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Ко нач но, хи брид ни иден ти тет са мог Вај са (ње го во се фард скоашке
на ско по ре кло ко је пот по ру на ла зи у би о гра фи ји са мог пи сца) је сте је мац 
ње го ве из др жљи во сти и сна ге да пре жи ви нај ве ћа ис ку ше ња и одо ли 
мрач ним ви зи ја ма ко је га пра те, све вре ме би ва ју ћи све стан да се у њи ма 
мо жда кри је од го вор на пи та ње о суд би ни ње го ве по ро ди це. За то се Вајс 
хра бро но си са окр ње ном вла сти то шћу, са пра зни на ма у се ћа њу, са бу
ком у гла ви. Он је, по ред Ми ше Вол фа ко ји је за сво ју на ци о нал ну при
пад ност са знао ка сно, већ као чо век у го ди на ма, је ди ни лик у ро ма ну ког 
од ли ку ју раз вој ност и по ни ра ње у уну тра шњи жи вот; он је, по пут Со ло
мо на Ле ви ја, кон вер ти ра ног из дај ни ка је вреј ског на ро да, ко ји на кра ју 
от кри ва свој пра ви иден ти тет, је ди ни ко ји је спре ман да тра га за од го нет
ком зла. Смр ћу Со ло мо на Ле ви ја/Ру бе на Ру бе но ви ча и уни ште њем до ку
ме на та по ста је ја сно да се до од го во ра не ће до ћи. Ко шмар ним жи во том 
Вај са би ва ја сно да је зло, ипак, бли же на шим чу ли ма не го што се чи ни ло. 

Чу де сна ку ћа се ћа ња и за бо ра ва у ко јој на крат ко (или це лог жи во та?) 
бо ра ви ју нак је сте онај за бран ко ји јем чи да је на ше са да упра во онај про
цес ко ји се од ви ја док ми сли мо на ју че а ку је мо пла но ве за су тра. Шта 
на кра ју оста је, осим пе пе ла и пат њи? Оста је ве ра у но ви дан, баш као у 
ком по зи ци ји Авра ма и Ми ше Вол фа, и, на рав но, оста је при ча – као опо
ме на ко ја се, филм ским или књи жев ним је зи ком – пре но си и та ко обез
бе ђу је се ћа ње. Ро ма ном ко ји је за слу же но овен чан НИНо вом на гра дом 
Фи лип Да вид упи сао се у ред оних ства ра ла ца на срп ском је зи ку ко ји, 
по пут Да ни ла Ки ша, Ери ха Ко ша, Алек сан дра Ти шме, Фри де Фи ли по
вић, Ју ди те Шал го, је су на шли на чин да свој (или ту ђи) гор ки та лог 
ис ку ства пре то че у вр хун ско ро ма неск но шти во.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ

КРОЗ КОН ТРАСТ У ПО КРЕ ТУ ДО МЕ ДИ ТА ТИВ НО СТИ

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Си ме три ја вр тло га, Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, Но ви Сад 2014

Кад год се по ја ви но ва пе снич ка књи га Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва 
(овом при го дом Си ме три ја вр тло га), ту ма чу се на ме ће оба ве за да ре ги
стру је све оно што чи ни пе сни ко ву до след ност у пе сни штву, као и све оно 
што је из ве сна ино ва ци ја, јер та кав „удес” и пра ти ње гов пе снич ки ток.

Да кле, и да ље је еви дент на пе сни ко ва при вр же ност мо дер ни зму, 
пост сим бо ли зму, што се очи ту је из кључ них и до ми нант них ре чи, као 
што су: ре чи, ћу та ње, сен ке, бес крај, (не)до ступ, уз од ра ни је при сут не 
сим бо ле, ко ји сви ску па сво јом игром гла со ви ма, ди ја ло зи ма, сли ка ма и 
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емо ци ја ма, пре ра ста ју у пра ве фан та зме и пси хо до ми нан те књи ге, али су, 
и овом при ли ком, из ре че не у нео бич ном за чуд нонад ре ал ном ам би јен ту.

