уоби ча је не или дав -
но осво је не „сло бо де ства ра ња” нај че шће за бо ра вља,
као што се, спрам не пре кид не, оп ште и вла сти те ег зи -
стен ци јал не угро же но сти, у кли ми до ја ва, за бра на, цен -
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ја њу да по ет ску во ка ци ју не ли ши по гле да на отво ре не
пре ло ме, и „ха ва ри је кон ти ну и те та”, об ра чу на ва ју ћи се
та ко и са сва ким ви дом сле пи ла или ћут ње пред зло чи -
ном, и злом у чо ве ку. Јер мо же се, ка ко иро нич но казују
ње ни сти хо ви, тр ча ти на бој но по ље / са мо за то / да би
се у пе сму упи са ла број ка уби је них. // … да би се пре по -
знао пеј заж из над бу ду ћих / ру ше ви на. // … Мо же се тр -
ча ти на бој но по ље / са мо за то / да би се тр ча ло.

Блан ди ја на уло гу све до ка из во ди из сло же не пер -
спек ти ве, при ме ре не вла сти тој по е ти ци (сто ји мо ви се -
ћи / (О вла сти том пи та њу / Као за ста ва на
ве ша ли ма), не або ли ра ју ћи па сив ност, че ка ње да зло
са мо од се бе пре ста не / Као што се за вр ша ва ту нел…
(пе сма „Све до ци”). Њен осо бен глас, упре ден у ме ло -
ди ју сти ха, ја сно вид и упо зо ра ва ју ћи, осам де стих го -
ди на про шлог ве ка, де ло вао је и као опо ме на, и као
по бу на, и у по ли тич ком кон тек сту ње не зе мље – а у
очи ма вла да ју ћег ре жи ма – као ди си дент ство. 

Притом је ова по е зи ја рас ко шне сен зи бил но сти,
пре све га, крај ње спон та но из ра жа ва ла и сна жно осе -
ћа ње лич не по ни же но сти, или са пат ни штва, у усло ви -
ма про пи са ног жи вље ња, обез на че но сти би ва ња и
не ста ја ња, „упо тре бе чо ве ка” – и за пе сни ки њу јед не
још осе тљи ви је и ра њи ви је те ме – зло у по тре бе нај ду -
бље ин ти ме у по ли тич ке свр хе, па та ко и „упо тре бе же -
не”, у про јек ту на сил ног ра ђа ња, са ци љем „ја ча ња
на ци је”, ко ји је до слов це по ни шта вао ин те гри тет, сло -
бо ду и диг ни тет же не, че му је по све ће на пе сма „Де чи -
ји кр ста шки рат”, јед на од нај по тре сни јих ове ко лек ци је,
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Реч-суд би на по ет ску аван ту ру Ане Блан ди ја не та -
ко чи ни ње ним не рас ки ди вим лич ним са ве зни штвом
са са зна њем све та, али још пре то га, ду бо ко ре ли гиј -
ским схва та њем по рет ка зби ље, у ко јој се уну тра шња
све тлост и сло бо да до се жу етич ком оба ве зом све до че -
ња, ов де и са да, и увек. 

Или, дру га чи је ре че но, сна жна ви зи о нар ска стра -
те ги ја, ко ја ор ке стри ра не са мо пре де ле по ет ске има -
ги на ци је, али увек и њих, под сти ца на је у де лу Ане
Блан ди ја не и кон стан тним ар ти ку ли са њем уну тар њих
от кри ћа, ко ји су че сто не по сре дан ехо и оне дру ге, не -
за ма ски ра не ствар но сти, исто риј ског тре нут ка, исто -
ри је у на че лу, ко ја се ни ка да не од ви ја ван нас. 

Лич на ра њи вост, и раз у ђе на сен зи бил ност ове пе -
сни ки ње, сто га, уме сто ис по вед не на ра ци је, би ра ју оп -
сер ва ци ју, ал бу ме при зо ра из не по сред ног жи во та,
обе ле же не пре фи ње ним иро нич ним па ра бо ла ма, ко -
ји до ти чу и на ин вен ти ван на чин са оп шта ва ју ис ку ство
епо хе, што их чи ни бли ским и схва тљи вим са вре ме ни -
ци ма, али, и по ред из ра же них под тек су ал них сми са о -
них во лу та, по ка за ло се, не и са свим не про зир ним
њи хо вим цен зо ри ма. 

Но и по ред за бра на, ко је су у не ко ли ко пе ри о да
пра ти ле њен рад, Блан ди ја на је ис тра ја ла у свом су -
штин ском опре де ље њу за ети ку по ет ске ре чи. По пут
Еве Лип ске, на при мер, ко ја је, од нај раније по е зи је,
стил ским ино ва ци ја ма и пре ло мље ним се ман ти ком
свог сти ха гра ди ла бо га ти сми са о ни при лаз вре ме ну –
про шлом, са да шњем и бу ду ћем – у на гла ше ном на сто -
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окви ра и иде о ло шког ци ља, ста ње ства ри – као ва лид -
ни од го вор спо ља шњим усло ви ма, али и има нент ном
умет нич ком по ри ву са оп шта ва ња исти не. 

Пе сме ова квог ка рак те ра и усме ре ња нај не по -
сред ни је об ја шња ва ју ка ко је би ло мо гу ће да по е зи ја
Блан ди ја не – ду бо ко спи ри ту ал на, али и у свом при -
мар ном осе ћа њу све та не пот ку пи ва – јед на ко при -
род но ар ти ку ли ше оп ште ста ње ег зи стен ци јал ног
без на ђа, а да притом њен ду бо ко по ет ски, уку су ши ре
пу бли ке не при ла го ђен го вор, упра во по са ве сти и ме -
ри укуп ног, лич ног и ствара лач ког ин те гри те та, по ста -
не оп ште при хва ћен – као глас за бри ну то сти, опо ме не,
под сти ца ја, и ко лек тив не те жње ка по ли тич ким и дру -
штве ним про ме на ма.   

Иако у свом по ет ском пи сму Блан ди ја на по нај пре
ко ри сти бла гу на ра тив ну раз у ђе ност, пре ру ша ва ње
кри тич ког им пак та биљ ним ара бе ска ма, упра во је дан
пре вас ход но по ет ски ме тод у ње ној пе сми не пре кид -
но ства ра и пре ко по треб ну рав но те жу из ме ђу има ги -
нар ног и же ље ног, с јед не стра не, и са ме зби ље, бу ду ћи
да ње на про ши ре на ме та фо ра, из свог по ла зног хер -
ме ти зма во ди у жи ве де та ље и пре по зна тљи ве при зо -
ре – до бра или зла – ко је у кон тек сту ру мун ске
ствар но сти, или и ван ње, у на че лу, ну ди сам жи вот. 

При та је на опо ме на та ко је у исти мах и сна жни до -
ток мо ти ва од при мар не ва жно сти за оп ста нак – за ре -
ал ни жи вот, и жи вот пе сме. 

|  31

а у вре ме свог на стан ка, и јед на од нај пре во ђе ни јих из
та да шњег опу са Блан ди ја не. Сти хо ви ма ове крат ке пе -
сме, рас тр за но пул си ра би ло „не пи та них мај ки” (сва ка
же на у Ру му ни ји, на и ме, би ла је у оба ве зи да ро ди бар
че тво ро де це!), уз кри ке по бу не чи та вог јед ног, још не -
ро ђе ног на ро да, „осу ђе ног да се ро ди”.

У мно гом по гле ду ова пе сма је ег зем плар на, бу ду -
ћи да нај ре чи ти је све до чи о то ме ка ко у са мој су шти -
ни јед ног по ра жа ва ју ћег ис ку ства (у овом слу ча ју
дво стру ке не га ци је иде ни те та, где су и не ро ђе ни и жи -
ви јед на ки стра дал ни ци у пот пу ном поништавању ин -
ди ви дуе, ње ној аси ми ла ци ји у без на де жно све, и у
оп штости по ни ште ња), Блан ди ја на, у свом пе снич ком
би ћу апо ли тич на, по ста је пе сник не при ста ја ња и от по -
ра. У ди рект но сти овог по ет ског ста ка та ни је се мо гла
са кри ти, ни ти убла жи ти, тра гич на ре ал ност, ко ја чи ни
под ло гу пе сме, ни ти ње на оштра кри тич ка жа о ка.

Као што јед на по све дру га чи ја, го то во над ре а ли -
стич ка пе сма-пла кат, под на сло вом „Све”, од у да ра ју ћи
од пе сни ки њи не скло но сти ка ме ло ди о зном скла ду ре -
чи, из но си тек спи сак пој мо ва, без ко мен та ра, на по -
ред ни низ, ко ји су че ља ва реч ник про па ганд ног
за се њи ва ња са ње го вим ал тер на тив ним, ого ље ним зна -
че њи ма, ко ја раз гр ћу ства р ност ру мун ског сва ко дне -
вља (ли шће, ре чи, су зе / ку ти је кон зер ви, мач ке / трам вај
кат кад, ре до ви за бра шно, / жит ни жи жак, пра зне фла -
ше, бе се де / ис кри вље на те ле ви зиј ска сли ка… Пе сма Ру -
му ни ји, ади да си, / бу гар ски ком пот, ви це ви, ри ба, / све),
обе ло да њу ју ћи, без ика квог ви дљи вог про грам ског
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ва ње да је „жи вот сан” – ис ку ство на ко је алар мант но
упо зо ра ва Блан ди ја на, а ко је, у из бе га ва њу ствар ног
бу ђе ња, не мо же би ти дру го до – бу ђе ње усред смр ти. 

Прем да го то во сва ка од кључ них пе са ма Ане Блан -
ди ја не пред ста вља си ту а ци ју ко ја је по ет ски до вр ха
ис пу ње на, са знај но, емо тив но, ис ку стве но, и ко ја,
упра во та ква, пред ста вља свет по се би, то ни изда ле -
ка не ис цр пљу је ма ги ју ове по ет ске аван ту ре – и ње ну
ви ше гла сност. 

Ре кло би се, на и ме, да се у жи во сти кре а тив ног им -
пул са пе сни ки ње, у сва кој ета пи ње ног са зре ва ња, и у
сва кој збир ци, ра ђа дру ги ства ра лач ки пер со на ли тет,
ко ји на свој на чин по ста је оли че ње хра бро сти и
спрем но сти на раз ли чи те кре а тив не иза зо ве. У са мој
су шти ни, то је од го вор ства ра лач ког по ри ва ис ку ша -
ва њу кон тро верз не при ро де са ме по е зи је, и дру ге
стра не ре чи. 

А ти ме и оне ко ја из ви ре из ти ши не. 
Та ко ће низ пе сама овог из бо ра (на ру мун ском је зи -

ку до са да су пу бли ко ва не три књи ге иза ба ра не по е зи је
Ане Блан ди ја не) основ не фе но ме не ње ног пе сни штва –
као што су жи вот, смрт, има ги на ци ја, сан – при ка за ти у
не ко ли ко раз ли чи тих спек тру ма зна че ња.

Из ме ђу оста лог, то обе ло да њу ју и по твр ђу ју ње не
су блим не ви зи је, по све ће ни ре ги о ни има ги на ци је и
нат чул них спо на ви дљи вог и не ви дљи вог – ње на „зе -
мља са чи ње на од пти ца” – сјај не, ми ни ја тур не сли ке
цр кви ца са птич јим кри ли ма, ко је пре ле ћу сва ки да шње
про стре на ше те ско бе, и осло ба ђа ју нас бе де ма кон -
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Али у сва ком сти ху Ане Блан ди ја не има и не че га
од про сја ја мо ли тве и фи ло зоф ског та ло га, успо ме не
на есен ци јал но, на древ но и све вре ме но, мно го пу та
ис ку ша но и пре ка ље но, у чи јем по себ но спра вље ном,
но вом по ет ском суп стра ту, њен стих де лу је као про -
тив о тров спрам „ток си на стра ха” или као ан ти шок те -
ра пи ја про тив пре те ће ко лек тив не хи бер на ци је. Као
сна жан им пулс бу ђе ња и под сти ца ја. Не за бо ра ви те да
са мо спа ва те. / Се ти те се да сте жи ви, не ке су од ње -
них, на мно го на чи на ва ри ра них опо ме на, или мо ли -
тви. „Јер рав но ду шност је”, ка же пе сни ки ња у јед ном
свом ин тер вјуу, „си ла ја ча и од са ме смр ти”. А у по е зи -
ји је „у игри оно што је жи вот, а то је оно што јед на ко
зна ју и пи сац и чи та лац”, до да је у истим па са жу, об ја -
шња ва ју ћи та ко фе но мен јав ног упли ва ко ји је има ла,
и ко ји има, ње на пе сма. 

Нај ве ћу ства ра лач ку тра ге ди ју, уоста лом, или ства -
ра лач ку не га ци ју, јед на ку не га ци ји жи во та, ова пе сни -
ки ња, ка ко се мо же прет по ста ви ти, и ка ко ка зу је ње на
ан то ло гиј ска пе сма „Тор ква то Та со”, ви ди у стра ху,
окле ва њу, у пра зни ни не на пи са них сти хо ва, не кој вр -
сти укле то сти, ко ја је мо гу ћи ре зул тат за стра ши ва ња,
или са мо осе ћа ње устра ше но сти, ко ја је да кле, по све
мо гу ћа по шаст па сив но сти што се по ма ља као об и сти -
ње ње ства ра лач ке ћут ње: Из та ме је до шао к ме ни, он,
пе сник, // Про ма ше ни пе сник из стра ха. / Бе ше ве о ма
леп. Као на ренд гент ском сним ку / Ви де ла се по е зи ја у
ње го вом те лу. / По е зи ја не на пи са на из стра ха.

Про бу ди ти се у тој ћут њи, исто је што и сре сти ли -
це рав но ду шно сти, успа ва но сти, или – илу зив но ве ро -
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диг ме, ко ја, из не ви дљи вог при су ства, на ка па лог у ми -
сти ку са зна ња, во ди у не ку но ву или древ ну при ро ду
без гла сне ре чи.

Не до зво ља ва ју ћи свом сти ху, ни у јед ном мо тив -
ском кру гу, пот пу но укот вље ње, кла сич ну, не у пит ну
мир но ћу и при звук де фи ни тив но сти, Блан ди ја на нам
се пре све га ука зу је као пе сни ки ња мо дер ног по ет ског
чу ла, спрем на да ин тен зи ви ра соп стве на вид на по ља,
да их до ве де у бли ске до ди ре, и да на тај на чин на пра -
ви хра бре ис ко ра ке, укр сти но ве све тло сти, и хи брид -
но обо га ти свој по ет ски све ден, ра фи ни ран лир ски
про стор. 

Ње на пе сма је сто га увек жи ва тво ре ви на, ар хи -
тек ту ра у по кре ту, у чи јем је сре ди шту чо ве ко во би -
ће, смрт као бли за нац жи во та, и ус хи ће ње као двој ник
зеб ње. 

Ту сло бо да свих по ста вље них пи та ња под ра зу ме ва
бла го, кат кад и ху мор но и игри во одо бра ва ње ње них
ан ђе ла, спрем них да је пре ве ду ка не по зна том, не ис -
ку ша ном, ка хо мо ге ни за ци ји нај у да ље ни јих про сто ра,
што во де од сно ва до бу ђе ња, па из но ва у ствар ност
ег зи стен ци је – али са но вим пр тља гом, у ко ме је сми -
сао из ли вен од не ка да шњег и од по то њег жи во та, до
вр ха ис пу њен са бра ним ис ку ством, са зда ним од раз -
ли чи тих тре ну та ка у вре ме ну исто ри је, или од без вре -
ме ног ча са ми стич них от кро ве ња. 

Ње не биљ ке, ко је зна ју тај ну „бу ђе ња из мр твих”,
као и ње на по е ти ка чул но сти, за мам ног би ва ња у те лу,
и ни је дру го до сла вље ње жи во та у свом ра сип ни штву
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вен ци ја, дво стру ких клоп ки жи во та и смр ти („За се де”).
Ту се ње не ме та фо ре нео па же но ис кра да ју у пре фи -
ње не ево ка ци је, у при зо ре чи ја ме ко та су ге ри ше је зик
зво на / у ка те дра ли од ву не. 

„Би ти пе сник”, уоста лом, ка ко је јед ном из ја ви ла,
„ни је про фе си ја, већ ми сте ри ја”. 

Та ко од бле сци ре ал не са крал не кул ту ре Блан ди ја -
не, све ште нич ке кће ри, ње ни од ра не мла до сти са њом
сра сли иде а ли до сто јан ства, етич но сти, уну тар ње хар -
мо ни је и чи сто те, ко ји је и да ље во де и ин спи ри шу,
пре ра ста ју у ре ми ни сцент не ево ка ци је еле у син ских
тај ни или про сја је по ет ског за ве шта ња Лу чи ја на Бла ге,
над но се ћи се, у исти мах, над ег зи стен ци јал не тач ке
зеб ње, да би у но вом, над ре ал ном про сто ру, осво је -
ном по све ће ни штвом и ме ди та цо јом, у ти ши ни, и у
сли ка ма отво ре ним пеј за жи ма тран спа рен ци је, озна -
чи ли ду хов не ре ги о не у ко ји ма се ни шта не гу би, „са -
мо се вре ме ску пља у ду ши”, и где се гра ни це на
чу де сан на чин по ме ра ју, пре ме шта ју и пре о кре ћу, до -
би ја ју ћи дру га зна че ња, не ког по гле да од у век, и не ког
ока „од иско на”, пред ко ји ма се ни шта не мо же са кра -
ти: Као да си са хра њен у не бу / Пре не го што би до спео
у гроб – ка ко об ја вљу ју ње ни раз го во ри са та јан ством,
са дру гим ли цем све та, дру гим гла сом по се би, бли -
ским не и ме но ва ном ап со лу ту ми ра и ти ши не, Из ко је
све те че / Као крв из ра не. Та ко нам по ве ра ва на и ме,
из ван ред на, два на е сто дел на пе сма „Тво ја ти ши на”,
пре ве де на из пе сни ки њи ног нео бја вље ног ру ко пи са,
ко ја као да оства ру је упа во ону стра ну по ет ске па ра -
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Са ра Кирш

ВР ЛО САМ НЕ ЖНА*

Вр ло сам не жна на зо ви
Ме ка ми ли цом
Пр сти су ми крх ки пра ве
Цр кве по тво јој ру ци мо ји нок ти
Пер ца ан ђе о ских кри ла ми лу ју ја сам
Ле то је сен чак зи ма у про ле ће
Да бу дем с то бом же лим
По ка за ћеш ми зе мљу хо да ће мо
Од је зе ра до је зе ра за то је по тре бан
Дуг сре ћан жи вот
Ри бе су две
Пти це гра де гне зда ми
Сто ји мо на истом ли сту

* Цр но огле да ло. Иза бра не пе сме и лир ска про за. Из бор и пре -
вод са не мач ког Сне жа на Ми нић и Бо жи дар Зец. Би бли о те ка
„Ари јел”, књи га 7, Аго ра, Зре ња нин, 2011.
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се кун ди и ми ну та (пе сма „Ли ни ја”), али и ње но уну тар -
ње по све ће ни штво ко је – ни ште ћи пра зни ну – пре ра -
ста у пе снич ку фи ло зо фи ју, уне ко ли ко и ди ви на ци ју
ме та мор фо зе – де ли мич но об и сти ње ње ове по ет ске
ве ре – без ко је се не мо же за ми сли ти чо ве ко во не у -
ми ра ње, у ду гом сле ду ве ко ва, у свој ње го вој угро же -
но сти, и сла ви ства ра ња. 

А то је за пра во све ко ли ко по уз да ње пе сни ки ње у
свуд про ход не ре чи: ре чи-от кри ва о це и ре чи-све до -
ке, ре чи са по кри ћем, ко је и на ше це ло куп но по сто ја ње
чи не пи смом. Тра гом у вре ме ну, и пам ће њу. 

У исти мах, то је оча ра ва ју ћи по ет ски фан та зам не -
ги ра ња цр те, бри са ња гра ни це – што сва ку уда ље ност
чи ни пре по зна тљи вом и бли ском, а све не мо гу ће, у су -
шти ни, у јед ној тачки вре ме на и про сто ра, мо гу ћим. 

За Ану Блан ди ја ну то је сте си но ним пи са ња, и по сто ја ња. 
На го ве штај и по твр да по бе де жи во та. Њим са мим. 
Оче ки ва на, а у ње ном ег зем плар ном слу ча ју, и до -

сег ну та, по ет ска исти на. 

Ја ну ар, 2010.
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По сто ји, ме ђу тим, у лич ној и књи жев ној по ве сти
Са ре Кирш, и њен тре ћи жи вот. Жи вот ње ног пи сма –
ства ра лач ки об ли ко ван при ро дом ове пе сни ки ње –
сна жне, и суп тил не у исти мах. Упра во је та при ро да,
од ра них го ди на, тра жи ла на чин да се оства ри, и ис ка -
же сву ства ра лач ку на рав, пун за мах овог рас ко шног
да ра – ње го ве раз ли чи те, сло же не цр те.  

Та ко је још у ра ној мла до сти Ин грид Берн штајн на -
чи ни ла пр ви, ства ра лач ки и етич ки гест, по тез раз ли ке,
ода брав ши се би име Са ра, у знак не при ста ја ња на ан -
ти се ми ти зам сво га оца. 

