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Ус по ста вља ње успе шних па ра ле ла Ко е но вих ства ра лач ких на че ла 
са де ли ма и ста во ви ма дру гих пи са ца (Г. Фло бер, Т. С. Ели от, Џ. Џојс), 
као и сми сао ау то ра за естет ско вред но ва ње пе сни ко вих по ет ских тво
ре ви на и ма ње по зна тих при ча, свој ства су ко ја ам пли фи ци ра ју вред ност 
де ла о ко јем је у овим ре до ви ма реч. Зна чај књи ге под јед на ко се пре по
зна је у чи ње ни ци да она не пре ста но на гла ша ва Ко е но ве на по ре да пре
ва зи ђе ин тим не, умет нич ке и ко лек тив не по ра зе, као и те ре те есен ци
јал них пи та ња ју да и зма уви ђа њем да сва та пи та ња и те шко ће тре ба 
схва та ти не као не до ку чи ве и бол не за го нет ке не го као, сход но зен бу ди
стич ком уче њу, по во де за ме ди та ци ју ко јом се оства ру је осе ћај рас те ре
ће ња и ста па ња са Це ли ном. Ли бо виц упра во у ова квом ма ни ру, на гла
ша ва ју ћи Ко е но ву са мо по у зда ност на по врат нич ким кон цер ти ма и спо кој 
оства рен пре стан ком ње го ве по тре бе да оче ку је са мо три јум фе (ни је ли 
већ од лу ка о рас ки ду са та квом по тре бом три јумф?), за тва ра књи гу о 
овом умет нич ком ко ри фе ју. Пре ли ми нар ни ре зул та ти крај њег би лан са 
Ко е но вог жи во та (пре ли ми нар ни јер се ства ра ла штво и жи вот ни елан 
пе сни каму зи ча ра и да нас од ли ку ју не сма ње ном сна гом и ви тал но шћу), 
а ти ме и Ли бо ви цо вог де ла о ње му ви ше су не го по зи тив ни. Нај сјај ни ја 
и нај ва жни ја по бе да Ле о нар да Ко е на огле да се упра во у ис пу ње њу ње го
ве пре ско ро по ла ве ка за бе ле же не ми сли „о не до ступ ном / ме сту у ко је 
мо рам да се раз ли јем по пут ви на, / о пра зни ни у исто ри ји ко ју мо рам до
сег ну ти / и за у зе ти, спо ко јан и пот пун (курз. В. М.) у том огра ни че ном 
/ про сто ру / по ста ју ћи чист као до бро ви но из над та ло га” („Рас по ла жи 
са мном, кр ви, ако имаш при чу”, Па ра зи ти ра ја, 1966). 

Ви о ле та МИ ТРО ВИЋ

НА ВИ ДИ КОВ ЦУ НЕ МУ ШТОГ

Јо ван Зи влак, Под обла ци ма: иза бра не и но ве пе сме 1979–2014, „Адре са”, 
Но ви Сад 2014

Из бор пе са ма Под обла ци ма Јо ва на Зи вла ка (1947) са чи њен је од 
зби р ки об ја вље них у пе ри о ду од 1979. го ди не до да нас и по шту је њи хо ву 
хро но ло ги ју, осим у по не ким од сту па њи ма где је ау торса ста вљач сма
трао да по сто је те мат ске или ме ђу соб не зна чењ ске ве зе ме ђу пе сма ма. 
У из бо ру се на шло и не ко ли ко пе са ма ко је још ни су увр ште не у по себ не 
књи ге на срп ском. Зби р ке ко ји ма се Зи влак ру ко во дио при ли ком са ста вља
ња из бо ра су сле де ће: Тро но жац, 1979; Че крк, 1983; На пев, 1988; Зим ски 
из ве штај (иза бра не пе сме), 1989; Че гр ту ша, 1991; Обре те ње (иза бра не 
пе сме), 1993, 1994, 1995; Остр во, 2001; Пе сме 1979–2005 (иза бра не пе сме), 
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2006; О гај да ма, 2010. Овај ви ше не го ре пре зен та ти ван из бор за тва ра дра
го цен и са др жа јан по го вор Дра га на Про ла: „Скан дал по е зи је: ’Не му што 
зна ње’ Јо ва на Зи вла ка”. 

За по е зи ју Јо ва на Зи вла ка тре ба ре ћи да се зби ва у рав ни скеп тич ке, 
иро нич не са мо ре флек си је, хлад ног ху мо ра, пе дант ног и пре ци зног из ра
за, по ла зе ћи од пре ми се о све ту као је зич кој струк ту ри и је зи ку као ис
ку ству из ван ко га свет не по сто ји. Чул но опа жај но и са зна тљи во, или оно 
што пред ста вља мо као сим бо лич ку по ру ку ко ју при ма мао кроз до га ђај 
или не ка кву ак ци ју и де ла ње, ус по ста вља знак као ис ку ство и раз у ме ва
ње, да кле ства ра ње, опри сут ња ва ње и по сто ја ње по сре до ва но ме та фи зич
ким пре мре жа ва њи ма. Зи вла ко во ис ку ство ни је са мо ис ку ство је зи ка 
већ и ис ку ство исто ри је, кул ту ре, са вре ме но сти. Иа ко се не из ре ци вост 
де ша ва из ван је зи ка, њен по тен ци јал пре би ва на ње го вом ру бу као мо
гућ ност, а је зик са свој стви ма да ва ња и од у зи ма ња по ста је не ка вр ста 
бо га, ап со лут ко ји ус по ста вља чо ве ко ву при сут ност и ства ра ње. Исто вре
ме но, је зик у сво јој ам би ва лен ци ји и ди ја лек тич ким пре ли ва њи ма има 
спо соб ност да се пре о бра жа ва, да све до чи и за во ди, отва ра и за тва ра. 
Он је и та лац и там ни чар. Са њим све на ста је, али са њим се и за вр ша ва. 
Ње го ва спо соб ност пам ће ња, игре, по да ва ње и опи ра ње ис ку ша ва њи ма 
фи гу ра и метафорe, пој мо ви ма и зна че њем, при сут но је и пре по зна тљи во 
тек кроз вла сти то ис ку ство.