Да ни ло вље ву нај но ви ју пе снич ку књи гу ну жно је са гле да ти кроз 
при зму иден ти те та, јер је мо то књи ге про ми сао сли кар ке Ти ја не Ко јић, 
из ко јег уо ча ва мо сле де ће зна чењ ске ни вое: „чи ни се да је ... иден ти тет 
ма па без те ри то ри је. Ко ли ко нам иден ти те та мо же би ти при пи са но?”, а 
што нас при мо ра ва да ње го ве сти хо ве по ве же мо са да на шњом (не)ствар
но шћу, тра ди ци јом, про шло шћу и ду хов но шћу, што и је сте са др жај ни 
оквир књи ге пред на ма. 

Из све га из ло же но га мо же се на слу ти ти да су кон траст, су прот ност, 
кон тра пункт, пе сни ков већ при хва ћен по сту пак, и то че сто њи хо ви за
чуд ни об ли ци (Шклов ски), као и пре те ра но опреч ни и на мер но ок си мо
ро но ли ки (на при мер, пе сма „Ка вез”), што и при ли чи и са мом на сло ву 
књи ге („вр тлог”) и атри бу ти ма пе сни ко ве и на ше зби ље, ко ја то одав но 
ни је, већ са мо њен при вид.

Већ у про ло шкој на слов ној пе сми мо же мо из дво ји ти сти хо ве ко ји 
очи ту ју и кон траст и пи та ње иден ти те та. На при мер, кон тра пункт из
ме ђу ре чи и сен ки („Нај тач ни је ре чи из го во ри ле су сен ке”, „ћу тљи ве 
сен ке има ју по след њу реч”), док пе сни ко во окру же ње уо ча ва мо у по тре би 
спа са ва ња од ње га („ни ре чи уте хе / не мо гу те за шти ти од ствар но сти”), 
а сли ку пе сни ко вог ста ту са и пе сни ко ве ку ће пре по зна је мо у за вр шет ку 
по ме ну те пе сме („не по дрх та ва ли шће / већ то ја ћу тим у сво јим ре чи ма. 
/ Као кр ти ца, ко пам ход ни ке у је зи ку: / тек по не кад иза ђем на ва здух, 
дрх тим, / рас тр зан сам, и то је је ди но ста ње / у ко јем сам су ве рен”), као 
и у пе сми „Олов не ре чи”: „олов не ре чи су нам као до мо ви на: су мрак / 
нам је као је зик”, ма да је, за ни јан су дру га чи је и су мор ни је ин то ни ра на. 
Да кле, пе сни ков жи вот је је зик. Као што је Одн за го ва рао: „Пе сник је 
осо ба ко ја је стра сно за љу бље на у је зик.” 

Ина че, чи та вом књи гом про ве ја ва ју опре ке из ме ђу са мих ре чи и 
њи хо вог ви ше слој ног зна че ња ко је оне по се ду ју. Ре чи мо гу би ти „јеф ти
не”, „јед но став не”, „олов не”, „пре сла бе за оно што им се по ве ра ва”, али и 
„ре чи ко је жи ви ни ка да не ће из го во ри ти”, „ре чи те же од на ков ња”, „кр
ва ве ре чи”. Ре чи, у свом пу ном кон тра сту, су и гра ни ца и сим бол жи во та 
и смр ти („ду ше и те ла на ша / бед на жи ви су све док ре чи још уно се не мир 
у њих” – пе сма „Свет ска еко ном ска кри за у Бе о гра ду”, „Јед но дру гом већ 
су из го во ри ли / ре чи ко је ће их пре не ти на онај свет” – пе сма „Ам бис”).