Ви ше ства ра лач ког за ма ха до нео је и раз вод од су -
пру га, 1968, са ко јим је за јед но об ја ви ла две књи ге. На -
по ред но пак ис тра жи ва ње пе сни ка про шло сти (Бе ти на
фон Ар ним, Ане та фон Дро сте Хил схоф, Адал берт
Штиф тер) и ста ри јих са вре ме ни ка (Јо ха нес Бо бров ски,
Гин тер Ајх), као и слух за мла ђе ствараоце, из кру жо ка
ко ји је во дио Гер хард Волф (су пруг Кри сте Волф, та -
ко ђе по зна те књи же вни це ДР Немачке), по том пре да -
ва ња ли ри ча ра и есе ји сте Ге ор га Ма у ре ра (на Ин сти ту ту
за књи жев ност „Јо ха нес Р. Бе хер”, у Лај пци гу) , те књи -
жев на кли ма ко ју је ства ра ла ње на ге не ра ци ја, ко ју су
кри ти ча ри на зва ли „сак сон ском гру пом”, окре ну тост
вред но сти ма стра них ауто ра (пре во ђе ње Ах ма то ве, за -
ни ма ње за аме рич ке мо дер ни сте) – офор ми ли су им -
пре сив ну мре жу ње ног књи жев ног обра зо ва ња. 

Са не па тво ре ним да ром су жи во та са све том би ља,
сте че ним у де тињ ству, утвр ђе ним за по че тим сту ди ја -
ма би о ло ги је, и да љим ве за ма са све том при ро де, ње -
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КРА ЉЕВ СКА ВИ ДРА У СВЕ ТО ВИ МА ОЛУ ЈЕ

У би о граф ским бе ле шка ма о Са ри Кирш, нај зна чај ни -
јој пе сни ки њи са вре ме не не мач ке књи жев но сти, нај -
че шће се по ми њу ње на „два жи во та”.

Пр ви, у Де мо крат кој Ре пу бли ци Не мач кој, где је, у
јед ном ма лом се лу на Хар цу ро ђе на 1935. Шко ло ва ла
се у Ха леу, по том у Лај пци гу, где је са Рај не ром Кир -
шом, за ко га се уда ла 1965, на чи ни ла пр ве спи са тељ ске
ко ра ке и упо зна ла књи жев ни дух и стре мље ња кру га
ства ра ла ца ко ји је чи нио елит ну пе снич ку шко лу, ва -
жну за ње на да ља опре де ље ња и рад. 

Но, ту је и онај „дру ги жи вот”, ко ји ће, као по сле ди -
ца ње них отво ре но кри тич ких ста во ва спрам дру штве -
них и по ли тич ких усло ва жи во та у овој „по ло ви ни”
бу ду ће об је ди ње не зе мље, усле ди ти на кон мно гих не -
при ли ка ко је су је пра ти ле. По себ но, на кон по др шке
умет ни ку Вол фу Бир ма ну, ко ме је од у зе то др жа вљан -
ство НДР, ка да јој је, као пот пи сни ци за јед нич ког пи -
сма је да на е сто ро пи са ца, но вем бра 1976, оне мо гуће но
да јав но на сту па, пу ту је и об ја вљу је. Би ла је при ну ђе на
да са си ном на пу сти Не мач ку Де мо крат ску Ре пу бли ку,
те се ав гу ста 1977. пре се ли ла, нај пре у За пад ни Бер лин,
по том у пре у ре ђе ну ста ру се о ску шко лу у око ли ни
Бре ме на. Од 1983. жи тељ ка је јед ног се ла у по кра ји ни
Шле звиг-Хол штајн, на се ве ру зе мље. 
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та ко ђе при сут не у ње ном по ет ском де лу, уса гла ше не
са ње ним лир ским сен ти мен том и те жњом за све де -
ном фор мом. Не ка пак пу то ва ња (у Скан ди на ви ју, САД,
на Исланд), уве ри ла су је не са мо у то да сву да, још
увек, по сто ји не так ну та ду би на при ро де, ко јој је, од пр -
ве збир ке пе са ма (Бо ра вак на се лу, 1967) до по след њих
књи га днев нич ке про зе (Ча вр ља ње вра на, 2010) окре -
ну то ње но де ло, већ и да је она јед на ко за го нет на као
и при ро да ко ју про но се со бом, и у се би, љу ди.

Упра во су че ље ње ове две хе мис фе ре – које се
огледају јед на у дру гој и ис пре пле та не су мно штвом
ве за, од ра жа ва – раз у ме се, ни ка да не у иде ал ној пот -
пу но сти и ни ка да не са свим хар мо нич но – ње но де ло,
при би ра ју ћи их у про ме њи ве це ли не, као де ли ће жи -
вог огле да ла, у исти мах ис цр та ва ју ћи и пу ко ти не ко ји -
ма пул си ра ре а лан жи вот – да ле ко од са вр ше ног.
Мо за ич ке струк ту ре ње них ра зно ли ких лир ских фор -
ми об ли ку ју у сва ком ча су но ве упот пу ња ва ју ће фраг -
мен те, као и но ви вид њи хо ве ко ег зи стен ци је: еро зи ју,
али и нео че ки ва не спо је ве из но ва уве за них по сто ја ња.
Већ и сам ре флекс, ухва ћен у оку и ду ху по сма тра ча –
чи ни их, у ме ђу соб ним спо на ма, за пре те ним, и та јан -
стве ним, а упра во ти ме и иза зов ним, сна жно лир ски
до ча ра ним бла гом при ро де, са бо га тим спе ци фи ку -
мом ње них пре ци зно уоче них свој ста ва. 

Дру гим ре чи ма, основ ним ства ра лач ким при сту пом
ове по е те се, отва ра се и рет ка раз ли ста ност ње ног пи -
сма – пу ног нео че ки ва них кон тра ста, тре пе ра вих огла -
ша ва ња и бе ле же ња, ко ји ма са мо ли ри ка ве ли ких
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на пак сли кар ска спо соб ност ни јан си ра ња аутор ских
ви зу ра, па и не по сред ни рад на аква ре ли ма, и исто вре -
ме на, из о штре на кри тич ка оп ти ка, уз ис тра жи вач ку ра -
до зна лост, пот кре пље ну број ним пу то ва њи ма –
ство ри ли су оно по себ но је дин ство су прот но сти или
ра зно вр сја, ко је је у не мач кој кул тур ној јав но сти уве -
ли ко пре по зна тљи во и ува жа ва но (го то во да не ма
важне на гра де ко ју Са ра Кирш ни је осво ји ла (од на гра -
де Хајн рих Хај не и Пе трар ки не, се дам де се тих,
Аустирјс ке на гра де за европ ску књи жев ност и Хел дер -
ли но ве, осам де се тих, по ме ни мо тек не ке од њих) – као
сам врх ове књи жев но сти. Ис ти чу ћи култ но ме сто и
углед ко ји ужи ва ове по е те са, Пе тер Хак је њен спе ци -
фич ни књи жев ни за мах и рас по зна тљи вост на звао, јед -
но став но, гла сом Кир шо ве.

Де ло ове пе сни ки ње наш чи та лац је у при ли ци да
пом ни је упо зна тек да нас, за хва љу ју ћи књи зи Цр но огле -
да ло, ко ја се у нас об ја вљу је ви ше од де це ни је на кон пу -
бли ко ва ња Са бра них де ла Са ре Кирш, у пет то мо ва
(1999), и ни за ње них увек ак ту ал них и за ни мљи вих књи -
га но ви јег да ту ма, ко је ре флек ту ју, на на чин свој ствен
овој пе сни ки њи, по ет ска се ћа ња на пре ђе не жи вот не
ета пе, у обе ње не домовине, по себ но кроз ма ле ме да -
љо не лич них за пи са, утка не у днев нич ку или пу то пи сну
лир ску про зу, не рет ко обо је ну и брит ким по гле ди ма на
ста ње дру штве не, по ли тич ке, еко ло шке све сти за јед ни -
це љу ди – на мен та ли тет, ута ба не пу те ве, али и но ва кру -
же ња гло бал ног све та.

Кат кад се ње не књи ге по ја вљу ју у омо ти ма са из вр -
сним аква ре ли ма, што на ли ку ју ха и ку пе сма ма, ко је су

40 |



Кирш че сту дво знач ност истих фе но ме на, ко ји се по -
ја вљу ју као основ не мо тив ске по ста је ове по е зи је, око
ко јих се пле те ти ха дра ма го то во сва ке пе сме, про јек -
ту ју ћи и свој ви ши план, веч ни круг, као зглоб ну уве за -
ност два не из бе жно про тив реч на то ка – оно га ко ји
на гри за, оси па, ру ши, од но си жи вот не оазе, и исто вре -
ме но дру гог, на хру пљу ју ћег, спа со но сног, пот ц рта ног
енорм но шћу жи вот не си ле. 

Тај па ра докс оста је кон стан та, ко ја кључ ну ра ван
ове по е зи је чи ни ујед но и ди на ми зо ва ним ми зан цсе -
ном, по де сним за упис лир ске про ме њи во сти, отво -
ре не игре, ко ју у пе сми Са ре Кирш чи не од но си
ја-дру ги, а исто та ко и ја-и-нај ду бље-ја, гра де ћи, у овој
ра зно вр сној ма пи фа сци нант не све жи не, и но ве при -
ли ве по ет ских зна че ња и њи хов основ ни сми сао. 

Дво стру ка про јек ци ја – там ног и све тлог – при вид
не ис цр пно сти по ја ва ко ји нам ну де њи хо ви од ра зи, и
сва озбиљ ност и ри зич ност игре, у ко ју је упле тен сам
жи вот, увек је на не ки на чин, у по е зи ји Са ре Кирш по -
пла ва, што од но си и до но си:  

Цр на огле да ла двој ни пре де ли ле по та
ка ра та за игра ње

Облак по здра вља свог бра та бли зан ца, не бо
круг. 

Ста бло, две кро шње сва ког др ве та.

Ја сам тво је те ло, се би се осме ху јеш. 

(„По пла ва”)
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пе сни ка уме да, под јед на ко сна жно и фи ли гран ски,
пре о кре не уста ље не, ка та ло шке пред ста ве на ших ви -
ди ка и упи ше у њих но ве по ру ке. 

По све ћу ју ћи се сва кој вла ти, ме на ма обла ка, пр ху -
ту пти це или од сја ју во де, ли ри ка Са ре Кирш, у овом
ње ном аспек ту, ства ра је дин стве ну ево ка ци ју сна ге и
ве ли чи не енер гијâ, ко је са вре ме ност је два пре по зна је,
не сма тра ју ћи се по зва ном да раз у ме ње ну на су шност,
и пред чи јом ве ли чан стве но шћу оста је рав но ду шна.
Пеј за жна пак ар хи тек то ни ка зе мље и не ба, у сва кој,
нај де ли кат ни јој цр ти и ни јан си, у овој по е зи ји ука зу је
се као да је од у век ту, веч на, а ми у њој про ла зни, у ма -
лим не стал ним об ри си ма сво јих ста ни шта и ми кро -
про сто ра.

Или је пак, на дру гој стра ни ви ди ка, све при сут но –
али у ок ну које увеличава де та љ и емо ци јама склоним
да их чи не пам тљи вим и не за ме њи вим. 

У стал ном не скла ду са по но вљи вим обра сци ма
исто ри је и за бо ра ва, рит мо ва при род них ка та стро фа
и људ ског не ма ра, на и ме, и нај сит ни је цр те по сто ја ња
и њи хо во окри ље, осве тље ни су као увек из но ва угро -
же ни, а у чу де сном спле ту што на ста је си не сте зи јом
ну тар њег по ет ског чу ла и би ћа при ро де, чи не се као
још увек обе ћа ва ју ћи, уте шно при сут ни пр ви и ко нач -
ни дом све та: као по е зи јом про чи шће на, и по твр ђе на,
ра њи ва оца кли на огле да ла, иза ко је ти ња, на ста је, и бу -
ја, но ви жи вот. 

А ње го ва ни ка да до кра ја са зна тљи ва фор му ла –
ра њи вост, и тра ја ње – усло вља ва ју у по е зи ји Са ре
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о се би сам, уро њен у ви ше стру кост зби ље, ис цр та ва -
ју ћи ње не ме ан дре, иси ја ва ју ћи њи хо ву енер ги ју, по -
крет и звук, у ра сту тра ве, ле ту пти ца, зву ку на пу кле
гра не, или ле да, али и не спу тан „угао гле да ња”, исто ко -
ли ко и за ча ра ну ша ру уну тар њих сен за ци ја, ко је их го -
то во си мул та но ар ти ку ли шу и пре во де у ви ше стра ни
го вор пе сме. Уто ли ко пре, што ни ка да ни је дан опис у
ове пе сни ки ње не оста је го ли фраг мент, не про ду бљен
уну тар њим од го во ром ње них чу ла. 

Тај по себ но ускла ђен лир ски го вор, оди ста, те шко је
дру га чи је пој ми ти до као „глас Кир шо ве”. У пре во ду, ко ји
нам га пред ста вља у дру гој је зич кој сфе ри (за ди вље ње је
скру пу ло зна бри га за сва ку ни јан су и ен ци кло пе диј ску
тач ност Бо жи да ра Зе ца, ко ли ко и по ет ска пит кост ко ју
тек сту да је Сне жа на Ми нић), ја сно се упу ћу је на спе цифи -
кум овог ру ко пи са, ње го ву пре фи ње ну пик ту рал ну и со -
нор ну струк ту ру, ко ја на гла ша ва ње го ву по себ ност, и
при па да ње ли ри ци нај ви шег ре да. 

Ис трај на по све ће ност при ро ди, ко ја се мо же пра -
ти ти од ра не ета пе пе ва ња Са ре Кирш, до по след њих
књи га днев нич ких за пи са и по ет ске про зе, као по ет -
ски фо кус усред сре ђен на сва ки де таљ пеј за жа, основ -
не цр те овог пе снич ког ру ко пи са нај че шће до во де у
ве зу са де скрип ци јом и пе снич ком сли ком. Но им пул -
си овог на да све ра до зна лог, ис тра жи вач ког сен ти мен -
та, сло же на при ро да по ет ског го во ра, ко ја је очу ва на
упр кос ело квен ци ји и спон та но сти ис ка за, као и не -
пре кид ни од зи ви на низ мо ти ва ко је Кир шо ва отва ра
као књи жев но обра зо ван лир ски ка зи вач, би ра ју ћи из
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Спрем ност да се у свом при гр ље ном де лу Се ве ра,
где жи ви, ста ра ју ћи се о јед ном ма гар цу, три ов це и
мач ки, пре да том про хо ду кроз та јан ства ко ја исто вре -
ме но зна че све до чан ство о две стра не исти не, оба по -
ла ре а ли те та, чак и ка да је дан го во ри не у мо љи вом
шкри пом ру ше ња, а дру ги тре пе ра вим на слу ти ма но -
вог по ма ља ња, чи не ову пе сни ки њу за ча ра ном, по пут
Ви ле ња ко ве кће ри, на след ни це Ге те о вог „Кра ља ви ле -
ња ка” (из ба ла де на пи са не 1792), али исто та ко и осве -
шће ним, че сто за бри ну тим, гла сно про те сту ју ћим
гра ђа ни ном све та, од го вор ним про но си о цем свог
књи жев ног „гла са”, ко ме кат кад, у рет ким, крат ким ауто -
по е тич ким освр ти ма, са ду хо ви то шћу и шар мом, ис цр -
та ва усме ре ња, обри се и циљ – опре де љу ју ћи се, у
стил ском по гле ду, ка ко се и мо же оче ки ва ти, упра во за
по е ти ку ма лих це ли на, „ко ма да”, по пут оних Ро бер та
Вал зе ра. Упра во њи ма, ка ко ка же у за пи су „Ка ко на ста -
је књи жев ност” (ци клус То пли на сне га), „уве жба вам да
те чем, уве жба вам ла ко ћу, и ка сни је утвр дим: та мо ја
мр ви ца, у тво ре ви ни са зе маљ ским ши ри на ма, зе мља,
мо ја је, за то што је опи су јем, прем да не за гле да ју ћи не -
пре ста но у сво ју ну три ну, иако то на рав но усме ра ва
кри ла, не же лим да пре сли ка вам сво ју уну тра шњост, да
се бе из ла жем, не ми слим да сам би ло шта по себ но, са -
мо мо жда угао гле да ња има још из ве сну не жну вр ца -
вост, али то је осмех из ме ђу ре до ва”.

Та „мр ви ца”, ода бра на зе мља Са ре Кирш, у све у куп -
ном ша ру, ње на пла не та „ма ле на као пе сни ца”, за пра -
во је онај гру мен ис ку стве но сти ко ји је ту да све до чи
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Та ко је и уно ше ње емо тив ног у вер бал но тки во, у
по е зи ји Са ре Кирш ве о ма при су та но, али ни мал но кон -
вен ци о нал но. Тај ин тим ни упис у око лиш, у ре ал ни жи -
вот при ро де, суд би ну пти ца и би ља, по ља и шу ма,
јед на ко је емо ти ван ко ли ко и без ре зер вна пре да ност
тре нут ку љу ба ви. Љу бав је ту уисти ну љу бав, а за нос за -
нос, и по све су рав но мер но у овом опу су рас по ре ђе ни
на фе но ме не ко ји чи не уз ви си та, за кло ње на и та јан -
стве на, па и угро же на ме ста, на ко ји ма бо ра ви жи вот,
или траг о ње му. 

Сва ки фраг мент пеј за жа, уисти ну, у пе сми Са ре
Кирш јед на је вр ста пре ци зног, увер љи вог осли ка ва -
ња, али у то ме ни је сва драж, ни сав иза зов ње не сли -
ке, ко ја ни ка да ни је пот пу на без за ло га основ ног
по кре та ча, ње не ду ше. Она је то ста бло, та трав ка, и тај
чо век, ко је за пра во не опи су је, већ у њих уно си дух за -
јед нич ког би ва ња. Та ко у емо тив ним ни јан са ма, у ре -
ги стру сен зи бил ног пре да ва ња, не ма раз ли ке из ме ђу
пе са ма „Вр ло сам не жна” и „Др ве ће”, на при мер, све -
јед но што је пр ва упра вље на ка чо ве ку, а дру га за јед -
ни ци дру гих жи вих би ћа, из по пу ла ци је шу ма. 

Ужи вља ва ње, раз у ме ва ње, спа ја ње са под стре ка -
чи ма ње не емо ци је и ду ха, ани мус и ани ма, у пе сми
Са ре Кирш пре но се, у ва жном аспек ту, две нај по сле
ипак ускла ђе не при че, о мо гу ћој ко ха би та ци ји, уза јам -
ном би ва њу чо ве ка и при ро де, на по ред ном по сто ја -
њу раз ли чи тих зе маљ ских об ли ка бож је кре а ци је – о
све ту у ко ме се аутор ка нај лак ше пре по зна је, ко ји је
до пу ња ва, ани ми ра, об у ча ва и хра бри. 
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чи та вог спек тра кла сич них и мо дер них, се би срод них,
по ет ских усме ре ња и ди сци пли на упра во оне ко ји
под сти чу ње ну ства ра лач ку не по сред ност, чи не се у
ње ном по ет ском тек сту гип ко ускла ђе ним. Ње не пе -
сме су сто га мо за ич ке и му зич ке струк ту ре, под стак -
ну те укр ште ним по е ти ка ма ко је је при вла че, али
об је ди ње не и во ђе не пре све га ма гич ним го во ром
аутен тич не ду би не и бри љант не мо ћи вла да ња сло же -
но шћу уну тра шње ви зи је. 

Опе ри шу ћи пак раз ло мље но шћу кон вен ци о нал не
сли ке, и на о ко не по мир љи вим син хро ниј ским и ди ја -
хро ниј ским за хва ти ма, и упра во за хва љу ју ћи то ме, пе -
сма Са ре Кирш успе ва да по ми ри ди на ми ку по кре та
спо ља и из ну тра, сти хиј ско пра ће ње и бе ле же ње ви -
хо ра у пре де лу, те шки по крет во де и на пла ви на („Шта
за вре ме по пла ве пли ва у ре ци”) удар кри ла пти це на
во ди, и му ње ви ти од рон зве зде у оку и ду ши, са чу де -
сним ми ром све у куп них са гла сја, и јед но став ним, ма -
гиј ским про хо дом кроз све пре пре ке, и сва огле да ла. 

Ка ко сам за ча ра на – биљ ке
Пре ра ста ју про зо ре ка ме не
Сте пе ни це пти це ле те у ку ћи,
Про ле ћу кроз ли ца стра на ца
Бо ре и се до пра ме ње ко се скри ве ни
Кру жим и про ла зим кроз огле да ла.

(,,Стран ци”)
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пра во од го не тач сми сла, ко ји, по но во у зна ку па ра док -
са, не ак цен ту је уло гу ауто ра, бу ду ћи да он ни је је ди ни,
уса мље ни уче сник ве ли ке жи вот не аван ту ре, већ је чи -
та лац ње них зна ко ва – по сву да, па и у са мо ме се би.

Пи са ње пе сме, или лир ског и днев нич ког за пи са, за
ову пе сни ки њу је да кле, пре све га, ускла ђи ва ње раз ли чи -
тих фе но ме на, и њи хо вих при родâ – ле ко ви ти по сту пак,
усме рен про тив ства ра лач ког са мо љу бља, и за бо ра ва
дру го сти уну тар све у куп ног по сто ја ња – за љу бље ни -
штво у сам жи вот. А мо за ич ка струк ту ра пе сме упра во
због то га је да ле ко од на мет ну те ри гидно сти књи жев -
ног кон струк та. По нај пре је ре зул тат сна жног емо тив -
ног си мул та ни те та, при су ства у све му, ства ра лач ке
спо нта но сти – про це са, ко ји јед ном осло бо ђен, тра је,
и ди ше, у све му че му се по све ћу је. „У ства ри увек пи -
шем. Ште то чи на сам у уни шта ва њу ма се па пи ра и чи -
ним до бро та ко што сва ке го ди не за са дим нај ма ње
де сет мла ди ца. Пи са ње је пре све га те ле сна страст. Тај
ма те ри јал ни чин из лу чу је адре на лин у га ло ни ма. Пут од
мо зга пре ко ру ке кроз уре ђај за пи са ње до па пи ра без -
мер но ме ве се ли, јед на је то сва ко днев на ве жба, ко ја
под ра зу ме ва ри ту ал ни уз лет” – по вр ђу је и са ма аутор -
ка у тек сту „Раз ло зи за пи са ње” (Ви сок при ти сак над
Ислан дом).

