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ДРА ГА НА В. ТО ДО РЕ СКОВ

ЖР ТВА, РАС КОЛ, ПО БУ НА

Кроз по е зи ју Јо ва на Зи вла ка

све вам пре пу штам.
осим ре чи.

јер то је мо ја ми лост и мо ја не про ла зност.
јер то је мо ја зе мља и мо ја блуд ња.

а ви ва ше гла ве са чу вај те
ка ко зна те.

Ма ло је ме ђу срп ским пе сни ци ма оних ау тен тич них гла со ва 
ко ји су ка дри да свом ква ни ти те ту, оли че ном у вре мен ском тра
ја њу ду гом че ти ри и по де це ни је, при до да ју и ви сок сте пен ква
ли те та. Сво јом ства ра лач ком има ги на ци јом, ви со ким сте пе ном 
кре а тив ног ба шти ње ња свет ског по ет ског мејнстри ма и осе буј ном 
по бу ном лир ског су бјек та ко ји се не ми ри са све том око се бе, са 
при ви дом и си му ла кру ми ма ко ји га окру жу ју, Јо ван Зи влак ис пи
су је вла сти ти по ет ски дис курс спе ци фич не те мат скомо тив ске 
те жи не и пре по зна тљи вог, но не и кли ше ти ра ног из ра за. Са свим 
је ја сно да го во ри мо о пе сни ку тре нут ка са да шњег, баш као што је 
са вре ме ност би ла пред ме том ли ри за ци је и у вре ме ка да је за по чи
ња ла свој пут, већ та да од ли ко ва на зре ло шћу и еру ди ци јом по е те 
док ту са ко ји ства ри и би ћа ви ди са уз ви ше ња, спе ци фич не лир ске 
надпо зи ци је. Ова кву по став ку по твр ђу је нај но ви ји пе снич ки из
бор са чи њен од књи га Тро но жац, Че крк, На пев, Зим ски из ве штај, 
Че гр ту ша, Обре те ње, Остр во, Пе сме 1979–2005 и О гај да ма, као 
и од пе са ма ко је до са да ни су об ја вље не у са мо стал ним збир ка ма, 
из бор у ко јем је пе сник пред чи та о ца по ста вио низ не раз ре ши вих 
ди ле ма, пи та ња о сми слу и вред но сти ма бив ство ва ња, ла жним 
апо сто ли ма и не до стој ним слу га ма, те ау то по е тич ке прет по став ке, 
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ди ле ме и ди ја лог са – вре мен ски ду бље за хва ће ним – пе снич ким 
и фи ло зоф ским кон тек стом. 

Жр тва – пред стро гим пи та њем над зор ни ка

Већ од пр ве пе сме у књи зи, „Је ла са за чи ни ма” (из зби р ке Тро
но жац), пре и спи ту је лир ски су бје кат свој од нос пре ма по е зи ји, 
али и упи ре по глед из ва на, на не и ме но ва ног љу би те ља ку хињ ских 
ре це па та за спра вља ње пе са ма. Пе сник ве ли: „да бих на пи сао пе
сму / по треб но је да је дем / не што чи стог ва зду ха / буд ност и све жањ 
хар ти је / (не пре те ра но ква ли тет не) / вре ме на (сва ка ко вре ме на). 
/ али по е зи ја прет хо ди све му овом”. На су прот аскет ском жр тво ва
њу су бјек та сто је глад ни, жељ ни ово зе маљ ске сла ве, хе до ни стич
ки на стро је ни ин те лек ту ал ци. За то се пе сма за вр ша ва сти хо ви ма: 
„док обла чим ка пут чи ним нер во зан / по крет ру ком ка ко бих осо
бљу дао до зна ња / да од ла зим (да за и ста од ла зим) са мо за то што 
/ овај пут има пре ви ше по е зи је у ку хи њи / са за чи ни ма за уса мље
не / да је то не под но шљи во.” Аскет скофи ло зоф ски при ступ обра
зла же још јед на ме та фо ра ко јој пе сник че сто при бе га ва – сан да ле. 
Древ на обу ћа се ман тич ке прег нант но сти (да ти ра још из грч ке 
ми то ло ги је, од Ја со на и Пер се ја) све до чи о ста њу ду ха, али и о 
при ви ле ги ји ко ја се сти че бо жан ским да ром. С дру ге стра не, ход 
у сан да ла ма не оста вља шум; у пе сми „Лак сам и по кре тљив” чи
та мо: „У тач ку за гле дан та ко / ду бље про ди рем. за је дан дан / осво
јим ве ли ко про стран ство. / лак сам и по кре тљив. с јед ног кра ја на 
дру ги бр зо се пре ба цим. / све што осво јим пре да јем дра го вољ но.” 
Пре ма пе снич ком про се деу Зи вла ко вом уди сај, ва здух, оно што 
нам је да то и што се (још увек) не на пла ћу је, до вољ но је да, уме сто 
рас ко шних го зби, при до не се ра ђа њу сти хо ва. Пе снич ко је од ри
ца ње, пе снич ка је жр тва. Та ко ра ни Зи влак ту ма чи сво ју зе маљ ску 
ми си ју и умет нич ко по слан ство. 