У чуд ном и из ме њи вом са деј ству у окви ру на зна че ног про тив реч
ја је сте и не том по ми ња ни од нос жи во та и смр ти („по чет ка и кра ја”). На 
при мер, нео бич не али увер љи ве ме ди та ци је у ис тој пе сми „Оно што 
ви де мр тви”: „Ја сно је да не по сто јим без мр твих”, „Мр тви су мр тви 
за то што су иш чу па ли / из се бе све ре чи ко је би их мо гле / про гла си ти 
жи вим”, као и у пе сми „Се о бе по роч ног си на”: „И ме не су ство ри ли мр тви”. 
У та квом до слу ху, и од нос веч ног и про ла зног је исто ве тан од но сно вр то
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гла во гун ду ли ћев ски про мен љив („оно што је увек, про ла зно је: / оно што 
је јед ном тра је за у век: по че так и крај”). У пе сми „Мо је гроб но ме сто” 
пе сник, ипак, ин си сти ра на де тек ци ји квар љи вог и тре нут ног, из ве шта
че них и не при род них по ја ва и по тре ба, мер кан тил них из ну ди ца, на мет
ну тих илу зи ја и уто пи ја (ка кве год да нам се оне пред ста вља ју и у ка квом 
год нам се сја ју при ка зу ју и пред ста вља ју, скри ва ју ћи свој из вор ни ипо
стас), као и на не у мит но сти чо ве ко вог од ла ска без по врат ка, на ко ји 
мо ра мо сви ра чу на ти. У ова квим вре ме ни ма, по го то во. У та квом смо 
сна жном за гр ља ју, да нас и ов де, не моћ ни, пре све га: „ни шта од овог 
све та ни је на ше. // Че грст и ве ра, по хле па и моћ, све про ла зно је”.

И ка да је у пи та њу ду хов ност, у са мо јед ној пе сми „Чу вар ста да” 
чи та мо пе сни ко ву сум њи ча вост и услов ну нео д луч ност, и Кан то ву „дво
знач ност” у окви ру на мет ну тог при ви да, због че га се увек ин си сти ра на 
пу ту од сум њи ча во сти до ко нач не про ве ре. Њен пр ви стих гла си: „Не 
ве ру јем у те бе, Бо же”, док на кон при хва та ња сле де ће ко де ров ске сли ке 
(„ако си же на ко ја јед ном / дој ком до ји де те а дру гом све што по сто ји”), 
за вр шна стро фа за по чи ње искре ним при зна њем: „Ја те осе ћам и не раз
ми шља ју ћи ко си”.

Да кле, као што и сам на слов књи ге слу ти, пе сник на гла ша ва да су 
и ре чи, и сен ке (као би ном) у по кре ту. Све је у по кре ту, зна чи. И у из ве
сној по сле дич ној не стал но сти. И наш жи вот. И наш иден ти тет. Тач ни је 
„рас цеп иден ти те та”, ка ко и при ли чи тре нут ној си ту и ра но сти у ви ду 
обез до мље но сти („нас ко ји не ма мо дом”), обе сми шље но сти („Као и 
ве ја ви ца, ни си у ствар но сти, / ср це мо је”), осе ћа ња су ви шно сти („дру
штве но не по тре бан”), од ба че но сти („сам про тив све та”) и не до стат ка 
емо тив но сти, на да све („где љу бав не до ста је, ни шта не мо же да бу де та мо”; 
„Не зри ви ше жи то љу ба ви, рас пу кла се / тек тон ска пло ча”). Двој ност 
ка рак те ри ше са мо спо зна ју да на шњих ак те ра („У огле да лу је не ко ко је 
при си љен да ли чи на ме не”) и ве чи та за пи та ност и не си гур ност („Да ли 
је мој град та мо ода кле сам оти шао / или та мо ку да сам се за пу тио”). Дво
знач ност и не са мо по у зда ност су, да кле, и лич ног и гло бал ног ка рак те ра.

Сти хо ви: „Уста ни, мр тви чо ве че! / Све што си ми слио да знаш / о 
се би по гре шно је” све до че да је њи хо ва „сим бо лич ка под ло га јед но од 
Хри сто вих чу да – по ди за ње из мр твих Ла за ра из Ви та ни је”, ка ко за кљу
чу је пи сац по го во ра Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, али се и мо же до жи ве ти 
као Пин да ро ва пре ми сапо ру ка из гу бље ном и на сил но за лу та лом по је
дин цу: „Чо ве че, бу ди / по ста ни оно што си” и као Кан тов сли чан им пе
ра тив ни по зив: „Слу жи се вла сти тим ра зу мом”, не за бо ра вља ју ћи већ 
по ми ња ни тер мин дво знач но сти ко ји је ви ше не го осо бен за ко шмар, 
ха ос и вр тлог, ко ји жи ви мо у при ви ду од жи во та. 