Тај уз лет је, на и ме, не пре кид но осва ја ни озон ове
по е зи је, ко ји чи ни да ра ста нак од бив ших жи во та пе -
сни ки ње, упра во због све тло сног то на – због ко јег га чи -
та лац до жи вља ва као про чи шћу ју ће, ри ту ал но одва ја ње
од бе сми сла и бу ке вре ме на – ли ше но би ло ка квог при -
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Сто га се, ка да је ова по е зи ја у пи та њу, не мо же го -
во ри ти о опи су, и о сли ци, у кон вен ци о нал ним зна че -
њи ма, ма да се ове екс пли ка ци је ну де на пр ви по глед
као све моћ но при сут не, и по се би до вољ но ре чи те. 

Њи хо ва пу но ћа, ме ђу тим, пре мо жда све до чи о
пла стич но сти јед ног нео бич но ожи вље ног спек тра
сли ка, у ре ал ном по кре ту, за ма ху и за но су, и њи хо вом
про жи ма њу, ко је, на но вом пла ну, ка зу је да при па да
уни вер зал ном све ту, свих жи вих би ћа, ко ли ко и сва -
ко ме по на о соб. Нео бич не ве зе, и мо за ич ке це ли не,
го то во у сва кој стро фи, о то ме на по себ но сло жен на -
чин све до че, бу ду ћи да би би ле не за ми сли ве без су -
бјек та, оно га ко ји пи ше, а ко ји, ма ка ко да је при та јен,
не где у по за дин ском пла ну све у куп них ре ал но сти пе -
сме, је сте онај ко ји осе ћа и во ди њену сцен ску по став -
ку као сво ју укуп ну ви зи ју све та. 

И упра во због те сло же но сти, по ет ски го вор Са ре
Кирш се чи ни још ви ше за чар ним, учво ре ним ме стом
го во ра раз ли чи тих ди мен зи ја, то ли ко здру же них, да
ли че на укр ште ни цу, где сва ко сло во, и сва ка реч ожи -
вља ва жи вот не пеј за же: „Сло ва, ре чи су др ве ће и са да
кра јо ли ци. У тво ре ви на ма ко је ства ра ју пе сни ци, ста -
ну је њи хо ва вла сти та те ле сност. Ку ца ње мо га ср ца, не -
стр пљи вост, без да ха сам ја. И све се на ла зи у мо јим
тра го ви ма. Или у по гле ду над-при ја те ља као са дру ге
пла не те.” („Снег до ла зи на кри ли ма олу је”) 

Та ко је су бјект – при су тан, а го то во не ви дљив, као
љу бав и дух, онај за ди вљу ју ћи план раз ли ке, у од но су
на ого ље ност пу ког рас по ре да сег ме на та пе сме – за -
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шњи це, ма шу за ста ва ма поне ког ак ту ал но „вла да ју ћег
бо га” („Днев не зве зде”), уз по за дин ски бат ко ра ка, на
при град ском дру му, и пе сму озно ја них вој ни ка, ко ју
уз ви ку ју, „као да уби ја ју” („Ве жба”). 

Те ли ни је хлад них фрак ту ра уно се у за тво ре ну
струк ту ру пе сме го то во стал но при сут ну и опо ми њу ћу
су мор ност, уз не ми ру ћи ви ше сми сао, због ко јег се „глас
Са ре Кирш” до жи вља ва за пра во као ви ше гла сје, ар ти -
ку ла ци ја не ко ли ко раз ли чи тих по ет ских ди мен зи ја и
лир ских рас по ло же ња у исти мах. Раз два ја ње на там ну
и све тлу по врш, или игру ова два основ на, а опреч на ко -
ло ри та, са мо је је дан од фун да мен тал них по те за у град -
њи ње не пе сме, и по сту ла ци ји ње ног гла са.

Уме сто оче ки ва не па сто ра ле, ис ход је че сто игра
су прот но сти или, у сво јој сли ков ној и зву ков ној оде -
жди – и пит ка и опо ра – рит мич на, мо дер на ба ла да. 

Јед ном пе смом та квог ко ва, у ни зу срод них, и за -
по чи ње овај из бор.

А ко ма ди огле да, као пред у слов и сим бо лич ки од -
раз сло же не, фрак тал не ви зу ре, од по чет ка до кра ја
књи ге (за вр шни ци клус, из но ви је ета пе аутор ки ног
ства ра ња и но си на зив: „Ви сок при ти сак над Ислан -
дом. Ко ма ди раз би је ног да на”) оста ће спе ци фи чан за -
штит ни знак овог по ет ског ка зи ва ња. По ка зу је се,
на и ме, да на слов пе сме ко ја отва ра овај из бор („Сом
ри ба ко ја жи ви на дну ре ке”), са мо на из глед упу ћу је
на из би ва ње из гро зни це ур ба ног, па и дра ма ти ке вре -
ме на, и да је оправ да но у про че љу књи ге, као на ја ва
ње них ком плек сни јих ви ди ка. 
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зву ка тра гич ног обо ла и жр тве. Имам са мо се бе, јед ног
ма ју шног де ча ка и уве ћа ва ју ћи / Број го ди на, ту и та мо
и / Ле пе пли ва ју ће жи во ти ње од обла ка, сто ји у јед ном од
нај леп ших ци клу са са вре ме не по е зи је, ка ко то не мач ка
кри ти ка на гла ша ва, по све ће ног Бе ти ни фон Ар ним, пе -
сни ки њи ро ман тизма, чи ји је ду го осва јан при ступ ства -
ра њу, упр кос окол но сти ма ко је су ишле про тив ње,
мо гу ће ви де ти као па ра диг мат ски пут ви ше стру ког са -
мо о сло ба ђа ња, ин ди ка ти ван и за суд би ну Са ре Кирш,
пе сни киње два де се тог ве ка, па и же не-ства ра о ца у сва -
ком вре ме ну и свим дру штве ним кон тек сти ма. 

Ова ни ска пе са ма, на и ме, у ко јој се тај уну тар њи пут
сла ви ко ли ко и са ма зе мља хар мо ни је и ле по те, при сво -
је на по гле дом, „где ра дост је ра дост” – у исто вре ме је по -
ље по ет ских зна ко ва ко ји де ко ди ра ју не са мо је дан –
упра во њен, бив ши жи вот – већ и по глед на раз ли чи та, че -
сто тур бу лен тна ис ку ства чо ве ка но вог до ба, жи те ља да -
на шње пла не те, и по себ но, ур ба них про сто ра, отва ра у
осно ви је дан од мо гу ћих при сту па раш чи та ва њу ства ра -
лач ких мо де ла овог сло же ног по ет ског де ла. 

Јер мно ге од ових, или дру гих пе са ма Са ре Кирш,
иако су го то во увек на пра гу лир ских, ти тра вих ода са -
гла сју са при ро дом, исто вре ме но но се траг успо ме на,
или стал но при сут них пред ста ва о умре же но сти у бе -
сми сао, ефе мер ност, при вид ну ла ко ћу по сто ја ња, што
за ма гљу ју су ро ве па ра док се ци ви ли за циј ских до ме та,
по но вљи ву ри гид ност по ли тич ких и иде о ло шких про -
је ка та, ко ји из но ва чи не угро же ним ег зи стен ци јал не и
ства ра лач ке иде а ле, а на про ме њи вом не бу сва ки да -
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не обе ћа ва ју ћи притом да ће за бо ра ва ти те жи ну пре -
ђе ног пу та.

Ни у ње ном вла сти том ис ку ству тур бу лент ни
моменти не бле де. Па и ова уве ли ко ауто би о граф ска
цр ти ца, ка ква се рет ко у овој по е зи ји сре ће у та ко не -
по сред ном ви ду, све јед но што је под ма ском по све те
дру гој пе сни ки њи, или ве о ма сна жног про јек то ва ња у
ње ну суд би ну, мо же се схва ти ти као јед на ко отре жњу -
ју ће и ле ко ви то про на ла же ње рав но те же из ме ђу све -
тлог и там ног, ко ја оста је до ми нан та ове по е зи је: 

Не по ми шљам да умрем од жа ла за до мо ви ном.
Не из бри си ве чу вам сли ке у гла ви
Оне све тле, оне там не. Мо гу се де ти у Па лер му
А ипак ићи кроз по ља Ме клен бур га
На жу тим стр њи шти ма се љак ми ма ше ше ши ром
Ла сте па да ју и уз ди жу се ис пред про зо ра
По вер љи ве сен ке, на ћи ће те ме      
Та мо где је сам и без оча ја ња.

(„Ви пер здорф”, 8)

Но и ка да ду хо ви то упо ре ђу је свој „но ви жи вот”, са
суд би ном „гра ђа ни на кон вер ти та” (у лир ском за пи су
„По нос”), ко ји жи вот у гра ду раз ме њу је за на о ко про -
сту ег зи стен ци ју у се о ском пре де лу, уно се ћи у тај про -
стор сав жар и пре да ност, аутор ка ипак, оста је, и да ље,
на да све осте тљив, и кри тич ки бу дан, опре зан ста нов -
ник пла не те, ко ме при ви ле ги ја ти ши не и ши ро ко кут -
них ви ди ка отва ра но ва са зна ња, а истин ски до дир са
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Окру же на про ре ђе ним обла ци ма
Ис под ме не шу ме че ти на ри и ши ка ре
Ле по се одав де ви де
При мет ни су зна ци је се ни мр ка бо ја
Бу кви хра сто ва и ари ша, че ти на ри 
Тре ба да по ка жу сво је зе ле ни ло, још ви ше
Зо ву ме пу те ви ре ке и гра до ви

Ле по ле жи пре део, је зе ра као огле да ла
Џеп на огле да ла ко ма ди огле да ла
То је мо ја зе мља, ту се 
Де мон стри ра знам
Но се се тран спа рен ти са цр ним сло ви ма
Про тив ра та не јед на ко сти глу по сти
Де ца пли ва ју на гу ме ним ла бу до ви ма
И да ље стар ци спа ва ју на клу па ма по ред ре ка
Сва ко ју тро чи ста чи ули ца ску пља ју сме ће
Зе мља ко ју пре ле ћем на ко ју па да ју снег и ки ша
Ни је ви ше та ко не ви на као пре као сен ка ави о на
Слу шам Ба ха и Џо зе фин Беј кер иду јед но с дру гим

Ако се ли ри ци мо же при пи са ти из ве сна моћ, сме -
сти ла бих је у вред ност и ва жност „џеп них огле да ла”,
јед на ко зна чај них ко ли ко су ши би це у „џе пу на ке це љи”,
ко ји ма Са ра Кирш опи су је ју на ки њу пе сме „Сли ке мо -
ра”, што до че ку је си но ве ко ји се вра ћа ју са пло вид бе –
осве тљу ју ћи им ко мад коп на на ко ји мо гу при ста ти, али
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У зна ку игре кон тра ста, не мо гу ће је за не ма ри ти и
ме лан хо лич ни од звон, ко ји та ко ђе бе ле жи ово сло же -
но по ет ско пи смо. Цр но је у ње му бо ја, али и ди мен -
зи ја жи вље ња, људ ска ме ра у бо жан ском све ту чу да, у
ко ме, у јед ном ча су лет ње фе ште, У ка за ну с пек мен -
зом од шљи ва / Ле по ви диш соп стве но ли це и / По ља
све тле као жар, у дру гом тре ну већ то је Цр ни храст
на спрам бле шта во цр ве ног не ба („Се ло”). Или се ма гла
по над гро бља и ме ђа ша, там но ви је, док у пре ду гим
ве че ри ма Се љан ке мр зо вољ но ку ки ча ју цр не чип ке („Го -
ло мра зи ца”). Цр но је при род ни од раз не трај но сти,
про па ди во сти, ста ре ња, у све ко ли кој при ро ди, и суд -
би ни љу ди, она је и сва те жи на при кра ће но сти, не до -
се га, не ис пу ње но сти – мно го то га спре ча ва нас љу де
(„Код бе лих ца рев чи ца”) – или је пак ми ни ја тур на, ме -
та фи зич ка сли ка до зи ва ту ге, цр ног сла ву ја на гро бу
(„Шум ска уса мље ност”), и она тан ка цр та ко ја нас је два
одва ја од ко смич ке ниг ди не. 

Цр но је, да кле, ви ше од бо је – то је гру мен стреп -
ње, и не ис ка зи вог, пред на ди ра њем не ке но ве олу је,
или прет ње из но ва осна же них ово зе маљ ских сол да -
те ски: Мо је ср це је цр на ки ша, сто ји у за пи су „Пост лу -
ди јум”, где су мрак па да, ка да и вре ме за рат. Или је то
пак, про сто, не пи са ни за кон уни вер зал не рав но те же,
што се оства ру је не и ме но ва ним и не из број ним иш че -
зну ћи ма, па и ки да њем за но сног са га, учво ре ног би -
љем и све тло шћу, ко је пред сто ји у вре ме ни ма
не из бе жне хлад но ће. 
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при ро дом, где јој се и пти це обра ћа ју „раз бо ри тим
људ ским гла со ви ма”, и где и ве тар „зви жди и го во ри”, по -
бу ђу је но ви по глед, или по твр ђу је ста ра са зна ња. 

Та ко је ње но кре та ње ли ни ја ма хо ри зон та ла и вер -
ти ка ла јед на ко и по тра га за основ ним осло ба ђе њем, те -
ла и ду ха, ко ли ко и за еле мен тар ним про сто ром
ху ма ни јег би ва ња; епи фа ниј ско сла вље ње жи во та као
та квог, ко ли ко и стал на, мо жда и из о штре ни ја, од го вор -
ност исти но збор ца. Кроз жи вот се кре ћем план ски, а у
вре ме ну тик уз ствар ност, бе ле жи у свом за пи су „Гор -
ко слат ко”, и уисти ну, ње не укр ште ни це, ко је па жљи во
би ра ју сво је опо ми њу ће ори јен ти ре у вре ме ну, и сво је
под сти ца је у про сто ру, уме ју би ти, као по глед на са вре -
ме ност, не по мир љи во хра бре, нео д ступ не, без об зи ра
на по сле ди це, го то во на на чин јед не но во вре ме не Ах -
ма то ве – пре но што уро не у „мин ско по ље по је ди но -
сти” – у ко ме се сва ка сли ка, до ве де на до пр ска ња,
раз ла же на треп тај и дах жи во та, свих би ћа, што до стој -
но сво јих при род них уло га, од ли ка, и раз ме ра, про но -
се, и у свом по ет ском би ва њу, свој тре ну так у
вре ме ну, сво ју зе маљ ску, мор ску, астрал ну суд би ну,
не раз до вој но ве за ну за жи вот пла не те и љу ди. И пре
не го што их пе сни ки ња из но ва об уј ми етар ским пеј -
за жем, они су, и као веч ност и као дах, већ упи са ни у
књи гу ве ли ког вре ме на и тво ре ви ну ду ха – као је дин -
стве ни бе ли плес му ши це, што га је из ми слио Алек сан -
дар Блок („Снег до ла зи на кри ли ма олу је”) – да та мо и
оста ну, иза уза вре лих оке а на и на кон свих сне жних
олу ја зе маљ ских тра ја ња. 
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ји пе сни ки њи пру жа ју ње не ма шта ри је, на гра ни ци ју -
тра и да на, сна и ја ве. 

У тим „не-ви ше и у још-не пре де ли ма”, чи ји по ет -
ски то нус ви бри ра као за пис ва зду шних пеј за жа и њи -
хов пре ла зак из леб де ња у ле те ње – у за нос от кри ћа –
увер љи вост до так ну тог та јан ства до се же и искон ску
пе смо твор ну енер ги ју, као огле да ло у ко ме се пе сни -
ки ња нај сна жни је пре по зна је. По пут обе ћа не зе мље,
ко ју сва ко но си под ко жом, та нео пи пљи вост, ван за да -
тих окви ра, пре о кре ће до жи вља је ре ал но сти, и пле ни
не са мо „то пли ном сне га”, већ и као по све мо гу ћа бли -
зи на и ре ал ност фан та стич ног. 

То су пу то ва ња, оства ре на за бо ра вом сва ке кон вен -
ци је и спу та ва ју ћег обру ча, у не без раз ло га ода бра ној
фи гу ри „ла бу ђе опре ме”, из ва ђе не из „др ве ног сан ду ка
за слу шки ње” и до ма Прин ца без Ср ца („Шум ски рог”)
– као ме та фо ра из ба вље ња, и чи стог ле та – ко ји хра -
бро шћу и осе тљи во шћу ле та ча хра ни и оно је дин стве -
но пе ро, ко јим пи ше. По треб ни су ми осе тљи ви пип ци
ако же лим да не што за пи шем о сво јим из ле ти ма у опре -
ми ла бу да, пе ро мо ра да ле ти, ина че ни шта не мо же да
на ста не…, сто ји у јед ном фраг мен ту њене по ет ске
про зе („Гор ко слат ко”). Тај по све но ви план осе тљи во -
сти отва ра ју, чи ни се, ове пе сме без дна, у ко ји ма се
рас по зна је бла же ње дра мат ских кон тра ста, пре све га
на пла ну одо са му шкар ца и же не, чи ме је, бар на трен,
иро ниј ски опрез (Чу јем сво је ср це / Ка ко про тив се бе
шкр гу ће) раш чи њен па у ко вим пле сом при бли жа ва ња,
уну тар њим све тло сти ма за но са: 

|  57

Увек по сто ји у по е зи ји Са ре Кирш тај удар ни мо -
ме нат, по не кад си ла, што раз би ја по вр ши, а са ко јом
се то не у ду би ну, где, и он да ка да на о ко ви ше не пре -
о ста је ни шта, од ра зи сли ка го во ре о суд бин ском рас -
по ре ду жи во та и смр ти – на чи ном огле да ла, од бле ска
по све зе маљ ске, на ше, је ди не, не за ме њи во оча ра ва ју -
ће не са вр ше но сти, ко ју зо ве мо жи вот.   

Жа лоб на тр ска на мо јој стра ни
Про из во ди ла је не на мер но иш че ки ва ње док се из не на да
Укле ти ле до ло мац са гро мов ним ко пи та ма
Спу шта низ оку ку ре ке све раз би ја
Што ми је већ да ни ма нај дра же би ло ле по
Глат ко Бо гу по ни зно огле да ло за цр не сли ке 

(„Цр но огле да ло”)

Но сна га еро са, ко ји се спли ће са та на то сом, у ре -
ги о ни ма обич не, људ ске при ро де и стра сти под јед на -
ко, у по е зи ји Са ре Кирш не мо же се одво ји ти од ње не
кон стан те по бу не, пред кра ље ви ма, ка ко ка же, ср ца, и
др жа ве („Ви пер здорф”, 9), пред мра ком и си лом. Ка ко
год га чи та ли, ње но пи смо оста је и умил на пре да ја и
не по су ста ли от пор, двој ност јед ног пу ног и сме лог,
оча ра ва ју ћег ин те гри те та. 

По сто ји у овој по ет ској аван ту ри, ко ја је увек не ки
вид осва ја ња дру гог и дру га чи јег, ства ра лач ког и све -
љу бав ног, а на да све сло бод ног по сто ја ња – пре не го -
ли еска пи зма – још је дан об лик „кон вер тит ства” –
оства ре ње још јед ног мо гу ћег сна, или ста ња ду ха, ко -
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Кроз по де ра ну
Гло го ву огра ду
Во ди мој траг
Ко са зви жду ће на ве тру.

Ста ну јем та мо где
Је два да има пу те ва а ка мо ли
Са пут ни ка, она мо
Пре ко ви си ме сец.

Док бо ре ал не све тло сти, и уз бу дљи вост за пи са ње -
ног брод ског днев ни ка, са пу та се вер ним Атлан ти ком,
спа ја ју лек ти ре (чи там Књи гу о Ислан ду Гу ста ва Ге ор -
га Вин кле ра из 1861…) и не по сред на от кри ћа, му зи ку из
слу ша ли ца, и буч не уда ре та ла са и вла сти тог ср ца, сли -
ва ју ћи ви ше стру ку до жи вљај ност у сна жну иди о син -
кра зиј ску, у исти мах нео бич но сло же ну апо те о зу, што
из би ја из све у куп ног до жи вља ја жи вот не олу је, та про -
зир на ли ни ја у исти мах об је ди њу је све раз лом ке, чул -
ност и дух, ег зи стен ци ју и су шти ну, фак то граф ски
бе лег и ње го ви двој ни, ви ши траг – не по сред ност и ре -
флек си ју. Та ко сје ди ње ни, у удво је но сти и не раз лу че -
но сти, они да ју од го вор на нај ва жни је пи та ње овог, и
сва ког ства ра ња. 

Прем да ће, без сум ње, ка ко ка же у јед ном ин тер -
вјуу, сва кад пре о ста ти до вољ но цр ног ма сти ла ко јим
ће овла жи ти пе ро – оно за пи са ње, а без сум ње и оно
ла бу ђе, спрем но за лет – по сто ји у за вр шни ци ове
књи ге иза бра них и но вих пе са ма, и не што по пут су -
блим не су ме пре ђе ног пу та.                                     
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Иза ње го вих ка ме но пла вих очи ју
Стро по шта ва ју се леп ти ри дра гу
Ду гу не де љу ко ју Бог до пу шта.
От ка ко га по зна јем сма трам Бо га
Не са свим не за ми сли вим. Бар не оног
Од злат не или сви ле не хар ти је
Још ми ду ша ска че 
На вр хо ви ма пр сти ју           

(„Убла же ње”)

То је у исти мах и уки да ње свих дру гих кон тра ста –
вре ме и про стор ту ди шу у све тло сном зр ну ин ти ме, и
за ра ња ју у не бо ис под тре па ви ца, у са му бес ко нач ност.