Ме та фо ра со ли игра та ко ђе ва жну уло гу у по ет ском пи сму 
Јо ва на Зи вла ка. Она мо же би ти онај пре храм бе ни ми ни мум, ко ји, 
по пут сан да ла, зра чи скром но шћу и спрем но шћу на жр тву, али и 
есен ци ја ко ја ука зу је на од ри ца ње од бо га те по е ти ке ку ли нар ства 
у по ли ти ци књи жев но сти. Тр пе за је та ко ђе че ста ме та фо ра Зи вла
ко вог пе ва ња, и она упра во, баш као и со, је сте мо гућ ни сиг ни фи
кант жр тво ва ња, у хри шћан ском сми слу, да ка ко. Но, об ред жр тво
ва ња има да ле ко сло же ни ју ко но та ци ју у овој по е зи ји. Оно је кат кад 
дра го вољ но, кон тек сту ал но усло вље но, али и ре фе рент но у од но
су на ег зи стен ци ја ли стич ку фи ло зо фи ју, о че му све до че сти хо ви 
пе сме „Уз ле ће ши шмиш”: „Све тиљ ко што го риш / осим те бе не 
по сто ји ни шта.” Ја сна је алу зи ја на по след ње ча со ве Јо зе фа К. и 
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ње го во на зи ра ње све тла у да љи ни. Би ро крат ска мен зу ра бил ност 
ко ја гу ши кре а тив ни по тен ци јал чи тљи ва је и у пе сми „Ва ро ши ца”, 
где се ка же: „спа сим ли се, би ћу спа сен. из гу бим ли се / би ћу из гу
бљен. бу де ли се о то ме мо гло / го во ри ти под не ћу из ве штај. али / 
за тр пе зом / за пул том / пред стро гим пи та њем над зор ни ка / чу ва
ра на вра ти ма бан ке / слу жбе ни ка до бро твор ног дру штва / раз вод
ни ка у тре пе ра вој Са ли би о ско па.” 

Да кле, стро гост, пре ци зност ко ја се зах те ва од оних ко ји про
пи ту ју, над зи ру и ка жња ва ју, у ко ли зи ји је са осе ћа њем сло бо де 
су бјек та, ко ји је пи та лац, ра до зна ли пут ник спре ман да за час на
зу је сан да ле, гој зе ри це или об у че ка пут и оти сне се пу тем не из ве
сно сти тра же ња од го во ра. Стреп њу и не мир тран спо ну је пе сма „Не 
вра ћај се ка сно ку ћи”, ко ја у са ве то дав ном ма ни ру по ста вља пред 
пе снич ко, суп тил но би ће низ про скрип ци ја оче ку ју ћи да оно ис
пу ни дру штве но при хва тљи ве кон вен ци је, да се со ци ја ли зу је и не 
по ка зу је ис ко рак. Све ра не пе сме Зи вла ко ве у зна ку су сво је вр сног, 
го то во па ро диј ског бун та про тив ова квог по рет ка ства ри.