Ме ђу тим, још јед на од ли ка Да ни ло вље ве нај но ви је књи ге пе са ма 
је сте што про стор из ме ђу би ном них по ло ва, из ме ђу све тог и про фа ног, 
из ме ђу озна ке и озна че но га, из ме ђу сло бо де и при ну де, из ме ђу пе сни ка 
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и ње го вог двој ни ка у ње му или ван ње га, ни је ста ти чан, већ је, по на вљам, 
у стал ном, вр то гла вом и ко ви тла вом по кре тувр тло гу. По кре ти су на и
ме, наш усуд и удес. Ми смо по крет („да ле ко од исто ри је од ви ја ју се / 
мо је се о бе, оне су у ме ни са мом, / ва ни их ни ка да ни је ни би ло”). И то 
ам би ва лен тан, му ње вит, вр то глав по крет, но се ћи у се би број не зна чењ
ске од ред ни це, ко је ни је мо гу ће у са мо јед ном кри тич ком освр ту по бро
ја ти или по ја сни ти ве ћи ну. Осим то га, по крет од но сно се о бе су и на слов 
ци клу са већ про зи ва не сли кар ке Ко јић (на ко ри ца ма је ње на сли ка), 
на гла ша ва ју ћи та ко те мат ску ко но та ци ју кре та ња ве ћих ди мен зи ја (не 
са мо по је ди нач них и тре нут но на ших), као и по себ но зна чај не сло је ве 
и пе ча те ме та тек сту ал ног.

Упра во смо све до ци ак тив ног про тив реч ја и стал ног улан ча ва ња 
не са мо оче ки ва ног ма ни хеј ског до се га, не го и уза јам не над ре ал не игри
во сти ре чи и сен ки, веч но сти и про ла зно сти, жи во та и смр ти, ефе мер ног 
и ду хов ног, чул ног и спи ри ту ал ног, ем пи риј ског и ме та фи зич ког, што 
све ску па пе снич ком го во ру да је зна чењ ску ви ше сло је ви тост и ме ди та
тив ност, ко ји ма пе сник сли ко ви то и до жи вљај но до сми шља ва се бе, нас 
и на ше (не)вре ме.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ПРО СТОР ХА ЛУ ЦИ НАНТ НОГ УВЕ СЕ ЉА ВА ЊА

Ми лош Ла ти но вић, Сто да на ки ше, „Вул кан”, Бе о град 2014

Док сам чи та ла ову књи гу у мо јој зе мљи је па да ла ки ша. Нео че ки
ва но, ду го, обил но. Ис пр ва као осве же ње од те шких вру ћи на пре ко до
сад не пре пре ке ко ја не дâ на по ље, да би убр зо по при ми ла пре по топ ске 
раз ме ре ко је ће до ве сти до ван ред ног ста ња у зе мљи. Не ду го пре, чи та ла 
сам још јед ног са вре ме ног пи сца ко ји је на пи сао да смо ро ђе ни у зна ку 
Во де – да смо кроз но ви ју исто ри ју увек во ди ли бит ку са во дом. Под се
тио ме је жи во на при чу ка ко смо пре ско ро три ве ка оти ма ли од во де 
сва ки мо гу ћи пе даљ зе мље, ка ко су на ши пре ци за јед но са дру гим на
ро ди ма га ца ју ћи по бла ту до шли да тра же свој дом; ка ко су се рва ли са 
рит ском не го сто љу би во шћу, о њи хо вим на по ри ма да се уко ре не у му ље
ви те те ме ље, да се не где скра се. И зној и крв и су зе про тив во де. 

Ме ђу тим, сан је по бе дио при ро ду, на пор је по бе дио еле ме нат, же ља 
„да бу де” је би ла ја ча од оно га „што је сте”. И та ко је чо век за у здао во ду 
и остао. И са да, по сле не што ви ше од три сто ти не го ди на жи ви мо на 
нај плод ни јој зе мљи Бал ка на. Али, во да је још увек ту као не за о би ла зни 
пра ти лац исто ри је ових про сто ра, као под сет ник да оно што нам је да
ла, мо же у сва ком тре нут ку и да нам оду зме. 