Ви ше знач ност „пер на те оде жде” по ста је до дат но
ин три гант на у ча су ка да се у њој пре по зна не са мо
одев на за шти та од хлад но ће но вог до ба, и оба ве зни
пр тљаг ово вре ме них пут ни ка – што Са ра Кирш сва ка -
ко је сте – већ, фи гу ра тив но, и ње но ру хо ха и ђи на, у
ко ме се пе сни ки ња оти ску је у још је дан про стор ду -
хов не чи сто те, не из мер не та на но сти, и све де не, го то -
во ха и ку фор ме, ме ђу апо стро фи ма ти ши не – ко је
от кри ва ју ње ни од го во ри овом кла сич ном об ли ку у
ци клу су „Ла бу до ва љу бав”. 

Сва ка од ових ми ни ја тур них тво ре ви на, за у ста вље -
ни је тре ну так у вре ме ну, ко ји пу то ва ње по „зе мљи -
ном бес крај ном та њи ру” пре тва ра у ста ни цу у
„треп та вом ша ре ном ва зду ху”, у не ки лич ни све ти о ник
усред све оп штег то ка, у са мом све ми ру.
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То мас Тран стре мер

ИЗ МАР ТА ‘79*

Умо ран од свих што при но се ре чи, ре чи, али 
не и је зик, одох на остр во под сне гом.
Да љи на не ма ни јед ну реч.
Не ис пи са не стра ни це про сти ра ле су се у свим 
прав ци ма.
На ба сах на тра го ве је ле на у сне гу.
Је зик без ијед не ре чи.

* Фор му ле пу то ва ња. Пе сме. Из бор и пре вод са швед ског Мо ма
Ди мић. Би бли о те ка „Европ ска на гра да”. КОВ, Вр шац, 1990, 2011.
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Ра зно ли ки обри си и фор ме ове по е зи је, на и ме,
ука зу ју се и као ра зно ли ки об ли ци по сто ја ња са мог –
њи ма је под ву чен за јед нич ки сми сао жи во та, и ства -
ра ња. „Док то за пи су јем”, ка же пе сни ки ња, опи су ју ћи
је дан од сво јих ко ма ди ћа да на над Ислан дом, „то у
ства ри ни сам ја, већ су то та ко ђе и дру ги, ко ји су жи -
ве ли пре ме не, час сам де те што пла че, час отац ко ји
ули ва страх, или ста ри ца ов де из око ли не, ко јој је је се -
тра слу чај но упа ла у мре жу. Др ве ће цве та у сне гу, си -
ла зим до ле, овај сам и онај, та ко ђе и кра љев ска ви дра,
ко ја по вре ме но сев не у там ним хо ри зон тал ним па ху -
ља ма јед не ve ri ta ble сне жне олу је” („Снег до ла зи на
кри ли ма олу је”).

Или, дру га чи је фор му ли са но: „За што пи шем, за што
жи вим, то се по кла па. Јер же лим да от кри јем за што
сам ов де. На овој чуд ној пла не ти. Да ли има сми сла
што по њој хо дам. Јер је то из ме ђу оста лог ле по, дру -
ги пут ужа сно, али у це ли ни ап сурд но и без ду ха” („Раз -
ло зи за пи са ње”). 

И упра во због то га, овом де лу, са мом геј зи ру чул -
но сти, под јед на ко при па да и по крет олу је, и уз врат ни
по тез ду ха. 

Мај, 2011.
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Ти ха и ма ло ре ка. 
Ако се број ка од три на ест об ја вље них књи га са ме -

ри са де це ни ја ма ства ра ња, фи ру га ри тив но ре че но,
би ла би то „јед на реч днев но, мо жда ни јед на” – ка ко у
свом по го во ру за два из да ња Тран стре ме ро ве по е зи -
је, ко ја је за нас при ре дио, ис ти че Мо ма Ди мић. 

Као при ја тељ ве ли ког пе сни ка, ко ји је ви ше пу та,
жи ве ћи и сам по вре ме но у Швед ској, опи си вао но ви -
нар ске за се де пред Тран стре ме ро вим до мом, уочи об -
ја вљи ва ња име на до бит ни ка Но бе ло вог при зна ња,
ка да се оче ки ва ло да ће ,,је дан од нај ве ћих жи вих
швед ских пе сни ка, и сва ка ко нај о ми ље ни ји”, на по кон
по ста ти ла у ре ат, Мо ма Ди мић, ко ји нас је на пу стио
2008, сва ка ко би се нај ви ше об ра до вао овом ду го на -
ја вљи ва ном при зна њу. Учи нио је уисти ну мно го да –
као про зни и драм ски пи сац, а по пут Тран стре ме ра, и
ве ли ки пут ник, а пре све га по кло ник по е зи је, ко ју је и
сам пи сао (као и Тран стре ме ру, би ла му је бли ска и ха -
и ку пе сма, по др жа вао је ха и ку пе сни ке ши ром на ше
зе мље ), и као про ве ре но па жљив слу ша лац и при ја тељ
зна чај них пи са ца (Фе ренц Ју хас, Вој но вич, Оку џа ва),
то ком сво јих раз го во ра са швед ским пе сни ком – што
ду бље схва ти су кус и све ни јан се ње го ве по е зи је и што
пре ци зни је про ту ма чи кат кад ениг ма тич ни из раз или
за о крет ње го вог сти ха. 

Са ве ли ком енер ги јом и се лек тив но шћу Мо ма Ди -
мић је при ре дио и из бор из швед ске по е зи је два де се -
тог ве ка (Пет швед ских пе сни ка: Ха ри Мар тин сон,
Ар тур Лунд квист, Гу нар Еке леф, То мас Тран стре мер,
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ТРАН СТРЕ МЕР, RE VI SI TED

Ка да је, 6. ок то бра 2011, об ја вље на вест да је швед ски
пе сник То мас Тран стре мер (Сток холм, 1931) по стао 108.
до бит ник Но бе ло вог при зна ња (пр ви Шве ђа нин ко ји га
је осво јио на кон 1974), ве ли ка и ма ла пе ра, ве ли ке и ма -
ле кул ту ре, по хи та ле су да укр сте све тло сти свих по сто -
је ћих лин ко ва, и ста ве у ме диј ску жи жу пе сни ка ко ји је
у књи жев но сти при су тан ви ше од по ла ве ка. 

Осве тља ва ју ћи по дат ке из би о гра фи је, ски це швед -
ских пеј за жа, до ку мен тар не фил мо ве, и ли ста ју ћи пре -
во де, ко јих је, ме ђу ше зде сет је зи ка, мо жда по нај ви ше
у Ве ли кој Бри та ни ји (по чев ши од Пин гви но вог из да ња
1974, до Са бра них пе са ма ко је још од 1987. пу бли ку је и
осве жа ва нај ве ћи ње гов ен гле ски из да вач Blo o da xe Bo oks,
уз нај но ви ју до пу ну New Col lec ted Po ems, по во дом пе -
сни ко вог осам де се тог ро ђен да на, апри ла 2011) – све до
по ча сти на Хар вар ду, 15. но вем ба ра ове го ди не, ка да је
у знак признања но бе лов цу, по е зи ја Тран стре ме ра про -
го во ри ла на је зи ци ма пре во да, чи ни се да свет уз вра ћа
Пе сни ку оном енер ги јом и во љом от кри ва ња, и са бе -
сед ни штва, ко ју је он, то ком чи та вих пе де сет го ди на,
сво јим ства ра њем, по хра нио у сво је де ло. 

Но у ме те жу све то ва и је зи ка, по е зи ја То ма са Тран -
тре ме ра оста је оно што уисти ну је сте – под јед на ко
про јек ци ја бур них и буч них „ме ста су сре та ња”, ко ли -
ко и њи хо ва про тив ност. 
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вљи ва ња Фор му ла пу то ва ња (ок то бар, 2011), ко јим нас
је об ра до вао пр ви срп ски из да вач Тран стре ме ро вих
сти хо ва, Књи жев на оп шти на Вр шац – да са бла гом
опу ште но шћу и са тис фак ци јом по нов ног от кри ва ња,
до че ку је мо свет ску књи жев ну бу ру, а но бе лов ца го -
то во као знал ца, овен ча ног Европ ском на гра дом Књи -
жев не оп шти не Вр шац, још 1990. го ди не, ка да му је то
при зна ње, је дин стве но на на шем про сто ру, а оми ље -
но и ме ђу са мим до бит ни ци ма, до де лио жи ри књи -
жев них од лич ни ка – Ми о драг Па вић, Ра ша Ли ва да и
Пе тру Кр ду. 

Ка да је пак реч о Мо ми Ди ми ћу, ко ји је ро ђен у
Ми ри је ву, на до мак Бе о гра да, че сто се на во ди ње го ва
опа ска да му се ње го ва род на пе рифе  ри ја не чи ни ни -
шта ло ши јом од би ло ко је свет ске ме тро по ле. Та ко се
сам по јам про вин ци је, те то по граф ске мар ги на ли је, у
ни зу дру гих, по ја вљу је и као са же так ства ра лач ког ма -
ни фе ста, и по чет на ста ни ца да љих пу то ва ња, су сре та,
и књи жев них тра га ња, као још јед но ва жно срод но
осе ћа ње све та и пи сма дво ји це при ја те ља и умет ни ка.
Она чак пре суд но оформ љу је ства ра лач ку оп ти ку
швед ског пе сни ка, ко ји и ни је „са свим Шве ђа нин”, ка -
ко то ду хо ви то на по ми ње Ди мић, а ко ју је, као пре во -
ди лац и при ре ђи вач ње го вих књи га, очи глед но до бро
раз у мео. 

О том по кре тач ком осе ћа њу, или ауто ви зу ри, го -
во ри и овај Тран стре ме ров фраг мент: ,,Би ти Шве ђа -
нин за ме не ни је то ли ко ва жно ко ли ко би ти чо век
про вин ци је. Али би ти ин тер на ци о на лан та ко ђе је ва -
жно. Мр зим ту вр сту па три о ти зма ко ја по ку ша ва да
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Ка та ри на Фро стен сон; Кул тур ни цен тар Бе о гра да, Бо
& Спа, Сток холм, 1998), а ода би ру ћи Тран стре ме ро ве
сти хо ве, из свих ње го вих об ја вље них збир ки, уокви -
рио их је фраг мен ти ма успо ме на и раз ми шља ња, од -
лом ци ма ин тер вјуа, или пе сни ко вих раз го во ра и
ко ре спон ден ци је, ко ји у ви ду ко ла жа пра те Тран стре -
ме ро ве књи ге по е зи је об ја вље не у нас: Фо ру му ле пу -
то ва ња, пе сме (КОВ, Вр шац, 1991) и Са бра не пе сме
(Но лит, Бе о град, 2003). 

Је дан ма ли из бор пе са ма – и у пе ри о ди ци са мо то -
ли ко – ,,Бал тик и дру ге пе сме” – у Ди ми ће вом пре во -
ду по ја вио се у ча со пи су Пи смо (бр. 25–26. 1991). 

Уз ор га ни зо ва ње пе сни ко вог бо рав ка у Бе о гра ду, и
ве о ма ус пе ле про мо ци је у Удру же њу књи же ни ка Ср -
би је, по во дом из ла ска из штам пе Са бра них пе са ма (на
при мер ку књи ге, о ко јој сам го во ри ла том при ли ком,
а по том и пи са ла, за бе ле же на је по све та пе сни ка са
да ту мом: 4. сеп тем бар 2003), као и на пу ту у Вр шац,
где је, дан ра ни је, Ко во ва пу бли ка сјај но при ми ла
„свог” пи сца, учи нио је Мо ма Ди мић го то во све што је
би ло мо гу ће да овог пе сни ка, из на ма не мно го по зна -
тог ли те рар ног ми љеа, на ша кат кад усну ла, кат кад про -
бир љи ва књи жев на сре ди на што бо ље схва ти и
при гр ли. Чи нио је то још од 1991, ка да је об ја вљен пр -
ви из бор Тран стре ме ро ве по е зи је у нас, али и сва ком
дру гом при ли ком, ка сни је, ин ве сти ра ју ћи та ко, сво јим
ан га жма ном, се ри о зним ра дом и лич ним ен ту зи ја -
змом и – у бу дућ ност. 

Јер по ка зу је се, упра во да нас – у вре ме нај ве ће пе -
сни ко ве сла ве, и са свим оче ки ва ног, по нов ног об ја -
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не бо”, тек је по ло ви на ег зи стен ци јал не јед на чи не. Јер
сва ки људ ски створ чи не на по ла отво ре на вра та /
што у за јед нич ку со бу во де. И упра во оту да, по нај -
пре, по ти чу Тран стре ме ро ва да ља оти сну ћа – фор -
му ле пу то ва ња. 

Јер, на ме сто ру ти не, овог пе сни ка за ни ма пре ла -
зак у дру га и но ва ис ку ства, дру га чи ја го вор на ста ња,
у дру ги свет. У сли ков ност, ко јој је по треб но ви ше од
уре ђе них ре до ва сти ха. 

То су изне над ни су сре ти у ко је је уло же но ду го ис -
тра жи ва ње, стр пље ње и по све ће ност, на сто ја ње да из
са мог тек ста све та, ниг де уна пред при ло же ног и да -
тог – увек тра же ног, и у не ве ри ци, у сна жном ко ло пле -
ту емо ци ја и сли ка от кри ва ног – из ра сте го вор пе сме.
Да фраг мен ти ре ал но сти са чи не сво ју но ву, вер бал ну
и сти хов ну син так су, по сред ством ко је ће се, у ме ђу -
соб ној оба сја но сти ових по е тич ких на ло га, из ну тра
осве тли ти и сми сао са мог по ет ског чи на. „Ту сам, чо -
век не ви дљив, ве ро ват но ан га жо ван од стра не Ве ли ке
ме мо ри је да жи вим упра во овог тре на. Ово је за и ста
чи сто лич но ис ку ство, то ис пу ња ва ње из ве сне функ -
ци је ов де, у слу жби не ког дру гог.” (Из раз го во ра с Гу на -
ром Хар дин гом, 1973)

Уве рен да пе сник сам у се би мо ра про на ћи сво је
ства ра лач ке по кре та че, Тран стре мер их у основ ном
ис тра жи вач ком ге сту би ра – за ме њу ју ћи ве ли ку сце ну
са вре ме ног тех но ло ги зо ва ног жи во та и ур ба не сре ди -
не род ног под не бља, за дру га чи је кра јо ли ке, и дру га -
чи је ис цр та ну ма пу сво јих при вре ме них би ва ња, ка да
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ис кљу чи сва ки дру ги свет. Је дан од на чи на упо зна ва ња
све та је по зна ва ње соп стве не про вин ци је.” (Из раз го -
во ра са Се мом Га ре том, 1982)

Овај по све нео бич ни пе сник, на и ме, ода би ра ве о -
ма ра но да ра њи вост и мла да лач ку осе тљи вост уса -
мље ни ка удру жи са про фе си јом со ци јал ног пси хо ло га,
и да сво је жи вот не шко ле на ђе у про фе си о нал ном, али
и ду бо ко лич ном и пе снич ком, ем па тиј ском при хва та -
њу дру гих, фор му ли шу ћи као основ сво је по е ти ке, све
сме ли је и од луч ни је, крат ку ло зин ку: уисти ну ви де ти
свет, про ћи њи ме, без ме диј ских и иде о ло шких по ве -
за на очи ма: ,,По ли ти ка ме стра сно за ни ма, али ви ше у
оном људ ском а не иде о ло шком ви ду”, ве ли он. 

Би ти пак сам, пред не по зна тим, са тим „ко ма дом
па пи ра и не ко ли ко ре чи”, ко ји су по треб ни за осе ћај
не за ви сно сти, уло гу све до ка, ,,не ви дљи вог пут ни ка”,
увек у по не кој од про вин ци ја, ко ја, мно го пре и ви ше
од би ло ког озва ни че ног цен тра, овом пе сни ку до но -
си и не ко увек но во са зна ње све та, го то во да има исто
зна че ње као да се пред чи ста и отво ре на чу ла ста ви
уве ли ча ва ју ће ста кло, или пут ни до глед, што са би ра
пу ну сна гу лич ног до жи вља ја, из ра жа ва ју ћи ја сно и не -
при стра сно сен за ци је и пред ста ве као до ку мент по
се би, ко јем је у та квом пре но ше њу, чи ни се, до вољ но
тек не ко ли ко до дат них ре чи. 

А опет, то је и чи тав уло же ни жи вот ни и ства ра ла-
ч ки век – ка ко би се срео, па и био, тај уда ље ни и нај -
бли жи, про на ђе ни и сва кад дру га чи ји двој ник, Дру ги. 

Би ти сам, ка ко уоста лом че сто на гла ша ва Тран с-
тре ме ров стих, и ка ко ка зу је пе сма ,,На по ла до вр ше но
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ви на сва ко вр сних от кри ва ња, већ је у ње му и кључ,
увек дру га чи ји и нов, раз у ме ва ња ви ше знач но сти чо -
ве ка и све та, ви ше је зич не струк ту ре жи во та и би ћа. То
је, ре кло би се, основ на прет по став ка овог пе снич ког
ру ко пи са. Јер ка ко сто ји у ,,Пре лу ди ју му”, у пр вој Тран -
стре ме ро вој књи зи 17 пе са ма (1954) – Бу ђе ње је па до -
бран ски скок из сна, ка да од ве зан од за гу шу ју ћег
вр тло га, пут ник то не ка зе ле ном по ја су ју тра – та мо,
где ства ри плам са ју (Са бра не пе сме). 

Че сто апо стро фи ра на тран спа рент ност Тран стре -
ме ро вог сти ха по чи ва мо жда упра во у том плам са њу
ства ри, по ет ски ево ци ра них у свом го лом и ја сном
по сто ја њу, све тлу ца њу сред та ме не спо зна тог, ко ли ко
и у аури до жи вља ја оно га ко ји их је угле дао. Оне су та
пр вот на а по у зда на пе снич ка од ред ни ца у Тран стре -
ме ро вом де ши фро ва њу тај ни на пу ту (на зив пе сни -
ко ве дру ге књи ге, 1958); во ди чи по ве ли кој ма пи све та,
у пе сни ко вом оку че сто дру га чи је ви ђе ној од сли ка
ко је уџ бе нич ке или ме диј ске пред ста ве ства ра ју. Као
ме ра кри тич но сти, уну тар суп тил не, јед на ко сли ков -
не, ко ли ко и му зич ки ор га ни зо ва не гра ђе, ко ју Тран -
стре ме ро ве пе сме тран спо ну ју. 

У тој ме ри са др жан је основ ни пред у слов ,,про зир -
но сти” – осло бо ђе ност од кли ше ти ра не сли ке, пре по -
зна тљи ве ме та фо ре, и у исто ри ји књи жев но сти већ
по хра ње них ,,фо ру му ла чи та ња”. Очи ње го вог сти ха
упр те су не са мо у мо дри не се вер них про сто ра, не ба
и мо ра, већ и тај чист ли ст па пи ра, ко ји сто ји не ис пи -
сан, без при пре мље них сли ка, и књи жев них инстру ме -
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је по ста јао гра ђа нин не са мо Евро пе, већ и Ази је,
Афри ке, Аме ри ке – за ма ју шне тач ке сво је хо до ча -
снич ке оп ход ње, од ко јих ства ра са мо је згро сво је лич -
не и пе снич ке ре ве ла ци је. Ду го је био жи тељ ин ду стриј ског
гра ди ћа Ве сте ро са, пре не го што се ко нач но на ста нио
из но ва у род ном Сток хол му, али у ње му, па и са мој
Швед ској, у ду бо ким сен ка ма ње них кли ма та, још је
ви ше осна жа на ова по ет ска апо ло ги ја пу то ва ња, са
ком па сом ко ји озна чу је дру ге и дру га чи је кра јо лике
све та, и са рас тво ре ним пут ним све ска ма пу ним при -
зо ра из при крај ка. 

Мо же се и у овим, на на шем је зи ку до ступ ним из -
бо ри ма, Тран стре ме ро ва по е зи ја чи та ти као ,,ду бо ко
кри тич ка у од но су на са вре ме ни свет, и то не на ове -
шта лу мо ду, при че му би се сти хо ви пре тво ри ли у ло -
зин ке”, већ у на по ру ,,да нам са оп шти, на уго дан на чин,
ко ри сте ћи се из ве сним дис крет ним тех ни ка ма, ка ко
ова ре ал ност, са сво јим на си љи ма, по ступ ци ма и тла -
че њи ма, не мо же ни ка ко да по ста не на ша, уну тра шња
ре ал ност”, ка ко на по ми ње Лаш Гу став сон. 

Ње гов де ли ка тан стих, пре ци зан и ја сан, че сто ухва -
ти, и у тре ну оба сја при зо ре са јед ног кра ја све та, о ко -
ји ма онај дру ги не зна ни шта, ни ти о њи ма ишта слу ти.

И већ би ти ме ис пу нио јед ну зна чај ну спи са тељ ску
ми си ју. 

Но за овог пе сни ка, ре кло би се, сва ко ис ку ство је
вид пу то ва ња. 