Рас кол – све че ва ми стри ја

„За раз ли ку од спо ра, рас кол би био та кав слу чај рас пра ве из
ме ђу две стра не ко ји не би мо гао пра вед но да се раз ре ши, јер не до
ста је пра ви ло ра су ђи ва ња при мен љи во на обе ар гу мен та ци је”, 
пи ше Фран соа Ли о тар у чу ве ној књи зи Рас кол. Ова ко пре ве ден, 
рас кол је тек су коб у ко ме не ма раз ре ше ња. Но, ова име ни ца у на
шем је зи ку под ра зу ме ва и уда ља ва ње на ста ло услед не пре мо сти вих 
раз ли ка у ми шље њи ма, ста во ви ма. За и ста, ко је у пра ву? Из дво
је ни, ин тро верт ни су бје кат, ка кав је про та го ни ста пе са ма Јо ва на 
Зи вла ка ко ји тра жи (и има, да ка ко) пра во на сво ју из у зет(н)ос т, или 
фа мо зна пу чи на ко ја бди над дру штве ном учма ло шћу? У да на шњем 
си сте му вред но сти ви со ко ме сто за у зи ма ју асер тив ност, при ла го
дљи вост, па чак и кон фор ми зам. Ве ћи на ће, да кле, ста ти на стра ну 
дру штве но при хва тљи вих, про ве ре них и ове ре них нор ми, ша бло
на и сте ре о ти па. Рас кол ре зул ти ра де су бјек ти ви за ци јом, од но сно 
сво ђе њем су бјек та на обје кат, на ме ту. У пе сми „Са виј се” чи та мо: 
„пре не го што сам раз у мео о че му је реч / пре но што сам из нео 
соп стве не раз ло ге / пре но што сам знао ку да сам се упу тио / пре но 
што сам мо гао зна ти ку да сам кре нуо / и ода кле да поч нем он што 
сам по чео / пре но што сам оми ри сао ди ја мант / оку шао глу во ћу 
/ за пе вао у пу сти њи / са ве то ва ше ме: / са виј гла ву. по гни се.” По ку
шај про из во ђе ња у ио на ко фра гил ном пе снич ком би ћу иден ти тет ске 
де ста би ли за ци је, ра сло ја ва ња, у исти мах је сте и ис ку ше ње ли те
ра те да бра ни свој по зив: „зар да се се ћам / оног ко ји се бу да ла сто 
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пи тао / и ког је сва ко мо гао да ућут ка”, од го вор је из пе сме „Да ли 
иче га мо гу да се се тим...”

У све ту по тро шних вред но сти, пла сти фи ци ра не и до бро упа
ко ва не умет но сти са мар ке тин шком пот по ром и брен ди ра њем као 
за ло гом ква ли те та (че сто и нов ча ном на док на дом за про да те бест
се ле ре) умет ник се мо ра бо ри ти за свој ин те гри тет. У кон тек сту 
све оп ште не ста бил но сти, де за ву и са но сти и по ла ри за ци је, он мо ра 
да ути ску је свој иден ти тет ски пе чат. Иа ко сна жног ме та фи зич ког 
упо ри шта, са кру ци јал ним пи та њи ма о сми слу, пра по чет ку и свр
шет ку, Зи влак не бе жи од дру штве ног ан га жма на у сво јим пе сма ма, 
на про тив:

Свет ко ји ме је ду бо ко по тре сао у де це ни ја ма у ко ји ма сам пи
сао је био по ли тич ки, иа ко сам на сто јао да га де ли мич но кон стру
и шем као је зич ки. Али, оно што је нео спор но за кул ту ру у ко јој 
жи вим је да је је зик про из ве ден по ли тич ки или је он сам про из во
дио по ли тич ки до га ђај.

Та ко овај ау то по е тич ки за пис с кра ја књи ге Под обла ци ма 
мо же мо на ћи и као де мон стра ци ју у сти хо ви ма (пе сме „О. Ре чи”, 
„По ро чан ство”, „Пам ће ње”, „Гво зде не ви ли це”, „Ло вац”, „За кле
тва”, „Ба ле гар”, „До бро чи ни тељ”, „До у шник” и др.), где се пе сник, 
уз не ма ли удео на ра ти ви за ци је, окре ће пор тре ти са њу сво јих са
вре ме ни ка, че сто кроз ка ри ка ту ру и са ти ру као на чи ни ма по ет ског 
уоб ли ча ва ња ак ту ел них кул тур них при ли ка. На ро чи то је у том 
сми слу ин ди ка тив на пе сма „Ми стри ја”, ко ја по чи ње сти хо ви ма: 
„Ду го је тре ба ло да се са бе ре / ду ша пам ће ња / ду го смо че ка ли 
да се са зна / од ка кве је гра ђе све че ва ми стри ја / (што бу ра не оду ва 
/ оду ва по ве та рац.) чи тав је дан по род / у то ме је ус тра јао / за си тан 
но вац нај пре (та ко то обич но би ва).” Све тац ов де но си дво стру ку 
фи гу ра тив ност: он је ујед но уте ме љи вач ко смич ког по рет ка, али 
и ути цај на лич ност. Ко јим год пу тем да кре не чи та лач ка опе ра ци
ја, ис ход је ја сан: све вред но сти ко је се при пи су ју пре тен ден ти ма 
на све та штво из вр ну те су ру глу и ого ље не, све де не на из не ве ре на 
оче ки ва ња. У пе сми „При те жем сан да ле” „бог је ко сто бо лан и ле жи”, 
ње го ва не моћ или сум ња у по сто ја ње је сте из вор де ху ма ни за ци је 
и ни хи ли зма. На ро чи то је промпт но дат рас кол из ме ђу тран сцен
ден тал ног и праг ма тич ног прин ци па у пе сми „Осве тље ње је сла бо”: 
„Ако по сто јиш тво р че / гла го ле пре о кре та / али већ је без број пу та 
по но вље но / да ни у шта ни је ба чен твој ква сац.” Док се пи та ња 
етич ког и естет ског, па на кра ју и пи та ња са мо и ден ти те та по ста
вља ју гра ди ра ју ћом же сти ном, на гли кон траст уво ди со ци јал ну 
ди мен зи ју и по ру гу на уста ље ни по ре дак, до гви лов ско мрач ња штво: 
„или ре ци: го спо до, дру га ри це и дру го ви / ну ствар не мо гу от пе
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ва ти тек та ко / осве тље ње је сла бо / му зи ка очај на / пла та тек да 
пре жи виш.” Та ко се ја сно ус по ста вља дис тан ца спрам ви шег по рет
ка, док се он бур леск но сни жа ва на пи та ња сва ко дне ви це, на лик 
на го вор на пар тиј ском са стан ку.