Оно је си но ним бу ђе ња, при су ства у ја ви – њи ме
не са мо што за по чи ње ду го го ди шња по ет ска пу сто ло -
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Тран стре мер је пе сник до кра ја одан не из ве сно сти
ко ја га пра ти кроз овај кли ма ви свет, са сна жним уве -
ре њем да је ње го ва уоп ште на сли ка исто то ли ко не -
мо гу ћа као и про јек то ва ње бу ре (,,Кра так пре дах на кон
кон цер та на ор гу ља ма”). И он сам уче сник је по себ ног
ма ра то на, кроз пу стињ ске пре де ле и гле че ре, где се
при зо ри гу бе у из ма гли ци, и леб де у ото пље њу чвр -
стих кон ту ра: Во зим се кроз не ко се ло но ћу, пре да мном
иска чу ку ће / у све тлу фа ро ва – буд не су, хо ће да пи ју.
/ Ку ће, ам ба ри, озна ке, на пу ште на во зи ла – сад се / то
пре свла чи у Жи вот. (…) Ле жим и ва ља ло би да за спим,
ви дим не по зна те сли ке / и зна ко ве са ми што се жвр ља -
ју за оч ним кап ци ма / по зи ду та ме, бе ле же сти хо ви
ње го вог ,,Нок турна” (СП). И упра во ту, у пу ко ти ни из -
ме ђу ја ве и сна, ,,ве ли ко јед но пи смо” по ку ша ва да се
ути сне, да оста ви свој траг.  

Тран стре ме ро ва сен зи би лност, чу ло осе тљи вих и
уса мље них, ко јим, за раз ли ку од мно гих ли ри ча ра, не
бе ле жи са мо свој ин тим ни круг мо ти ва и те ма, већ и
по дрх та ва ње и не си гур ност све та ко ји упо зна је, опо -
зи ци ја је сва ке за тво ре но сти. 

Али, би ти сам, за овог пе сни ка је кон тра дик ци ја по
се би – то је, исто вре ме но, би ти ја и дру ги, мно ги. И ње -
го ва пе сма увек је ви ше од пу то пи сног за пи са. Ду го сам
хо дао / смр зну тим по љи ма ис точ ног Го тлан да, / ни жи -
ву ду шу не срет нув ши. / По дру гим стра на ма Зе мљи ног
ша ра / Мно ги се ра ђа ју, жи ве и мру / У не пре су шној ко -
шни ци људ ској (,,Сам”).
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на та, пред ве ли ком пра зни ном не по зна тог, ко ја је
ипак, као и сам свет, са мо ,,отво ре на” – не и пра зна.

Исти ни ни је по тре бан на ме штај, бе ле жи у јед ној
пе сми Тран стре мер. За ње га је и ого ље ни стан те ле -
скоп упра вљен ка не бу, је зе ра су Зе мљи ни про зо ри, а
мо те ли чуд не шкољ ке, ру бље је у пи то реск ним гра до -
ви ма ока че но о са му пла вет, пеј за жи се оба сја ва ју са -
ми, ви до кру гом кра гу је вог до гле да. 

Екс те ри је ри – по ља, ре ке, је зе ра, мо ра, ви со ви, гро -
бља; или пре во зна сред ства – ауто мо би ли, ауто бу си,
ре мор ке ри, бро до ви; пут не тра се – ауто стра де, рас кр -
сни це, ули це, на си пи, ши не; или за кло ње ни про сто ри –
ко на чи шта, хо тел ске со бе, стра ћа ре, бол ни це, га ле ри је;
све та ме ста и тр жни це, пу стош и пре на се ље ност – све
су то у Тран стре ме ро вој пе сми ма ли про сце ни ју ми, или
пак по зор ни це, на ко ји ма се обе ло да њу ју сва ки да шњи
при зо ри, го вор ис ку ства, што до нас сти же у фраг мен -
ти ма, крат ким опа ска ма, ски ца ма, ко је го то во да у пот -
пу но сти ис ти ску ју ауто ра пе сме, и го во ре за се бе, са
па жњом у свом но вом скло пу пе сме уре ђе ни, по пут
збир ке ра ри те та, и до ка за по сто ја ња, уисти ну ства ра ју -
ћи пот пу но но ви увид у ве ли ке ег зи стен ци јал не фун ду -
се, ко ји се ти ска ју ис под пут них кар ти, и го во ре она ко
ка ко се свом за пи си ва чу об зна њу ју – у је два одр жи вом
са би ру рас ко ши не по зна ни ца и от кри ћа, и у са свим
уоч љи вој об зир но сти спрам ка рак те ра сва ке ге о граф -
ске, ет но ло шке осо бе но сти, спе ци фич но сти лич ног или
груп ног пор тре та, ја сне све сти о ар хи ви сти ци сва ког
тре нут ка, сва ког то по ним ског де та ља и ме ђа ша.
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бом оста вља ју ,,кр ти ца и орао”, ка зи вач „до по ла уро њен
у сво ју сли ку”, и онај дру ги, без и ме ни жи тељ све та, ов -
де орач, не где дру где бро дар, ри бар, вр тлар или гро -
бар. Та дво стру ка пру га увод ник је у не пре кид но
осе ћа ње раз ло мље но сти што раз би ја иде ал не ви зи је је -
дин ства, а го во ри кроз људ ске су би не, у па ноп ти ку му
уса мље них швед ских ку ћа, го то во филм ских ре зо ва не -
ке тра ке до не те са пу та, или пак, јед но став но, по гле да на
увек не до ста ју ћи број шо љи ца у чај џи ни ца ма и до мо ви -
ма Шан га ја, на ту „ко шни цу” људ ску, у зу ју и мр мо ру,
или на су шту су прот ност – бе шум не и сјај не дру мо ве
дру гог кра ја све та, ко јим про ми ну аутомо би ли у сво јим
све тлу ца вим, ле те ћим та њи ра ма („Окла хо ма”). Ма ли
стро фич ни при зо ри уро ње ни су у тем пе ра ту ре оштре
зи ме, али и у жар и глад, на сли чи ца ма „Африч ког днев -
ни ка”, или ужас кон тро вер зи, по пут оне ко ја пре ле пи ха -
вај ски дра гуљ ви ди она квим ка кав је сте, са ко ло ни јом за
ле про зне у свом при крај ку („Мо ло кај”). 

Све је то, у исти мах, Тран стре ме ро ва „Гон до ла пре то -
ва ре на жи во том”, јед но став на и цр на, али и осе ћа ње дра -
го це но сти, ко је пла не ту чу ва у ва зда буд ном уну тар њем
оку, по пут бар ке у опа сно сти, као не из мер но про стран -
ство, во де ни, не бе ски и зем ни бес крај, оба сјан стреп њом
да ће не ста ти, ако се уга се фа ро ви пут ног ауто мо би ла, или
ако за тре нут не ку да од лу та по глед оно га ко ји је по хо ди,
као хо до ча сник на пу та ња ма пат њи и љу ба ви, скло пље -
них, као чу де сни све др жи тељ, у пе сму. Као ве чи та бри га,
и ве чи та опа сност, нат кри ље на над це ло куп ност јед ног и
је ди ног по се да ко ји зо ве мо жи вот, об зна ње ног у га ле ри -
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Пу то пи сни за пис је сто га са мо по чет на тач ка пре -
свла че ња у Жи вот, са свим дру га чи ја од мо гу ћег и оче -
ки ва ног го во ра по не се не на ра ци је. Бли жа је там ном
и тма стом го во ру зе мље, тла, љу ди, ис пу ње на тен зи -
јом тре нут ка, ухва ће ног у кли зном тек сту вре ме на, из -
ме ђу про шло сти и бу дућ но сти, са све тло сном искром
ко ја му да је сми сао от кро ве ња, бле ско ви те ис пу ње но -
сти зна че њем.

Чу де сно је осе ћа ње док ми пе сма на ра ста, / а ја се
оси пам. / Она ра сте, за у зи ма мо је ме сто. / Са би ја ме у
стра ну. / Из ба цу је из гне зда. / Пе сма је за вр ше на, ка же
у пе сми ,,Ју тар ње пти це”. Тај ,,раст пе сме” чи ни че сто
по ми ња ну тран спа рент ност Тран стре ме ро вог сти ха
уисти ну дво  знач ном. Јер она је исто вре ме но сло бо -
дан ви зир, спо со бан да ухва ти, не при стра сно, по пут
сним ка, за пис са пу та, од бле сак ви ђе ног, и по не се га
као узо рак про ду же не им пре си је, ре флек си је, или не -
са ни це, уокви ре не мно штвом сен ки – ства ра ју ћи но -
ви та лог ис ку ства, што по чет ном по ри ву ви де ти свет,
и из го ва ра ју ћи тај им пе ра тив, и за ми шље ни циљ – сро -
чен у ви зи ји еку мен ског јед ног – од го ва ра мно штвом
пре пли та ја раз ли чи то сти, раз дро бље но шћу, и но вом
па ра док сал ном здру же но шћу ча ро ви тог и стра шног. 

Не чег што ће пе сник ефект но на зва ти пре ле пом
шља ком ис ку ства. 

Из ме ђу све тлог и там ног, про вла чи се, као јед на од
мо гу ћих фор му ла пу то ва ња, дво стру ка пут на тра ка,
ко ју из исто и ме не пе сме (са под на сло вом ,,Са Бал ка на
’55”) – као про кр че ни пут пред со бом отва ра ју и за со -
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ца раз гр ће ен ци кло пе ди ју људ ске ду ше, што на ра ста у
бес кра ју ли ста ња – као књи га чи стог про тив реч ја („Крат -
ки пре дах то ком кон цер та на ор гу ља ма”). 

А сред ње је и сам ка зи вач, у мно штву сен ки, при -
гр ље них или про чи та них као не ки по нов но ожи вљен
сан, и из но ва от кри ве на вла сти тост. 

У осно ви, ти ме је афир ми  сан је дан од нај зна чај ни -
јих по е тич ких зах те ва ко је овај пе сник по ста вља пред
сво ју пе сму: Две исти не се уза јам но при бли жа ва ју. Јед -
на до ла зи из ну тра, дру га спо ља / и ту, где се су срет ну,
при ли ка је да ви ди мо се бе са ме (,,Пре лу диј”).

Оно што раз ли ку је ову по е зи ју у ком плек су ко ји на -
зи ва мо са вре ме ним пе сни штвом, од мно гих бр зо мет них
стру ја ња, пра ва ца, ди на мич них про ме на и пре о бра жа ја,
у ви со ко тех но ло ги зо ва ним зе мља ма из ло же ним све на -
гла ше ни јој је зич кој по вр шно сти и ме диј ским упли ви ма,
је сте, на ме сто на ме тљи во сти су бјек та или на гла ше ног
екс пе ри мен та, раз вла шће них фор ми и сло же ни јих је зич -
ких ин тен ци ја, го то во за бо ра вље на се ри о зност и сло же -
ност за хва та, ду бин ско и ши ро ко отва ра ње спек тру ма у
са гле да ва њу и тран спо но ва њу са мог по ја ма исти не.

У овом опу су, што бро ји тек не што ви ше од де сет по -
ет ских књи га – по чев од пр ве, 17 пе са ма (1954), до но ви -
јих, об ја вље них ка сних де ве де се тих (из две, но ви јег
да ту ма, пу бли ко ва не на кон Ту жне гон до ле 1996, још не ма
пре во да лач ких од је ка у нас*), али и у сва кој по је ди нач -
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ји аутен тич них лич но сти, ал бу му кра јол ика и де та ља, на
хо ри зон ту ко ји се до ти че а ко ји ва зда из ми че – то осе ћа -
ње са вр ше но од ре ђе ног при су ства што нас до ср жи про -
жи ма као кад но сиш пре пу њен суд, не про ли ва ју ћи ни јед ну
кап („Бал тик”), мно го је ви ше од пут ног за пи са – то је са -
ма струк ту ра, обу јам и аура јед ног по све жи вот ног а опет
по све ће ног про сто ра ли ри ке. 

Са ку пље не, у до слов ном сми слу, са че ти ри стра не
све та, Тран стре ме ро ве бе ле шке ,,не ви дљи вог” пут ни -
ка, ко је вр шач ка збир ка до но си као са мо је згро ове
осо бе не по е зи је, исрц та ва ју, у ора хо вој љу сци, на дла -
ну, ја сан и пре ци зан увод у раз у ђе ност Но ли то вог из -
да ња Са бра них пе са ма. То је ис ку ство са вре ме ног
све та, ухва ће но на чуд но ва тој ме ђи спо ља шње и уну -
тар ње аван ту ре нео че ки ва них от кри ћа. 

Не упу шта ју ћи се у на ра ти ве, по те зом про зног сти ха,
овај пе сник до пу шта ства ри ма и пре де ли ма да го во ре, не -
пре кид но их раз гра ђу ју ћи и са жи ма ју ћи не ком стро фом
уну тар њег чу ла, ме ша ју ћи, у фрак тал ним, над ре ал ним
при зо ри ма уисти ну ви ђе но и ре флек сив но, рас та па ју ћи
до ку мен тар но и исто риј ско у има ги нар но и снов но, флу -
ид но ис ку ство, ко је ње го ве скру пу ло зне уви де по ве зу је у
јед ну, ве ли ким умет нич ким за ма хом оства ре ну, и од Ве -
ли ке ме мо ри је за да ту фор му не са нич ног бе ле же ња, али
и хо ти мич но не го ва ну, лу цид ну, сен зи бил ну свест ли ри -
ча ра о те жи ни и по све ће но сти те двој не при ро де исте ми -
си је, ко ја је час ис ку ство умет ни ка са ду шом на
сва ко днев ном за дат ку (Ле жим рас пет по пут рас кр шћа),
час по вла шће но осе ћа ње от кро ве ња, ко је за сво га чи та о -
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са здан ва зда не си гур ни дом. 
Исти на, ка же је дан Тан стре ме ро ва пе сма, по сто ји

на зе мљи / али ни ко се не усу ђу је да је до хва ти. / Исти -
на ле жи на ули ци. / Ни ко је не при сва ја („Air mail”, СП). 

Она је у ње го вој пе сми, пре све га, у пре де ли ма зби -
ље – твр да и опо ра, по пут цр не раз глед ни це. Али је и
ми сао о све ту, или не ки вид дру га чи јег ка дри ра ња ви -
ђе ног, пре гру пи са ње ли ца и об ли ка, ка ко ка же пе сник у
нео бич ној пе сми „Се ми нар сна” (СП) – је дин ствен ко -
мад – што да је се са мо јед ном, јед ног тре на, а из ју тра
не ста не. Тај на сил ног ра сип ни шта ва, не ког рас ко шног
сне ва ња, под при смо тром ја ве, ко ме у сва ком ча су
пре ти уни ште ње, Као ка да сум њи ча ви љу ди / у уни фор -
ми пре срет ну ту ри сту – / отво ре му фо то а па рат, ва -
де филм / и пу шта ју да сун це остве тли сним ке…

Она је и у уском ви до кру гу, из о штре ног со чи ва, у
ма лом ам бле му, што по ста је и на да ље ви дљив на пу ту
кроз вре ме – по пут ша ре ли ша ја на пра шком гро бљу,
или реч не стру је, фор му ле мра за у зра ку, сли чи ца
вре ме на – ко је без ока свог чи та ча и на до пи са не ке
дру ге епо хе оста ју увек тек „на по ла до вр ше но не бо”
– ру ко пис ко ји нам је за ве штан, сво јим при су ством, а
ко ји без тог до пун ског, и ду бин ског иш чи та ва ња, лир -
ског еха, оста је, упр кос очи глед но сти, тај но ви тост дру -
го сти, за у век за ро бљен у сво јој ти ши ни.  

Или је то де лић ком плек сне зби ље, већ спрем не за
ре флек сив ни за пис, по пут оног што је из ро нио из из -
не над ног, би зар ног и на о ко не чит ког де та ља брон за -
ног ре ље фа, из 16. ве ка, у африч кој кра ље ви ни Бе нин,
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ној пе сми – од ко јих су не ке, по пут нај о збиљ ни јих ре -
флек сив них екс пер ти за, пи са не ве о ма ду го (за пе сму „Га -
ле ри ја”, пе сник сам ис ти че да ју је на уму имао чи та ву
јед ну де це ни ју) – по јам „ствар ног” за о ку пља пу ну па жњу. 

По нај пре, као скри ве ни од јек су бјек тив ног, ин тим -
ног, траг ко ји лич ност овог пе сни ка упи ја из фраг ме на -
та зби ље, ге о граф ског и исто риј ског ми кро про сто ра,
као узор ка ко лек тив не ме мо ри је или ства ра лач ког, ин -
ди ви ду ал ног гла са не ког од ње го вих де ли мич но ре ал -
них, де ли ми це до ма шта них ју на ка. Траг по ни као у
про шлим или мо дер ним вре ме ни ма, а до жи вљен из -
но ва, у јед ном не про ла зном са да.

Ове пе сме су та ко у исти мах ис пу ње не ар хи ви ра -
ним и ак ту ал и зо ва ним зна че њем ко је пре но си уз бу -
дљи ве, уз не ми ру ју ће уви де у оно што је чо век у
пре де лу. Та ко се мо же ту ма чи ти, на при мер, и бал кан -
ски пеј заж пе сме „Фор му ле пу то ва ња”, са ора чем у по -
љу, и не бе си ма што од је ку ју те шком и та јан стве ном
про шло шћу, али то су и бес пу ћа ди вљи не или мо дер -
них ур ба но сти, ко ја ра зно ли ке то по ни ме све та пре -
тва ра ју у ла ви рин те ин ди ви ду а ли те та, тра же ћи да се
про чи та ју, рас ту ма че и бу ду упам ће не, упра во као ма -
ле, уз бу дљи ве по ве сти о чо ве ку у вре ме ну, што их си -
мул та но пра те, као не по но вљи ве по ве сти о људ ској
суд би ни, у ве тро ме ти на ма, у ко ји ма се огле да ла остр -
ва и во да ло ме, пред „опа сно сти ма ода ствуд”, у за о кре -
ту „стра те шког пла не та ри ју ма”, ко ји пред ста вља ве чи ту
ен иг му чо ве ко вог по сто ја ња под окри љем по знат ног,
за ви чај ног, баш као и уда ље ног не ба, под ко јим нам је
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пре кид но пре ла зи гра ни цу, до ти че тран сцен ден тал ну
цр ту, ко ја, у аго ну људ ског би ћа и ње го вих ан та го ни за -
ма, раш чи та ва у на ма и оно бој но по ље / где ко сти смр -
ти во де бит ку да ожи ве („Умет ник на се ве ру”).

У вра ћа њу те тач ке за мр зну ћа, ис под ну ле, као и ап со -
лут не ти ши не, на тач ку ото п ље ња и мо гу ћег, но вог по чет -
ка го во ра, ле жи јед на по све та јан стве на ди ме н зи ја исти не,
ко ју овај пе сник ис ка зу је но вим пла не та ри ју мом сво јих
про зрач них сли ка и је зич ких са звуч ја, у кри ста лу дво стру -
ког та ло га ре ал но сти. Њи хо ва екс по зи ци ја мо дер на је и
ди на мич на се ри ја сли ка оштрих ре зо ва, до ку мен тар ног
сле да се квен ци, али у исти мах и нео бич но та на на, ме ка
под ло га ра њи во сти, из ко је на ста ју и ко јој се вра ћа ју ре -
флек сив ни кру го ви, ин тим ни, по пут ша па та ду ше ко ја ра -
за зна је, и у свом окри љу но си уни вер зум ду ша, њи хо ве
сва ки да шње и сваг да шње са ге уз ра сле до псал ма, или но -
вог и оп ште знач ног „увод ни ка у ти ши ну”, у јед ној од ма е -
страл них пе са ма овог опу са („Игра зво на”):  

Ле жим на кре ве ту ра ши ре них ру ку.
Ја сам про пи сно ба че ни лен гер, што гра би сво ју
огром ну сен ку ко ја ис пли ва ва,
то ве ли ко не по зна то, ко је сам ја, део је тај не
ва жни је и од ме не са мог.

На по љу се пру жа ше тач ка зо на; ули ца ко јом
мо ји ко ра ци од у ми ру баш као и оно што је
пи са но, мој увод ник у ти ши ну и мој по пут
ру ка ви це из вр ну ти псалм.               
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где су пор ту гал ског Је вре ји на до ча ра ла, ти ме што су га
са зда ла, три пле ме на ње го вог по ре кла, три на ро да у
ње го вој кр ви. По но во ро ђен у „ме тал ној ра си”, у стру -
ја њу по ру ке из овог нео бич ног ар те фак та, он је па ра -
диг ма Тран стре ме ро ве књи ге су прот но сти, ко ја тра жи
ве чи те лан тер не у на ма са ми ма, ка ко би по сву да, па и
у на шој та ми, от кри ле чо ве ка – нас са ме – ту књи гу за -
та ла са ну и пре кри ве ну не из бро јем но вих сла по ва, ко -
ја мо же би ти јед но ста в но са же та у три за вр шна рет ка
пе сме „Чо век из Бе ни на”: Ту сам, да се срет нем / са сва -
ким ко по диг не фе њер свој у ме ни да се огле да.

Све тлост за дру ге очи – та ко Тран стре мер на зи ва
свој сан, сво ју ти ху страст све љу бав ног тра га ла штва за
од го во ром иш че зну ћу ко је чо ве ка пра ти, по ни ште њу
што све пре кло пи, на лик рав ној ка ме ној пло чи и ћут њи
не по сто ја ња. То је дру ги, ми стич но обо је ни пре део ње -
го ве пе сме, сан у ком пу за ве ми сли уче да хо да ју или ја -
ва, ко ја у пе сми „Бал тик”, уз не ми ре ним сло го ви ма
опа сно сти, тра жи од нас да из ра жа ва мо по не што сво јим
жи во ти ма / у овом број ном хо ру му ца ва ца, да по ме ри мо
ка заљ ку за у ста вље ног руч ног са та, у оном вре ме ну што
иште за бо рав свих је зи ка и из у ме ва пер пе ту ум мо би ле.

Ма ло је пе сни ка та ко од ва жних да упло ве у пот пу -
ну не си гур ност све оп штег, ко ју ви ше не мо гу ис цр та ти
оп ште упу те уџ бе ни ка ни ти ко му ни ка циј ских пра ви ла.
И та ко моћ них, да пе сму „о ства ри ма бли ским”, пре тво -
ре у при гр ље ност ве ли ких те ма оту ђе ња, скри ве не чо -
ве ко ве дра ме оп стан ка у сре ди шту ујед на че ног рит ма
веч ног вре ме на, или у пре де ле из ван ви дљи вог, што не -
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дљив („Злат на зо ља”). И сто га је Тран стре ме ро ва га ле ри ја
сли ка и ли ко ва увек дво знач на. И ка да су у њој ожи вље не
аутен тич не при ли ке, са ули це, по ља, или бро до ва, ра та -
ри, ри ба ри и чам џи је, љу ди у рад нич ким ком би не зо нима,
или ка да су то пи сци, сли ка ри, ком по зи то ри, му зи ча ри –
чи ји пор тре ти и име на из ра ња ју из стра ни ца има ги нар -
но раз ли ста не ен ци кло пе ди је (Го гољ, Вер мер, То ро, Ваг -
нер, Лист, Шу берт, Хајдн, ком по зи то ри де ла за ор гу ље) –
они су под јед на ко део Ко дек са, ка ко гла си на слов јед не
од ван ред но ле пих и пам тљи вих пе са ма. За пра во, јед ног,
је дин стве ног Ру ко пи са, чи ји по чет ни под сти цај и тво рац
уисти ну мо же би ти је ди но Ве ли ка ме мо ри ја, у Тран стре -
ме ро вом опи ту се ћа ња и има ги нар ног по ет ског фо то пи -
са рас по ре ђе на на без и ме не и слав не, зна не и не зна не
сво је при пад ни ке.

Сви су они, у ис пре ки да ним вре мен ским од ред ни -
ца ма, јед на ко при сут ни у „фу сно ти ца ма, ми мо глав них
ко лум на” – део ано ним не бе смрт но сти – ко јој пе сма,
за пис и фо тос, из ра зи те осе тљи во сти на ин ди ви ду ал не
тра го ве у вре ме ну, и на њи хо ве је дин стве не, ду бин ске
про фи ле, у свом има ги нар ном, не по но вљи вом тран -
скрип ту, ну ди као но ви жи вот. Дру гу по ло ви ну не ба.

То су оне сли ке сна жни је у се ћа њу но кад их го лим
оком ви ди мо, нај и зра зи ти ја кр сти о ни ца што кру жи ла -
ко бруј ним рин ги шпи лом се ћа ња – ка ко ка же
Транстремер у песми „Бал ти к”, али и онај ис трај ни бруј
што сле ди нас – „на ви ше/ду бо ко” ње го ве „Шу бер ти -
ја не”. Ре ал на, и про ду же на фор му ла, ду га ме ло ди ја у
свим ва ри ја ци ја ма и пре о бра жи ји ма.  
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Има у Тран стре ме ро вој пе сми сна ге ре ви та ли зу ју -
ћег, ис це љу ју ћег. 

Мај стор ског, у зна ку об но вље них ста рих за на та, и
ви со ке умет но сти – ду бин ске фу зи је, и не на ме тљи вог
скла да зна ња, сли кар ства и му зи ке. Али и не чег са -
крал ног, про же тог енер ги јом ду бин ске ве ре у дру гу
стра ну та ме, све тло пи сни ње гов траг, сли вен у шкољ -
ци на ших би ћа и суд би на, и за ве штан кре а тив ном од -
го во ру ве ли ком ства ра њу, до ди ру из ме ђу два об уј ма
и два ни воа ства ра лач ких сфе ра, бо жан ске, и оне, по -
ве ре не људ ском пе ру. И та ве ра, овог пе сни ка атла -
сних и астрал них раз ли ста ва ња жи вот них пре де ла и
дра ма, екс пре си о ни стич ке уз бур ка но сти и над ре а ли -
стич ких пре ло ма, чи ни по све ће ним и ис трај ним пре -
но си о цем ми стич не и не у га си ве искре, ко ја из ну тра
озра чу је ње го ве стро фе, по пут не пре на гла ше ног, али
сву да при сут ног сла вље ња жи во та, ње го ве пре но си ве,
веч не ауре.   

Јер пе сма је, с јед не стра не, ка ко ка жу од лом ци пе сни -
ко вог раз го во ра са Мат сом Ра јин гом (1979), „про сто на -
год ба с том про фе си о нал ном уло гом”, „рап со ди ја о
аутен тич ној, до жи вље ној при чи”, ко јој и сам при па да. Али
у исто вре ме, ре ћи ће Тран стре мер на дру гом ме сту – она
је по пут ре ли ги о зне иде је: „ви дим вр сту зна че ња у при -
сут но сти, у ко ри шће њу ствар но сти, до жи ља ва ју ћи је, кре -
и ра ју ћи не што из ње”. 

Го вор ни су бјект ове по е зи је је притом нај ве ћи за не се -
њак и онај ко нај ви ше сум ња. Чак и не зна ју ћи. / Он је са вез
дво ји це, од ко јих је је дан сто по стот но ви дљив, дру ги не ви -
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сто ру зби ље и лек си ке су сре ћу рас цве та ле тре шње и
те шки ка ми о ни, др во и не бе са, ка да све тлост уда ра у
спо ре и ду ге се вер њач ке но ћи, или ка да се у улич ном
шу му ја сно ра за зна је ка ко од ње них на ле та ок на про зо -
ра дрх те. На отво ре ним атла си ма бал тич ких мо ра (пе -
сма „Бал тик” у ори ги на лу као на зив но си упра во тај
плу рал), раз ла ма се те шки бруј брод ске ма ши не, као
аку стич но при су ство са мог сре ди шта по кре та ча суд би -
на, док не где, на са свим дру гим кра је ви ма гло ба, у по -
ла га ним кру го ви ма, ти ши на до ла зи / из сре ди шта зе мље,
ко рен да пу сти, по ра сте, / и под сун цем гу стом кро шњом
чо ве ко во уси ја но / сте пе ни ште рас хла ди (,,Пет стро фа за
То роа”).

Тран стре ме ро ва пе сма, из ве сно, ка дра је да бу де
тај крат ки зву ков ни до дир, ви ње та, по пут оне у ко јој
Мољ ци за по се да ју ок на, до но се ћи ма ју шне, бле ду ња ве
по ру ке из све та („Ла мент”), али је под јед на ко и ду ги
тон, ве ли ко са мот ни штво Се ве ра, што огла си се из гро -
зне зи ме као скри ве на му зич ка ви љу шка. 

Зву ков ност у овој по е зи ји је, штави ше, ко ли ко нам то
пре во ди о че во уме ће до пу шта да осе ти мо, овом пе сни ку
нај бли жи, нај не по сред ни ји и нај и страј ни ји из раз по тра -
ге за ду бин ским, је зич ким и ме ло диј ским ана ло га ном ду -
хов не су шти не. Не ви дљи вог по кре та ча ства ра ња.

У не пре кид ној про ме ни аку стич них пре де ла и ода -
ја – као да су стро фе и ка ден це Тран стре ме ро ве пе сме
при зва не као зна ков ност на ме ње на рас по зна ва њу и
учвр шћи ва њу ус трој ства по сто ја ња – вер бал не и му -
зич ке струк ту ре ње го вих сти хо ва сво јим рит мо ви ма,
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И ка да сам, у ду ху лир ског про гра ма ка же: Ја сам
ме сто / где се ства ра ње до вр ша ва, овај пе сник оним
што је сво јим сти хом об гр лио, за ве шта ва као свој део
оства ре ног, Ве ли кој ме мо ри ји, као соп стве ни при лог
Пи сму, Ве ли кој ре че ни ци, или Ме ло ди ји. 

Мо ма Ди мић на јед ном ме сту свог тек ста ис ти че
Тран стре ме ров кон ден зо ван и го то во аскет ски гра ђен
пе снич ки опус, ње го ву ја сну „ко ди фи ко ва ност”: „Сва ка
пе сма за у зи ма чвр сто ме сто у ма пи ње го вог пе сни штва,
по пут сва ког по је ди нач ног еле мен та у Мен де ље је вом
си сте му”. Но го то во да би се то за па же ње о ја сном си -
сте му мо гло и да ље раз ви ја ти, у пер спек ти ви ко ја при -
род не фе но ме не тран скри бу је у си стем му зич ких
зна ко ва и па у за, не ке увек но ве и од ме ре не но те сва ке
ре чи, ко ја пре но си свест о оно ме што је из сва ке вре -
мен ске ин стан це бе ле же ња пре не ла у ду гу ме ло ди ју, и
ње не ра зно ли ке ва ри ја ци је – бли ста ју ћи и пре о бра жа -
ва ју ћи се – кат кад хра па ва и сна жна, слуз пу же вог тра -
га, кат кад жи ца че лич на („Шу бер ти ја на”). 

Зву ков ност да је по себ ну ди мен зи ју сли ков ном Тран -
стре ме ро вом ру ко пи су, и сва ком рит мич ки оцр та ном
сле ду де та ља нео сет но пру жа но ву ре ал ност тран спа -
рен ци је, осе ћај „при су ства”, оне по све при та је не, а ово ме
пи сму не из о став но ва жне но те спи ри ту ал ног.

Јед на од кључ них пе сни ко вих пре о ку па ци ја је сте
фор ма, из раз, и фо нич на опре ма сва ке пе сме по на о соб.

И он да ка да је она део ур ба не ар хи тек то ни ке, фре -
ско пи са са вре ме но сти, у ко ме се Тран стре мер ис ка зу је
као мај стор пр вог ре да – и ка да се у истом ми кро про -
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сто је – као и ње но кон тра пункт ско је згро, са зда је на
вр тло зи ма по ни ру ћих уви да у текст све та, и пра те ћим
њи хо вим ви бра ци ја ма. Не гу бе ћи из ви да – упр кос ме -
та фо рич ком укр шта ју и екс пре си о ни стич ком на бо ју
– ви син ске и ду бин ске по ка за те ље сво јих уве ре ња,
сво јих по е тич ких и ду хов них па ра диг ми. 

Он је, још од свог по чет ног огла ша ва ња, у пр вој збир -
ци, пе сник уз бу дљи вог па ра док са – узру ја не ме ди та ци је.

Јер пе сме су, ка ко би сам ре као, и де ло сум њи и
чин за во ђе ња. Сан и ја ва. 

Де ло твор не ме ди та ци је. „Оне би да нас про бу де, а
не да нас успа ва ју” (из пи сма Ја но шу Пи лин ском, 1977).
У исти мах су под сти цај не, и оне спо ко ја ва јуће, крун -
ски убир уве ре ња да је и сам њи хов тво рац, „део тај не
ва жни је од ње га са мог”. 

Или су пак чи ста игра зво на, где су прот но сти се
так ну, и на дну свог до ти ца ја оцр та ју на ше би ће. Не -
што што има мо и про но си мо – као те рет свог ве ка. 

Гон до ла, „пре то ва ре на ис ку ством” – што јед но -
став на је и цр на. Што у исти мах има и пре но си нас, и
го спо да ри та јан ством ко је нас об у зи ма и из ну тра ар -
ти ку ли ше, ме ло ди јом ве ћом од сва ког тре на. Сро че -
ном од ве ли ке ениг ме са да шњо сти, и ми стич не ари је
про шло сти и бу дућ но сти.  

У тој аури кат кад бле сне и по ет ски ауто пор трет –
му зич ка ре зо нан ца јед ног осе тљи вог и фи но об ли ко -
ва ног ин стру мен та, го то во не по зна тог уоби ча је ним је -
зич ким зна ци ма. У че сто ци ти ра ном ен гле ском пре во ду
сти хо ва из но ви је ета пе песниковог ства ра ња, она гла -
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рас по ло же њи ма и ста вом – пре лу ди ју ми ма, але гри ма,
ма дри га ли ма, ка при чо си ма и нок тур ни ма – из но се на
све тло да на ва ри ја ци је ко је су из раз кон стант не жуд ње
за ап со лут ним све са др жи те љем је зи ка, или ти ши не, от -
кри ве ним кат кад и у без гла сној ара бе сци бе ли не и чи -
стог сне жног пеј за жа: На ба сах на тра го ве је ле на у сне гу.
/ Је зик без и јед не ре чи („Из мар та ’76”), као крат ка за бе -
ле шка, фу сно ти ца ста вље на под но за ве шта ња Ве ли ког
Ду ха – По кре та ча. Или ће, кат кад, то би ти пр вот на, све -
о бим на пе сма, што по пут Ни ла, на та па зе мљу и по вла -
чи се у тек сто ви ма раз ли чи тих вре ме на, оче ку ју ћи од
пе сни ка да је пре у зме, бар у фраг мен ти ма, као те ста -
мен тар ни ко мад зби ље у ко ји смо упи са ни, и сро чи свој,
след ству ју ћи део пар ти ту ре – од го вор Ве ли кој Ме мо -
ри ји све та. 

Пу на ре зо нан тност Тран стре ме ро ве пе сме, ње го во
Ја, ко је је рет ко ка да та ко, у пр вом ли цу јед ни не из го -
во ре но – за ме ње но увек Дру гим, мно ги ма, што на се -
ља ва ју жи вот и пла не ту љу ди – уисти ну је не по сре дан
и жи ви, али и ми стич ни, скри ве ни, ин тим ни кре а тив ни
од го вор оном моћ ном гла су, је ди ном ко ји мо же ре ћи
– Ја и Сви: Вр тлог се ди же сред во де си ве / и не ки глас
про го во ри: „Је дан по сто ји што је / до бар. / По сто ји је -
дан ка дар ви де ти све без мр жње.” („У дел ти Ни ла”). 

Ње го ва пе сма је, ка ко је при клад но за бе ле жио Ро -
берт Блај, је дан од ње го вих по све ће них пре во ди ла ца
и ду го го ди шњих при ја те ља – на лик те лу ви о ли не.

Јер Тран стре мер је, то је по све си гур но и ја сно, пе -
сник ко ји мир и склад сво је пе сме – та мо где они по -
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Алек сан дра Ђа јић Хор ват

CAN TO IV*

Већ тре ћи град
у ко ји сти жем ове го ди не
са сво јим те лом
ко жом зу би ма нок ти ма
сво јим цр ним ко фе ром
рас ко ма да ном до мо ви ном.
Гра бим не по зна тим плоч ни ком
ка ула зу у ме тро.
И за тим
пли ма по крет них сте пе ни ца
пре у зи ма мо је те ло
и кроз обла ке бле шта вог нео на
ла ка и про зир на
си ла зим у под зе мље.
Мо ја злат на гра на
згу жва но из да ње
ју тро шњих но ви на
ми ри ше на оло во.

Бу дим пе шта, је сен 1999.

* Aleksandra Đajić Horvat, Konigstrasse. Pesme. Kulturni centar
Novog Sada, 2012.
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си: I am car ried in si de / my own sha dow li ke a vi o lin / in its
black ca se.

Или то, мо жда, мо же мо ре ћи и ова ко: Но си ме мо -
ја вла сти та сен ка / као ви о ли ну / ње на цр на ку ти ја. 

Је сен, 2011.

86 |



на ђе мо, као вла сти то остр во Све та, или нај ма њу тач ку
ко ег зи стент не из ми ре но сти, услов оп стан ка – ег зи -
стен ци је, или би ћа, и – по себ но зах тев но, осе тљи во и
бол но – ег зи стен ци је, и би ћа. 

Са пу ним ду хов ним, ин те лек ту ал ним и емо тив ним
уло гом, овим пе сма ма је пре да то – бол но су бли ми ра -
но, крх ко и сна жно – „огром но пред о се ћа ње све та”,
оно га Ја, што му се упу ћу је из жуд ње да га, ипак, не где,
на ђе – рав но при мар ној жуд њи, сло же не уну тар ње,
кон сти ту тив не сна ге це лог се бе, али и ва зда по зле ди -
вој ра ни – ве ли кој по е ми не до ста ја ња, у ко јој се од го -
вор, пи смо све та, оче ку је као уза јам но, об гр љу ју ће,
пот пу но, и чи сто. 

Ова књи га по е зи је, чи ја је аутор ка, за хва љу ју ћи по -
ли граф ској при ро ди и ра зно стра ном та лен ту, уве ли ко
за ро ни ла у кул ту ру свог до ба – ука зу је се, ме ђу тим, у
нај о се тљи ви јем се ди мен ту, као шти во ра чва ња, не из -
бе жних дра мат ских ди вер ген ци ја и уну тар њих то ко ва,
што су бјек тив ну ми сао, фи ло зо фи ју жи вље ња, ис ку ство
осе ћа ња и зна ња, суп тил ног ем па тиј ског упи ја ња сва ке
ни јан се раз ли чи то сти и осо бе но сти у све у куп ном пла -
не та ри ју му по и ма ња кул ту ре, ње не тра ди ци је и мо дер -
но сти – овим уну тар њим ис пи си ма, ве ри змом по е зи је
ис ку ства, тран сфор ми ше у оштре кр хо ти не ви ђе ног и
са ња ног: у днев ник лир ске тран спа рен ци је ко ја по се -
би, не дво сми сле ном ја сно шћу сти ха, обе ло да њу је на -
гост ег зи стен ци јал ног са да, утвр ђу ју ћи, и ва ри ра ју ћи,
основ ну ме ло ди ју књи ге, оштри ве тар че жње, пу та, не -
до ста ја ња, нео ства ре но сти, и бо ла.
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РАЗ ВЕ ЈА НИ КАН ТО СИ, ИЛИ ДУ ША У ТРАН ЗИ ТУ

Ово је збир ка обри са по ет ског ауто пор тре та, ко ја у
ски ца ма, ва ри јан та ма и пре о бра зба ма, чи ни збир ку
суд бинâ јед не осо бе. Ти ме већ, и осе тљи ви оку лар, у
ко јем се пре ла ма сли ка јед ног до ба и под не бља. Јед не
епо хе. Мо жда про шле, у тре ну пре ва зи ђе не, уга ше не,
из гу бље не. А опет, и го ру ће, трај не, не раз ре ше не, што
као суд би на све та тра је, и из ван ко ри ца ове, или не ке
дру ге књи ге, и на кон ње, у ко ви тла цу вре ме на и исто -
ри је. На пи са на је при сно, по у зда но, као осе буј на и
лич на по тра га за ве ли ким Јед ним све ко ли ког вре ме -
на, али и за же ље ним, мно го знач ним и ви ше цен трич -
ним об је ди ње њем – мо гу ћом су мом ком плек сног
ис ку ства – ко је не ми мо и ла зи ни су бјек тив но ни оп -
ште, ни же ље ни уве ре ња, ни дру штва ни епо ху – у зад -
њој де ка ди оне ци ви ли за циј ски и исто риј ски сло же не
за вр шни це два де се тог ве ка, ко ју смо би ли спрем ни,
или же ле ли на зва ти и сво јим вла сти тим тре нут ком у
вре ме ну. И ко ју смо, сва ко на свој на чин, те гоб но, и
по себ но тра гич но на Бал ка ну, с об но вље ном, го то во
ан тро по ло шки и ген ски нео че ки ва но пла ну лом че -
жњом, за те кли у се би, као ду бо ки по рив, да у ну тар -
њем ку ћи шту, и соп ству, већ ра се ље ном и не у та же но
упи та ном под тур бу лен тним сво дом и тлом ра шо мон -
ских усло ва-по ну да у фор му ла ма са вре ме но сти, про -
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дру ги, ви ви сек тив ни рез ого ље ња, са мо пре по зна ва ња, у
вла сти тој ду бин ској сли ци: ли це са па со шке сли ке, лик
из бе гли це, ни ког, за те че ног у спек та клу мно штва са вре -
ме них ме тро по ла и свог им про ви зо ва ног удо мље ња ме -
ђу зи до ви ма од па пи ра, штам би ља, из најм ље них со ба,
го стин ских пар ко ва и тра ва, ми ри са не по зна тог, не при -
сво ји вог и не про зир ног.

Ис пи сан је зи ком нео ту ђе не хо до ча снич ке чи сто -
те, с про зир но шћу ка пљи ца ки ше и оти ском сто па у
пра ши ни, микро ко смос Алек сан дре Ђа јић Хор ват тре -
пе рав је од ду бин ске и сфе рич не пу но ће ње не „Је се -
ни ја пан ске со бе” (тво ји пр сти / огра де од бам бу са / не
да ју ми да одем), на дах нут фи ло зо фи јом и на дом све -
та-уто чи шта (ка да пре ђем врх ве ли ке пла ни не / за бо ра -
ви ћу ру жу / ко ја са му је на ве тру), оне ма ле веч но сти
тре нут ка, што ус кр сне у ле ко ви то сти до ди ра, про жи -
ма ња, су штин ског от кри ћа дру го гог, у свим вре ме ни -
ма – под но сли кар ских пла та на, мр тве при ро де у ко јој
је све ствар но, опи пљи во, све за у век, и све жи во (Ко је
био Бал та зар ван дер Аст / ко ме је би ло да то / да у хо -
ду гу се ни це пре по зна веч ност), или истин ског пеј за жа
где де таљ по ста је „злат на шу ма”, „ти ши на, мо кра кро -
шња пу на све тло сти”, или пак ча са ин ти ме, ча ја за дво -
је, ура ња ња у ми рис ја сми на – „све мо гу ћу при сут ност”.