У пе сми „До у шник” асин дет ским ни за њем име ни ца ко ји ма 
се име ну ју за ни ма ња ко ја мај ка оче ку је да ода бе ре њен син ства ра 
се ат мос фе ра не из ве сно сти, ко ју пре ки да, из мај чи не пер спек ти ве 
да та, сли ка си на раз мет но га, при че му но ви асин дет ски низ са да 
кон тра сти ра прет ход ни: син по ста је „уте ри вач ду го ва / сит но спа
да ло / но сач ту ђих ак тов ки / ни жи пар тиј ски рад ник и ко ри сник 
фон до ва / ла жни про рок и му ца ви пе сник / до у шник у ход ни ку / 
за шти ће ни све док / го вор ник пред бу да ла ма.” Сто га не из не на ђу
је си стем вред но сти ко ји де ле иро нич ни „на ра тор” и мај ка као 
про та го нист ки ња пе сме, док је са њи ма у рас ко лу онај име но ван 
као до у шник, или би тан га из исто и ме не пе сме: „то је та би тан га 
/ не зна шта го во ри / али до бро на пла ћу је.”

По бу на – зао гост

Про тив че га се, на кон све га ре че ног, огле да по бу на лир ског 
су бјек та, или са мог гла са ко ји се обра ћа за те че ној ствар но сти? Да 
ли је то она упу ћу ју ћа, опо ми њу ће ра ди ка ли зо ва на, го то во зве ри
ња при ро да, бе сти ја ри јум на ко ји се стал но опо ми ње мо чи та ју ћи 
сти хо ве Јо ва на Зи вла ка? Та ква про јек ци ја зла и мо рал ног по ср ну
ћа, брех тов ским је зи ком ре че но опе ра за три гро ша, мар се лов ски 
по глед у цр ве не ци пе ле вој вот ки ње Гер мант на вест о смр ти дра
гог при ја те ља, те фи ли ста р ство и ћив тин ство ко је се про да је за ве
ли ке па ре, све је то обо је но ре ским то но ви ма по ру ге и са ти рич ног 
от кло на од њих. За то се упра во пред они ма ко ји су „хте ли да бу дем 
па лир или ру ши лац. / пе вач пе са ма / или зао гост ко ји ства ра бу ку.” 
(„Зао гост”) пе сник од ре ђу је као оно дру го, као не ко ко од би ја до
бр о на мер не са ве те јер – вра ти мо се пе сми „Са виј се”, чи ји је ис ход: 
„Са гни се се бе ра ди / сла ве свет ске ра ди / спа се ња ко је је на до хват 
ру ке / ис трај да схва ти мо по гну тост / да раз у ме мо ми лост ко јом 
смо на гра ђе ни / да се уз ви си мо сна гом ко ју смо узе ли / да се утвр
ди мо у уму ко јим уму је мо / да се узда мо у са ви је ност / ко ју смо 
ти да ли.” Зао гост је онај ко ји се опи ре вла сти том иден ти тет ском 
упо ри шту, ви ђе ном кроз на ци о нал ни, ло кал ни, или пак крај ње 
праг ма тич ни оквир – он је суб вер зив ни ми сли лац, сме штен не где 
у ли ми нал ном про сто ру у ко јем „не зна мно го о очин ству / ни о 
си ну у там ни ци очин ства / јер јед но га на пу шта / а дру го га не ће 
сти ћи” / („Ра ста нак”), да кле у фа зи пер ма нент ног ра стан ка, из ла ска: 
„иза ћи ћу у не вре ме / да на пра вим пр ти ну / а зна ње ћу по не ти / 
на ци пе ла ма” („Зим ски пеј саж”).
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Ме ђу тим, ни је то нај ви ши об лик по бу не ко ји до сти же по е зи
ја Јо ва на Зи вла ка: ње на истин ска сна га ле жи у ин тро спек тив ном, 
ра зу мљи во ре зиг ни ра ном, да ка ко свој ству пре о бра збе де фект не 