Али то је и изе на ђу ју ће опо ра, јед на ко чи сто пре до -
че на се ри ја за пи са са ис пре ки да ног из бе глич ког пу то -
ва ња, ко ме већ пот пи си ис под пе са ма (Но ви Сад,
Бу дим пе шта, Бу ков, Бер лин, Ха но вер, Бре мен, Фи рен ца)
на ла жу но ви ри там спо ја ствар ног и вер бал ног ко ра ча -
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Мо тив ски сплет ових за пи са сло жен је пре плет пи -
та ња: ко ли ко је по треб но да пут ник у ду ши, са лич ном
кар том у бо ја ма сво је мул ти кул ту рал не ело квент но сти
и пи то мих ну тар њих да ро ва – те по у зда не ши фре све -
при пад но сти – пре ђе гра ни ца, ко ли ко да пре ко ра чи
пра го ва, ко ли ко да за бо ра ви, ко ли ко да пам ти, ко ли ко
пу та да се из но ва за пи та: ко сам, и ко је Дру ги, ко ли ко
пе ча та у па со шу да у се би ожи ви, и из бри ше, да би по -
ни штио и ви дљи ве ба ри је ре, и не ви дљи ве зи до ве што
га у свим при ступ ни ца ма све ту и оче ки ва ном пу ту Се -
би, нео т кло њи во окру жу ју и пра те – као стиг ма ти чан
знак ег зи ла и ре ал но из гу бљен а не из бри сив иде о грам
до ма. Не до ста ју ће и не до сти жно пре пли ћу се у овом
лир ском пи сму јед на ко као што жи вот на ди ре ода свуд,
на нов на чин да лек и нео сво јив, док без мер на етар ска
енер ги ја све при пад но сти, оти сну та из уну тар ње ман да -
ле (Ду га при пре ма за пу то ва ње / за тим че ка ње на ста -
ни ци // глад на и чи ста), оком не ког дру гог и но вог у
се би (сли ка ће ме / тре ба да се на ме стим / осмех нем /
за ба цим ко су / и ма ло по диг нем бра ду // ко нач но ћу зна -
ти ко сам) по се би ис пи су је днев ник са мо ва ња, док ис -
пре ки да не се квен це ја сно сти (из мог по со ша / вре ба ју
раз ру ше ни гра до ви), увек но вог и увек стра шног „пр вог
ју тра у ег зи лу”, и дво сми сле но сти из ба вљења (бла же ни
свет крат ког esprеssа, / крат ког се ћа ња, ду гог чвр стог сна)
цр та ју по тре сни ити не рер са озна ка ма гра до ва, го ди на,
да ту ма, ко ји и не хо ти це, по се би, ис под пе ле ри не свет -
ског пут ни ка, са вре ме ног но ма да, чи та ча ен ци кло пе диј -
ског оби ља му зе ја и га ле ри ја, осли ка ва ужи во, и онај
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но ве се бе, пре не тог пре ко гра ни ца зна ног (све да ље од
оног што сам би ла / са ма се би ко мад до мо ви не), ис ку -
стве но пот пи су је то пра во на при вре ме ни бо ра вак / у
још јед ном од при вре ме них цар ста ва, са уку сом при -
вре ме них обе да, не у до мље но сти, ве ли кој рас ко шки
хлад но ће гра до ва, где би ти спа сен, јед на ко је си ла ску
у под зе мље, у нон ша лан ци ју пра зни не, сред сле пих
ур ба них све та ла, иза сте рил ног ок на, где не до ста је тек
по тез и по крет па да се ис пи ше и траг вла сти тог не по -
сто ја ња: по же лим по не кад / да иза про зо ра сам / у не кој
бол ни ци / иза ста кла / и са ма про зир на / на бе лом гле -
че ру / за бо ра вље ни ми кро ор га ни зам / хлад но ћу пр сти -
ма да опи пам // ста кло // ту без бој ну еута на зи ју. 

Кан то си Алек сан дре Ђа јић Хор ват дра ма тич на су
ра зи ла же ња пу те ва, пре о бра зби, као пу не це не из ми -
ре ња са све том, и ра стан ка са со бом, не мо гућ но сти
пу та Ку ћи – не пла шим се стра на ца / и њи хо вих за луд -
них дла но ва / та ко да ле ко од це ли не / та стр пљи вост
/ с ко јом по ста јем не ко дру ги / пла ши ме // пут ку ћи ду -
го тра је. Из ме ђу за бо ра вље ног и за ми шље ног (Мје сто
са ког сам по шла / не по врат но је не ста ло / Не мо гу ви -
ше да га на ђем…; пла шим се са мо јед ног: / да ме ста ни -
ка да ни је ни би ло), ван ре ал ног све та и вре ме на, а до
вр ха у ње му, ис цр тан је оти сак ко ји још је ди но у сти -
хо ви ма оста вља ду ша-те ло, а ко ји је, спле то ви ма сво -
јих фи ло зоф ских, есе ји стич ких ре ми ни сцен ци ја,
до ку мен тар них се квен ци, ха и ку сти хо ва, пут них за бе -
ле жака, у ме ђу про сто ру сво јих ко ра ча ја, и њи хо вим
сле дом, са зда ла као сво је је ди но, па и фи нал но уто чи -

|  93

ња (Већ тре ћи град / у ко ји сти жем ове го ди не / са сво јим
те лом / ко жом зу би ма нок ти ма / сво јим цр ним ко фе ром
/ рас ко ма да ном до мо ви ном), као и фор ме пре ки ну тих и
раз ве ја них де ло ва мо дер не по е ме, пе ва, ко ји ма пе сни -
ки ња да је ну ме рич ке озна ке и че сто по но вљен исти на -
зив – Can to. Пе сма ма рет ке опа жај не би стри не, чи ја се
из вор на пер цеп ци ја ло ми под су спрег ну том емо ци јом,
и тен зи јом уну тар ње са мо кон тро ле и спон та ног ода ха,
са мо ће пред но во про на ђе ним све том, истог у сво јим
раз ли чи тим од лом ци ма, и сво јом ур ба ном, од го је ном и
кон тро ли са ном кул ту ром оп ста ја ња, са мо ће у мно -
штву, ко ји се осли ка ва у ја сним бо ја ма соп стве не уз -
др жа но сти и (са мо)оту ђе ња, сва ка пе сма Алек сан дре
Ђа јић Хор ват до жи вља ва се као дру га чи је апо стро фи -
ра ње је два са оп шти вог пул си ра ју ћег бо ла, ко јем, у ге о-
ме три зму оштрих спо зна ја или кли зним сли ка ма, у
зна ку ви со ке књи жев не пи сме но сти, нео бич не и не -
у си ље не ме та фо ре ука зу ју на пра зни ну, но ви вал ово -
вре ме них стра хо ва, ру пу у вре ме ну, што спа ја
но во сад ску Бал за ко ву (про зор без за ве се мој је ча сов -
ник / из ва ђе ни зуб) и бер лин ску кра љев ску ули цу, са
ње ном бе шум ном ко ло ном „ли ца ко ја не ста ју”, оста -
вља ју ћи за со бом сво је за бо ра вље не обу ћар ске ка лу -
пе. Пе сни ки њин опа жај ни дар, са вр ше но спле тен у
асо ци ја тив ни ба гаж ње них пу то ва ња, нај ре чи ти је ис -
ка зу је ње не ме лан хо лич не ре флек си је на илу зив ност
на ших по сто ја ња, твор би, сли ка и ре чи, као на бу дућ -
ност но вог пи сма не ста ја ња. Као што за чуд на и шо -
кант на искре ност ње них са мо ра ски ва ња, у чво ру не ке
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ште, Алек сан дра Ђа јић Хор ват – у свим сво јим по слан -
стви ма (ан гли ста, ма ги стар со ци јал не ан тро по ло ги је,
док то ри ра ла на Од се ку за исто ри ју и ци ви ли за ци ју на
Европ ском ин сти ту ту у Фи рен ци), та лен то ва на и за пи -
та на чи та таљ ка мо дер ног све та – и успе шна пе сни ки -
ња, ко ја је сво је сти хо ве по вре ме но об ја вљи ва ла у
на шој пе ри о ди ци, па и Ле то пи су Ма ти це срп ске. 

Ро ђе на 1966. на Или џи, у Са ра је ву, при ми ну ла 2011.
у Фи рен ци, пе сни ки ња по чи ва у Но вом Са ду. Ни је ви -
де ла сво ју Књи гу, ко ју је бри жљи во, са раз у ме ва њем и
пи је те том, при ре дио њен су пруг, пе сник и пре во ди -
лац Ото Хор ват. 

A то је, мо гло би се ре ћи, књи га на ших ду бин ских
лек ти ра. Ње на пи та ња фи ло зо фи је соп ства и ег зи -
стен ци је, те мељ на су и ва зда шња, но по себ но ак цен то -
ва на кон тро верз ним по тре ба ма за ме стом под сун цем,
и до мом у се би, под на ло гом за ме на ма у вре ме ни ма
ко ја смо жи ве ли, и жи ви мо, у ко ји ма ни пе сни ки њи на
стар ка Си би ла „ни је ра чу на ла на то ли ко исто ри је” –
све то ва у про ла ску, у тран зи ци ји. 

И на по кон, и увек, то су пи та ња ду ше – ко јој је су -
ђе но да нас по сву да тра жи, у ху ци вре ме на, сред пра -
ха и пе пе ла, као и на сјај ним тр го ви ма и тр жни ца ма, у
ви ро ви ма вир ту ал ног, оси ро ма ше ном еки па жу сва ко -
днев ног, у за пу сте лим вр то ви ма ду би не, из ме ђу жи -
во та и смр ти – у тран зи ту. 

Април, 2013.
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ЉУ БИ ЧА СТЕ ШТИ ПАЉ КЕ
Кон церт у по љу, књи га на де лу

Пеј заж, не ки скла дан при зор, или ша ру, скло ни смо
да на зо ве мо му зи ком за очи, или хра ном за ду шу. Си -
не сте те чак про на ла зе „бо ју” да на, у на слу та ма оно га
што до но си, чак и звук осе ћа ју у ње го вој спе ци фич ној
обо је но сти. Не ки пој мо ви или рас по ло же ња на про сто
тра же, или иза зи ва ју, од ре ђе ну по ве за ност и оро ђе ност
са бо јом. А тек пра ва ари ја, му зич ки од звон, тон…

Ка да сам се, са при ја те љем, осни ва чем и ди ри ген -
том бе о град ске Син фо ни је те, на шла у ауто бу су ко ји је
му зи ча ре овог под мла ђе ног ка мер ног ор ке стра по ве -
зао на по след њи из се ри је кон це ра та ко ји ма су обе -
ле жа ва ли два де сет пет го ди на по сто ја ња и ра да, ле та
2013, осе ћа ња и сли ке, оче ки ва ња и сен за ци је, би ли су
ми са свим по ме ша ни. При зна јем – ни тра га од не ког
пред о се ћа ња или си не стет ског до жи вља ја. 

Кроз ок на ауто бу са, ло ви ла сам пеј заж у ле ту, а на
се ди шти ма ис пред се бе, по сма тра ла вит ке фу гу ре му -
зи ча ра што су се, у вре ли за тон сун ца, ушу њан кроз
про зо ре, на ги ња ле јед на ка дра гој, у ти хом раз го во ру,
док су им про фи ле до дат но осве тља ва ли про бле сци
се деф них екра на мо бил них те ле фо на ко је су др жа ли
у ру ка ма. Ин стру мен ти су би ли бри жљи во по хра ње -
ни, не ви дљи ви мом оку, те је ова ску пи на од два де се -
так мла дих, вр хун ских фил хар мо ни ча ра, и њи хо вих
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нин ских во да ко је је спро во дио аква дукт, и бат ко ра -
ка у ме ким сан да ла ма док хо де до тер ми. 

Не тре ба мно го да се упо сли ма шта, и да се у не ка -
да шњој то пли ни и па ри ку па о на, са угра ђе ним под ним
гре ја њем и укра сним пло чи ца ма, за чу је смех и пр ска -
ње во де при ноћ ном ку па њу под све тиљ ка ма, осе ти
пах ми ри сних уља, па по том мир, онај са ња ни мир на
обо ди ма ло го ра, ка кав по же ли људ ски створ, би ло кад
и би ло где.

Ни сам одо ле ла иза зо ву да по гле дам Ма у зо леј им -
пе ра то ра Хо сти ли ја на, и тај но ви те ко ри до ре под зем -
ног све та – фан та стич ни ми кро реч ник фре сака у
гроб ни ца ма, вр ху нац ка сно ан тич ке умет но сти, што –
за јед но са тим ре кон стру и са ним и до ма шта ним све -
том ци вил ног на се ља из вре ме на Ха дри ја но ве вла да -
ви не (117–138), ка да сти че ста тус му ни ци пи ју ма, и
на ме ће сна жан ути сак кул ту ре би ва ња, ко јем су и вла -
да ви на Гор ди ја на III (239) и ста тус ко ло ни је, при до да -
ли оре ол на прет ка, пра во ко ва ња нов ца и, у сва ком
по гле ду, нај ви ши по ло жај ко ји је град мо гао има ти у
окви ри ма Рим ске им пре ри је.

Фраг мен ти под зем них фре сака, осве тље ни све -
тиљ ка ма не ве ћим од све тло сног дуг ме та – дир љи ви, у
свом крх ком, пик ту рал но и емо тив но та ко све жем и
жи вом на по ру по ве зи ва ња под зем ног све та и по ри ца -
ња за ми сли иш че зну ћа – по ло же ни су ов де у мо гућ -
ност тра ја ња, по пут оне ма ју шне пти це што на ле ђи ма
пре но си та јан стве ни пр тљаг ово зем но сти, или тек ма -
лу трун ку на де, не ку да, где би мо жда мо гао не ста ти,

|  99

још мла ђих ко ле га, му зич ких пе да го га и вр сних из во -
ђа ча, де ло ва ла као дру штво бли ских при ја те ља на пу -
ту на за јед нич ки из лет.  

И ко би ре као шта ме тек че ка у Ви ми на ци ју му, пре -
де лу пра и сти риј ског ушћа, и исто риј ског рас кр шћа, где
се оцр та ва ју пу те ви рим ских ца ре ва, по ве зу ју се вер и
југ, су сре ћу и рас пли ћу ис ток и за пад. А да нас, тер мо -
е лек тра на, бру јем про жи ма зрак пре де ла у чи јем је ата -
ру – на ушћу Мла ве у Ду нав – не ка да био сме штен
вој ни ло гор и глав ни град рим ске про вин ци је, ад ми ни -
стра тив ни и при вред ни цен тар Гор ње Ме зи је, обла сти
на не гда шњој се вер ној гра ни ци Рим ске им пе ри је. 

Док су му зи ча ри по жу ри ли у свој ку так за при пре -
ме, љу ба зни во ди чи пре у зе ли су бри гу о го сти ма ко -
ји су при сти за ли. У ве ли ком па но рам ском про сто ру,
отво ре ном свим чу ли ма, дис крет но се на ме тао и ути -
сак да се – у сво јим очу ва ним оста ци ма, мар кан тним
апо стро фи ма про шло сти, ко је је фор ми ра ла вој на и
при вред на праг ма овог ме ста, где се скра си ла Ле ги -
ја VII и чи та во оде ље ње фло те ко је је над гле да ло реч -
ни са о бра ћај, и где су жи во пул си ра ли при вред а и
тр го ви на – и кул ту ра мо гла са зда ти, и пре по зна ти,
ето, баш ту, на уми ве ном ли цу те ло гор ско-ци вил не
сва ко дне ви це. 

Јер го то во да се, од се вер не ка пи је ло го ра, од ам -
фи те а тра – је ди ног на тлу та да шње Гор ње Ме зи је – до
не кро по ле са пре ко три на ест хи ља да на ђе них гро бо -
ва, ме ђу трав ка ма што се ви ју у пеј за жу, под ве тром, и
на го лом тлу, мо гу чу ти од је ци ков ни це, жу бор пла -
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ко ји је свим би ћем осе ћао ду бо ки глиб свог ве ка, али и
кон тра сте, чи ни се, веч ног, ду бо ког ан тро поло шког и
исто риј ског, па и кул тур ног про се деа, што по ста ју стал -
ни пра ти лац на ших суд би на – или из људ ског би ћа не -
пре кид но из ви ру. 

Одн уоста лом и спа да, ка ко се го во ри ло, у пе сни -
ке ко ји ма је сва ка те ма бли ска, „од жу ља на сто па ли ма”
до за мр ше них сфе ра ме та фи зи ке. 

У овом пре де лу, по себ но ме је пра тио, из те, тек на
тре ну так пре ки ну те лек ти ре, и сва ки час до ти цао, пе -
сни ков осе ћај за кра јо лик, али и осе тљи вост за по ло -
жај чо ве ка и тра га о ца. И сва не из мер на енер ги ја и
страст, ко ји ма ре флек сив но и вер бал но Одн за о де ва
сво је „ре ги је” пе ва ња, ко ли ко и оне са ме об гр љу ју и
про жи ма ју ње га: дом, град, па и са му при ро ду, и онај
ви дљи ви за о крет, ко ји ства ра пе сни ко ва оп ти ка и емо -
ци ја, у сва кој сли ци ис ка зу ју ћи скеп су што пра ти ко -
ра ке чо ве ка-про на ла за ча, ми сли о ца, али увек, и
не хај ног, не хот ног, или не про ми шље ног ру ши те ља, па
и ти ран ског агре со ра. Ни у по зни јим пе сма ма, па ни
до кра ја ства ра лач ког ве ка, пи та ња шта за пра во зна чи
пре део они ма ко ји су га на се ли ли, и шта зна чи зе мља
љу ди ма ко ји жи ве на њој, у про шло сти ко ју су на сле ди -
ли, и зна ме њи ма ко ји са ми оста вља ју – овог стра сног
пре и спи ти ва ча свих дру штве них и ства ра лач ких ре гу -
ла и узу са, ни за трен ни су на пу шта ла. 

Чак и „Бу ко ли ке” (у кри стал ној ја сно ћи пре во да
ових ре флек сив них сти хов них пре ли ва, ко ју кле ше
тан дем Ми тро вић–Бун да ло), тај бла ги до дир за бо ра -
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би ти из гу бљен, и за бо ра вљен, без те фан та стич не кре -
а тив не ве ре и сли ков ног при ка за, тог да ра умет нич ке
ви зи је и људ ске на де, у бес пу ћу та ме.

Но ни у јед ном тре нут ку, упр кос све у куп но сти кул -
ту ре го во ра, ко ја се и ов де кре ће од па ган ског до хри -
шћан ског све та, и да ље, ве ли ки ам фи те а тар и пред ста ве
мо ћи не до пу шта ју да из све сти не ста не сли ка вој ног
ло го ра, из ко јег је сва ко га ча са мо гла би ти са зва на чи -
та ва си ла. 

За пах не, за ти ли час, тај ми рис вој не. 
Мо жда су ту уисти ну при пад ни ци ко ло ни је ма шта -

ли о уми ро вље њу, но свр ха њи хо вог бо рав ка у овим
пре де ли ма, уз по ро ди це ко је су за сни ва ли, не иш че -
за ва. Ста тус ко ло ни је је нај ви ши у ран гу ко ји је је дан
град мо гао сте ћи у окви ри ма Рим ског царства, а Ви -
ми на ци јум је ви ше пу та би ран за ме сто вој ног са би ра
и по ла зну тач ку у мно го број ним ра то ви ма.

Кон тро вер зе би ло ко је епо хе, чи ни се, не мо гу се
из гу би ти у вре ме ну. 

Упра во то ми је са оп шта ва ла и јед на уз не ми ру ју ћа и
ду бо ка књи га рас ко шно опо рог и та ко по себ ног мо дер -
ни сте Ви ста на Хју Од на (1907–1973), ко ја ми је у ру ке
сти гла уочи овог из ле та. Као дар, и об но вље но се ћа ње
на при ја те ља, пре во ди о ца Ср бу Ми тро ви ћа, али и на за -
јед нич ки рад ко ји је за ову при ли ку до пу нио ни шта ма -
њи при вр же ник пре во ђе њу и ода ни са у че сник у
Ми тро ви ће вом по слу Зо ран Бун да ло: збир ка Ис под Си -
ри ју са (пе сме, Ни шки кул тур ни цен тар 2012), де ло из -
ним ног пе сни ка, и да нас са вре ме ног ин те лек ту ал ца,
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за во ди, исто ри ја, ка ко нас опо ми њу пи сци, а пре све -
га све до ци, на ви ше ни воа уз не ми ру ју ће фак то гра фи -
је сво јих ис ка за, ис ку ста ва, се ћа ња, до ку ме на та,
ту ма че ња – чи ни се увек жи вим кон тро верз ама – на -
ста вља да збу њу је. А о са мој су шти ни ње ног на сле ђа,
Одн пи ше: на ши школ ски уџ бе ни ци ла жу. / Оно што они
Исто ри јом зо ву / ни је не што чим би се хва ли са ло.

Та лац ко ле бљи ве и не из ве сне исти не пак, кул ту ра,
пра ти лац и прет по став ка мно штва ожи вље них на да,
иде ал и до сег јед ног тре нут ка у вре ме ну, или чи та вог
ње го вог сег мен та или ере, по но сна на успо не, и мно го -
гла сја, не мо же са кри ти па до ве, она је увек бле сак и
стаг на ци ја, по не кад и сла ба шни од раз сво јих не гда -
шњих, нај сјај ни јих, или упо ри шних, ма тич них, до ми цил -
них из во ри шта, или пак вр хо ва у то ко ви ма вре ме на. 

Од нов раз ви је ни осе ћај за иди ом по тре са и па да, до -
ла зи до из ра жа ја у мно гим ње го вим пе са ма ма за там ње -
не пер спек ти ве, за глу шу ју ће спу та но сти ка кву до но си и
ње гов „Данс ма ка бр” (у пре во ду Зо ра на Бун да ла): Ми -
ли о ни су већ у свом злу огре зли (…) Људ ско по на ша ње
свет је ужа са, / Уста ја ла Со до ма и пре ве ја на Го мо ра… Но
јед на ко је та ко, у Од но вом пре сен ти мен ту, зло слу тан и
онај по гу бан и ко ле бљив, или ин ди фе рен тан став пред
из во ри шти ма и оства ре њи ма ве ли ког кре а тив ног за ма -
ха и ства ра лач ке енер ги је, ко ји по сто ји у свом ма ски ра -
ном об ли ку: у са лон ским, ур ба ним дис тан ца ма мо дерног
чо ве ка, или по плав ним рит мо ви ма при јем чи вих флук ту -
а ци ја по пу лар не кул ту ре, у ле жер но сти, или бу ци агре -
сив ног сва ко дне вља. 
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вље ног пра по сто ја ња при ро де, им пре сив на је ни ска
од се дам це ли на (пи са на ју ла, ав гу ста, се пем бра 1952
– и ју ла, ав гу ста, сеп тем бра 1953), ко ја мо ти ве при -
ро де удах њу је у по ет ске ме да љо не што апо стро фи ра -
ју ми сао, ин те лек ту ал ни, дис курс ни и кон тро верз ни
свет иде ја, уз не ми ре не сфе ре ства ра ла штва и ми -
шље ња, уса мље но сти и мно штва, ин ди ви ду а ли зма и
за јед ни це, сло бо де и сва ко вр сних ње них ци ви ли за -
циј ских и гра ђан ских об ма на и при кра ће но сти, тра -
га ју ћи, у са мој по за ди ни, за мо гућ но шћу са гла сја, за
по нов но осво је ним при мар ним бле ском свих се дам
тек сто ва, чи ја по ла зи шта отва ра ју при вид но про зир -
ни аква ре ли, у су шти ни – ду бо ка ре ми ни сцент на
ево ка ци ја ду хов ног пеј за жа и не ми ра, сред ве тро ва и
шу ма, пла ни на, је зе ра, остр ва, рав ни ца и по то ка. 

Јер и у том не по сред ном би ва њу при ро де, у ње ном
чи стом ви ду, као и у по е зи ји, „ни шта ни је пре ле по ако ни -
је слу чај но”, ве ли Одн. И ње гов опре зни, скеп тич ни по глед
на кул ту ру, „ко ја ни је бо ља не го што су ње не шу ме”, и ко -
ја под ра зу ме ва и лист ко ји па да – по ет ска су опо ме на да
је чо век ци ви ли за ци је и кул ту ре, гра ђа нин да кле, ујед но и
онај ко ји ни је мно го уда љен од вар вар ства, спре ман, ви -
ди мо и да нас, да про бле ме ре ша ва „га сом и бом ба ма”. 

Ар хе о ло ги ја нас уме за ча ра ти, драг нам је сва ки
траг ста ни шта, бе лег ко јим се древ ни чо век одво јио од
нео бе ле же но сти, ниг ди не про сто ра и без на ђа вре ме -
на. Го то во да и не ви ди мо, ни ти слу ти мо дру го: на ср та -
је пле ме на, по хо де, ата ви зме. 

Но ако нас ар хе о ло ги ја, не пре кид ним от кри ва њем,
као не до вр ше ном по е мом, са без број ми кро це ли на,
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гли не не обри се огром них по су да на сте пе ни шту, са
из дан ци ма ла ван де и ру зма ри на, где су, ис пред са мог
про че ља, са обе стра не, већ би ли по ста вље ни стал ци
за но те, а атри јум ски во до скок до бро до шли це за жу -
бо рио сред им про ви зо ва ног ауди то ри ју ма.  

За те ко смо ту чла но ве Син фо ни је те, те му зич ке
знал це и за не се ња ке, оде ве не у све ча ност му зи ке,
упо сле не по ста вља њем ин стру ме на та, по след њим
сит ни ца ма при пре ме, и пр вим про ба ма. За гле да ни у
не бо, и но те, ис тра жу ју ћи пра вац ве тра, по ло жај стал -
ка за но те, чи ни ли су по крет ну ски цу груп ног пор тре -
та са Му зи ком. 

И при зна јем, то је уве ли ко до при но си ло да се у
овом ве ку, ово га ле та и овог ча са, осе ћам као код ку -
ће, док ме је већ пр ви звуч ни до дир пре фи ње ног ин -
стру мен тал ног из во ђе ња осло ба ђао сва ког вре ме на. 

Чи ни ло ми се – му зи ка се вра ћа ла сво јој по стој -
би ни, јер је у лет ње ве че до ти ца ла др ве ће, и за зво ни -
ла, уз шум по ља. Чуо се већ и по не ки уса мље нич ки
цвр кут рет ких птич јих но ћоб ди ја. Кроз ста кло Би -
бли о те ке, у по за дин ским ода ја ма, на сто лу, као у ка -
квом фо рен зич ком цен тру, ви де ла се по ко ја,
слу чај но не по кри ве на, ми ни ја ту ра ис тра жи вач ког
ла бо ра то ри ја, ло ба ња. 

Али, мо жда и ови гро бо ви, овај ка мен, по ми слих,
пр ви пут чу ју му зи ку два де се тог ве ка. При ма ју је, она
их на та па, све до по след њег зрн ца зра ка и пра ши не. И
ако је де сет сре бр них це ви ор гу ља, из тре ћег сто ле ћа,
ка ко пам тим, на ђе но ту, не пре ви ше да ле ко, код Го лу-
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При ми чу ћи се, на кон шет ње са во ди чем, и цен трал ном
ме сту на шег ве чер њег оку пља ња, Do mu s-уSci en ta ri u m-у,на -
уч ном цен тру уз диг ну том сред ових дра го це них на ла зи -
шта на на шем тлу, по же ле ла сам упра во ту чи сто ту
до жи вља ја, ко јој укуп но зна ње и свест, она уни фор ма
кул тур ног би ћа ко ју но си мо на се би и са со бом, на не ки
на чин бу де стрг ну та, за бо ра вље на, на не ком дру га чи јем,
да љем пу ту у мој уну тар њи, и ини свет, што по не кад на -
зи ва мо аван ту ром ду ха, а што јед на ко со бом про но си
не ки ко рен ски и от кри ва лач ки, древ ни и но ви им пулс
до ди ра са ства ра лач ким, мо жда ово га пу та, у ње го вом
нај су блим ни јем ви ду, му зи ци.

Ка ко ће она зву ча ти ов де, ме ђу не кро по ла ма, ко је
са бли зу 14 000 гро бо ва спа да ју у нај бо ље ис тра же не
не кро по ле рим ског све та, ме ђу ка сно ан тич ким фре -
ска ма, на об рон ци ма јед не пре сто ни це ко ја је функ -
ци о ни са ла као ад ми ни стра тив ни и при вред ни, вој ни
и кул тур ни цен тар на се вер ној гра ни ци Римс ке им пе -
ри је, са пра вом кон тро ле зе мље и во да, реч ног са о -
бра ћа ја и сме шта ја вој них ле ги ја – чи ни ло ми се те же
за ми сли вим. 

Јер као да је и ви дљи ви обрис во де ће рим ске ме -
тро по ле на овом де лу ду нав ског ли ме са иза зи вао
упра во оне рас пу кли не у по и ма њу кул ту ре, ко је че ка -
ју не ки по кре тач ки чин ко ји ће га пре ва зи ћи, над ви -
сити, об је ди ни ти. 

Ни шта бо ље ни је се могло по же ле ти од за га си тоба -
кар не ве че ри пред врат ни ца ма До му са, ње го ве склад -
но сти, ушу шка но сти у то пле кро шње, вр хо ве ту ја, ме ђу
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ре ал но сти чи ни из гу бље но. А по ет ско чу ло, ве ру јем, и
ње го ва моћ си не сте зи је, уве ћа ва ли су ми тај сла вље -
нич ки тре ну так ду ха. 

Ин спи ра тив ни јег са ве зни ка од Од на, у тој аван ту -
ри, ни сам мо гла има ти. Јер по ње му, Ho mo lu dens – чо -
век све тло сти и па да – ду бо ко ис под на ше на сил но сти,
под се ћа да по сто ји „наш пр ви та та” и мно штво ма лих
слу шки ња, и не стал них ве тро ва, што оба ви ја ју хра мо -
ве и суд ни це сва ког вре ме на, да чак и док оба вља мо
ри ту а ле по смртних свеч но сти, по сто ји тај Ерос уз диг -
нут из пра ха по тла че ног ду ха. Сто га је и Од но ва „По -
хва ла креч ња ку”, ве ли чан стве на ода тро шно сти ма, али
и тај ним пу те ви ма тла, и ду ха – чуј но сти ма и ви дљи -
во сти ма про зир ног. Ли тур ги ја, и ње на не ви дљи ва уте -
ха – му зи ка.

Оно не пот ку пи во свој ство по е зи је, ње но осе тил но
чу ло, ко је ме че сто на во ди да ми слим ствар ност ок си -
мо рон ски оне о би че но, кроз очи глед но сти и не у ни -
штвост ње них па ра док са, вра ћа ми се, у овом
ве чер њем до жи вља ју, у јед ном дру гом ста ту су, ко ји је
под јед на ко ре а лан, иако се не да ви де ти. 

Та ра ван уз ди за ња, у има ги на тив ном, ин ту и тив ном,
стра сном, они рич ком, или спи ри ту ал ном за ма ху, ис -
пи са на чи та вом ари јом, или јед ним да хом – сва ким
ства ра лач ким по те зом – у му зи ци је ко ју чу ју ње ни
твор ци и из во ђа чи, из ну тра. У не ком тај ном скро ви -
шту у ко јем, од на стан ка, пре би ва и са ма су шти на по -
е зи је. У не кој вр сти ве ре, ма гиј ског пре о бра ћа ња
по тро ше ног и по си ве лог сва ки да шњег пла шта, у пут, у
ко смич ке ту не ле, ша пат Ура ни је, ко јем се не на зи ре
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п ца, ни је те шко по ве ро ва ти да су по сто ја ли и сре бр ни
пр сти, ко ји су их зна ли пре тва ра ти у ме ло диј ски звук.  

Слу шам ри там свог ср ца, у бла го сло ве ној бла го сти
но ћи му зи ке, ко јој нео бич но сна жан и упе ча тљив такт
за њи ха но сти да ју ком по зи ци је Бар то ка и Фар ка ша, а
суп тил на ка мер ност ги та ре у „Ба ла ди о ма гич ној до -
ли ни”, Ма је Ле Ру, тај осе ћај ин тим не по све ће но сти
пре но си у про стор, за но си га, и вра ћа нам га ото пље -
ног, игри вог, за ча ра ва ју ћег, у је дин ству ма ги је – не ког
по себ ног кул та – ко јем још не успе ва мо на ћи име, ко -
јим смо об у хва ће ни и про же ти у тај ној за јед ни ци не -
ке не по зна те ода но сти све ти ли шту, сви под јед на ко –
ства ра о ци ових ком по зи ци ја, али и зву ков ни текст, ње -
го во са мо бит но зна че ње, и од звон то на ко ји се вра ћа
при ро ди, по том из во ђа чи му зи ке, и ми, ње ни слу ша о -
ци, са у че сни ци свет ко ви не. 

Осе тих ка ко се рас пу кли не вре ме на, и про сто ра,
ко ји ма пу ту је мо у ми сли ма, и ко ји ма нас у сто пу пра -
ти ис ку стве ност, или ми њу, у би ло ко јој од на ших ре -
ал но сти, рас та па ју, не ста ју. Сти же сам му зин гла сник,
ре као би Брод ски, „про стор у чи стом ви ду”. Отва ра ју -
ћи ду би ну, у ко јој је, по ње му, Ура ни ја од Клио ста ри -
ја, јер „ни шта ни је са кри ла”. Или, ка ко би сти хов но
опи сао Одн – као да смо оти шли на крат ки из лет, без
ичег што би смо кри ли, при ду жу ју ћи се игри / Док се кре -
ће у пе ри хо ре зи / Обр ће око веч ног ста бла. 

Ни сам мо гла ода гна ти из свог уну тар њег слу ха, уз
сву сна гу му зи ке ко ју сам слу ша ла – по е зи ју. На не ки
на чин му зи ка ми је, са мом сво јом су шти ном, не ви дљи -
вог до бра, вра ћа ла не што што ми се сва ким ча сом у
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на мо же би ти и Сло бо да / Љуп кост и Из не на ђе ње. Да,
иако је оно што се Исто ри јом зо ве, ка ди кад са чи ње но
и од зло чи нач ког у на ма – по сто ји до бро та – и да је
она веч на.

Ако је ишта мо гло ове ве че ри кон цер та у по љу да
ис так не ок си мо рон ски гор ки ху мор ду бо ког осе ћа ња
ствар но сти два де се тог, па већ бих мо гла до да ти, и овог
мог, но вог ве ка, и да га пре тво ри у је дин стве но чу ло
ко јим се свет осе ћа, ви ди и го то во ра за сти ре у дру гој
пер спек ти ви, то су би ли Од но ви ре чи ти освр ти на
про тив реч но сти, мо же се ре ћи – не са мо ње го вог вре -
ме на. Ви де ла сам ње го ву књи гу по е зи је, ко ју сам оста -
ви ла на сто лу, на де лу. По ет ску фи ло зо фи ју, у ње ном
бле ску. Све тло сном, али и ре ал ном фле шу, упи са ну у
мно го стру ну ствар ност. 

И ни сам мо гла то осе ти ти ниг де сна жни је не го ов -
де, у овом пар ку древ но сти и исто ри је, уз му зи ку ко ја
је чи ни ла да у исти мах по ве ру јем да је мо гу ће из ре ћи
„по хва лу ста ни шту”, а ни шта од ствар но сних ва ле ра не
пре ви де ти, ни ти се пак „до бро том ства ра ња” за у ста -
ви ти тек на јед ном ме сту, у јед ном тре нут ку. 

И сам кон церт је кру ни са ла јед на сна жна му зич ка
по хва ла ста ни шту, фан та сти чан ри там „Срп ског ко ла
за гу да че”, осни ва ча Син фо ни је те и ди ри ген та Алек -
сан дра С. Ву ји ћа, ко је се уз ди за ло у ван про стор ну ме -
ло ди ју. Тим пре ми се чи ни ло да је нај пра вед ни је сву
сло же ну струк ту ру до жи вља ја ве че ри, и ње ну мно го -
ре ку ствар ност, по не ти као про зир ну ар хи тек ту ру,
град њу му зи ке и ми сли, и та на ног, ви брант ног кре а -
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крај, а ко ји чо ве ка пре тва ра у ма лог Пан то кра то ра
сми сла.

Де ли ћи тог ма гич ног са зна ња за пљу ски ва ли су ме
за но сом му зи ча ра, чи ји су тан ки пр сти на жи ца ма и гу -
да ли ма све тле ли у но ћи, док су по вре ме но окре та ли
ли сто ве но та, при ка че не љу би ча стим пла стич ним шти -
паљ ка ма, ко је су им до ма ћи ни је два про на шли у оста -
ва ма До му са и усту пи ли, ка ко се му зич ка под ло га
кон цер та, на па пи ру, не би ра су ла на лет њем ве тру. 

А ка ко су так то ви од ми ца ли, љу би ча сте пла стич не
шти паљ ке су по ста ја ле у оку по сма тра ча све не ви дљи -
ви је. Ви де ла сам и осе ћа ла са мо хи три по крет ру ку ка -
ко окре ћу ли сто ве, а на по кон, ни ли сто ве. Уз ле пр ша ли
су, у не ви дљи вим пла мич ци ма, пре тво ре ни у му зи ку. 

Па и ви ше знач ност са мог ме ста, ко ја ме је та ко збу -
њи ва ла, при до ла ску, и у пр вом кон так ту са овим вре -
мен ском ви ше спрат но шћу Ви ми на ци ју ма, са да ми се
чи ни ла као је дин стве на, отво ре на, по пут то ма не до -
вр ше не књи ге ге о ло ги је, ар хе о ло ги је и исто ри је, ис -
пи са не, ето, на на шем тлу. 

А овај свет има још да чи та, учи – и да се гра ди, ре -
као би Одн. 

Јер ду бо ко ис под на ше на сил но сти, ста ну је дру га
на ша при ро да. Ко ја тре ну так у без на ђу об зна њу је као
не ка вр сту са да шњо сти, ма гич ног кул та, у ко јој је и овај
опој му зи ком, и ве ра у ства ра лач ку моћ, де ло чи та вог
спек тра раз ли чи тих осе ћа ња. Из ме ђу оста лих и да је
– ка ко сто ји у Од но вој „Хим ни Ује ди ње них на ци ја” (на
му зи ку Па бла Ка зал са) – об лик и ра дост – а да суд би -
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ди ште шу мор ног по ља, ис ко пи на, сим фо ниј ских вла ти
и сти хо ва ко је сам но си ла у се би. Од но вих. А и сво јих,
ко је ћу уско ро за пи са ти. 

Кад све је пре ра ста ло у ду бо ки за нос по кре та, и
пре о кра та. 

Уну тар ња му зи ка, и ноћ на ти ши на. По крет, и мир. Стра -
сна и те шка игра Еро са, и ча ро ли ја Ари је ла. Про зре ње.

Или, ка ко ка жу и ту ма чи књи жев не си не сте зи је:
ша ма ни зам по е зи је.  

Ју ни–ав густ, 2013.
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тив ног спре га, ко ји опо ми ње да се зда ња вре ме на не
мо ра ју за бра ви ти, ни ти чи та ти у ана хро ним, за у век за -
кљу ча ним про тив реч ји ма.  

Одн је упра во због то га, сво јим освр ти ма на ар хе о -
ло ги ју и исто ри ју (пе сма „Ар хе о ло ги ја”, из ав гу ста 1973,
пре вео Зо ран Бун да ло), при до дао три тро сти ха, као мо -
гу ћу раз ре шни цу сми са о не во лу те – ко ду – за вр ше так
му зич ког ко ма да, ко ји се ја вља по сле по но вље них прет -
ход них так то ва у му зи ци. Он по се би је сте ак це нат град -
ње, али као ко рак из оства ре ног, из са да шњо сти, из
по став ке јед ног зна че ња, у ја сност ван вре ме на и фор -
ме, што ства ра лач ком си не сте зи јом утвр ђу је су шта ство
ду ха, от пор по ро зно сти ма вре ме на или ру ши тељ ском,
ра ци о нал ном, тех но ло шком у ње му. Ко ду мо гу пред -
ста вља ти и до дат ни сти хо ви на кра ју со на та. Кад ми сли -
те да је све ис пе ва но, до вр ше но – по сто ји про ду же так,
ства ра њу има нент ни сми сао сам. 

То је упра во трен ко ји се уз ди же из над струк ту ре
про ми шље ног, и на ди ла зи пра ви ла и сте ге. Спа ја не спо -
ји во, из ла зи из ма три це, овим ма лим пре кр ша јем, огре -
ше њем о фор му, на слу ћу је, ви ди, и осе ћа и гра ди,
ин ту и ци јом и има ги на ци јом, но ву це ли ну. За пра во пут.
Бес ко нач ност. До бро ту ко ја је веч на. У ко јој је чул ност
те нат чул но сти са свим ре ал на, свим да ма ри ма при хва -
ће на, али и у но вом све тлу до ча ра на, ра ђа ју ћа све ча -
ност ду ха. У ча су на ста ја ња, и нео гра ни че ном вре ме ну
тра ја ња.

То је трен ка да ви ше де фи ни тив но ни сам ви де ла
љу би ча сте пла стич не шти паљ ке на но та ма, и ка да ме
је ри там „Срп ског ко ла” из вео у не ко нео ме ђе но сре -
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О АУТО РКИ

Та ња Кра гу је вић ро ђе на је у Сен ти. За вр ши ла Дру гу бе о-
град ску гим на зи ју, ди пло ми ра ла 1970, а ма ги стри ра ла
1973. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на гру пи за
Оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти. 

Жи ви у Зе му ну.
Пр ву пе снич ку збир ку об ја ви ла је у два де се тој го -

ди ни, у ко лек ци ји „Пр ва књи га”, (Ма ти ца срп ска, Но ви
Сад, 1966), a од та да још осам на ест пе снич ких књи га –
по след ња је Хлеб од ру жа (Ков, Вр шац, 2012). 

Об ја вље на су до са да два из бо ра из ње не по е зи је:
Ста кле на тра ва (из бор и по го вор Не над Ша по ња,
2009; Ру жа, оди ста (из бор и по го вор Дра га на Бе ле -
сли јин, 2010). 

До бит ник на гра да за по е зи ју (Бран ко ва на гра да, на -
гра да „Ђу ра Јак шић”, „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња”
и Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке); за кри ти ку и есеј
(Иси до ри на на гра да, на гра да „Ми лан Бог да но вић”).

Ауторкa је ви ше књи га за пи са о на шој и пре ве де ној
по е зи ји, као и књигa есе ја по све ће них на шим зна чај -
ним пе сни ци ма (Бо жан ство пе сме, Про све та, Бе о град,
1999, Сви рач на вла ти тра ве, Аго ра, Зре ња нин, 2006).
Об ја ви ла и три књи ге ма лих есе ја и лир ских за пи са:
Ку ти ја за ме се чи ну (Ков, Вр шац, 2003), Из го во ри ти
зве зду (Аго ра, Зре ња нин, 2010) и Та лог не до вр ше ног
(Ков, Вр шац, 2010).
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