ствар но сти у умет нич ки акт, у по сво је ње јед ног за бра на у ко јем 
се фра гил но тра га лач ко би ће осе ћа удоб но и си гур но. Има у то ме 
не че га од па рок си зма ро ман ти чар ских и аван гард них пе сни ка 
из ме ђу два ра та: јед не из ве сне све ви дел но сти ко ја је, обре ме ње на 
гор ким та ло гом ис ку ства, са да спрем на да се упу ти ста за ма са гла
сја са ти ши ном, са јед ним дру гим ми кро ко смо сом, у ко јем не ма 
ме ста за ан ти ју на ке опе ва не у на ве де ним пе сма ма: то је иш чу ђа
ва ње над по су да ма илу зи ја, хо до ча шће ка гро бо ви ма или ме сти ма 
оби та ва ња оних ко ји су на су бјект оста ви ли им пре си ју, бе ле же ње 
ути са ка са пу то ва ња, сво је вр сни пу то пи сноесе ји стич ки па са жи, 
пеј са жи („Сте пе ник”, „Га је ви”, „Вар ша ва, је сен”), и по себ но, мар 
за свет жи во ти ња и са гла сје са њим. У пе сми „Ма чак” ус по ста вља 
се са ве зни штво, брат ство из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње, а мач ка је у 
исто и ме ној пе сми фи гу ра ко јом се лир ски су бје кат, пра те ћи ње не 
по кре те, ујед но са мо по сма тра: „она је не ко. она је не што. и што 
сам ви ше / кру жио у тми ци пред ста ва она је све твр ђе / би ва ла 
са мо она.” Та вар љи ва иде ја о дво стру кој на ра ви жи во ти ње би ва 
оспо ре на упра во пре по зна ва њем вла сти то сти: „јер иа ко се чи ни ло 
да је / не што дру го / њен бог ме је / пре ска чу ћи хи тро пре ко кућ
ног пра га / на миг нув ши ше рет ски / на мах вра ћао та мо ода кле сам 
до шао”, да би се по том ус по ста ви ла па ра ле ла из ме ђу мач ке и ве дре 
ми сли о све ту: „она је са ма. она је са ма она”, на спрам: „он је сам. 
он је сам он.” Пе сма ефект но по ен ти ра са мо по тра гом, пи та њем и 
по ку ша јем са мо о дре ђе ња: „а ко сам ја дра га зве ри. ко сам ја све то
сти / што са жи жеш сва ки је зик ко ји хо ће да пре у зме / не са мер љи ву 
же сти ну ако ни сам пи та лац / чи је ли це тав ни у тво јим очи ма.” 

Пе сник је, да кле, пи та лац, тра гач за ре чи ма ко ји, од ба цив ши 
„при че о по ре клу и сав тај те рет” („Зде нац”), не до бив ши од го во
ре од умно жи те ља ли ко ва и са гле дав ши, чак оспо рив ши да нас ре
ле вант не дру штве не вред но сти и ста бил не ен ти те те, сто ји на гра
ни ци, под обла ци ма, где још мо же би ти пи сар ко ји збра ја обла ке 
или се мо же спу сти ти до ле, по пут Ор фе ја или Оди се ја, те та ко чи
та мо у пе сми „Ве нац”: „вра та се отва ра ју да кроз њих про ђе ни ко.” 
Тај Ни ко, баш као и онај ко ји се, спу стив ши се до ле „ни у сну не ће 
освр та ти”, је сте би ће ко је још ни је до шло до ко нач них од го во ра. 
Зи вла ко ву по е зи ју ви дим не са мо као по бу ну про тив не зна ња, 
фи ли стар ства и дру штве не учма ло сти, нај по сле и про тив оп ште 
кри зе зна ња и ега ли зма и ре ла ти ви за ци је уку са као од го во ра на 
сло же на естет ска пи та ња, већ и као на ста вак по тра ге у ко јем глав
ну реч има упра во Реч. 