Зи вла ко ва по е зи ја по чи ва на на дах њу ју ћим опи си ма је зи ком ши ро
ког лек сич ког ди ја па зо на. Дра ма ра строј ства или из гу бље но сти при сут на 
је у сли ка ма опа да ња и фи гу ра ма ко је опо на ша ју по трес. Бу ду ћи да је 
пе сни ков од нос пре ма све ту иро ниј ски, сум ња у крај ња са зна ња као не
ка кву вр сту спа са ко ја се иш че ку је пр о бле ма ти зо ва на је и из но ва се пре
и спи ту је и има ги ни ра („са мо зна ње уве ћа ва мо ју / на ду”, „При те жем сан
да ле” – Тро но жац; „то не му што зна ње ко је нас при вла чи / да се у ње му 
стал но пре по зна је мо”, „Ко ша ра” – О гај да ма). Ре тор ско пи та ње и по год
бе ни го вор флук ту и ра ју као јед но од основ них стил ских обе леж ја и 
те мељ Зи вла ко вог пе сни штва. Од оста лих сти ли стич ких сред ста ва фре
квент ни су асин дет ски и по ли син дет ски ни зо ви, ан ти те тич ке фор му ла
ци је, по на вља ње, на бра ја ње, кон тра сти ра ња, ин вер зи ја, па ра докс и вер
бал на елип тич ност ко ја уки да њем хи је рар хи је сло ва исто вре ме но уки да 
и ути сак о пе снич ком ис ка зу као про зној ре че ни ци. Афи ни тет пре ма 
пре ко ра чи ва њу гра ни ца сти ха ука зу је да је осно ва Зи вла ко ве по е зи је 
сло бод ни стих, неуобичајенe, асин таг мат ске се че но сти, стал ног ре ду ко
ва ња, бо гат пре ки ди ма, из о ста вља њи ма и па у за ма. Основ ним и је ди ним 
ин тер пунк циј ским зна ком – тач ком – Зи влак па ра так си ра це ли ну, пре
ки да ми сао, сли ку, фор ми ра се ман тич ки ри там. Ова ко фор ми ра на, ли ни ја 
рит ма, иа ко сло бод на, сво је је дин ство у пе сми гра ди упо ре до са ми сао
ним то ко ви ма. Ве ћа или ма ња ску пи на сти хо ва ус по ста вља ин те грал но 
те ло пе сме астро фич не ор га ни за ци о не струк ту ре као сво је вр сног ам блем



857

ског по до бли ка. Гра ма ти ка пе са ма рас пи ње се из ме ђу Ја, Ти и Ми, у 
за ви сно сти од то га да ли су бјект не што из ри че или се не ком обра ћа, или 
пак би ра не у трал ну ин то ни ра ност хи по те тич ног мно штва као по вла шће
ну по зи ци ју за об ли ко ва ње пе сме („ко чи та на ше пе сме / с на шим ре чи
ма рас пра вља / чи сти их од пр ља во сти / и пре кри ва све тим из ме том”, 
„По длац” – О гај да ма). Ве ћи на пе са ма та ко нај пре на ли ку је из ве шта ју, 
ко мен та ру или го во ру у пр вом ли цу о Дру гом.

 Пе снич ки је зик де тер ми ни сан лек си ком, ујед на че ном, сми ре ном 
ин то ни ра но шћу и син так сом ко ја се ни је ме ња ла ви ше од три де це ни је, 
обе ле жен је кре та њи ма по ет ске са гла сно сти кон крет ног пре ма ап стракт
ном и обр ну то, а у по след њим го ди на ма не што ви ше ка си жеј ним скло
по ви ма и фор ма ма, ко је су но си о ци ду жих пе снич ких тек сто ва. Ре че ни це 
се по да ју као део сти ха или ви ше сти хо ва уоб ли че них у сли ку или ми сао
ност ко ја се да ље усло жња ва. Са мим тим и пе снич ке сли ке обре ме ње не 
иде јом има ју из у зет но густ, по ли ва лен тан и упе ча тљив ре флек сив ни 
на бој, де ши фри ра ју ћа за там ње ња ко ја ре ла ти ви зу ју зна чењ ске кон крет
но сти или да то сти. Јед на од стра те ги ја ко јом се раз би ја па тос из ри ца ња 
ве ли ких на ра ти ва (исто риј ских, иде о ло шких, ре ли ги о зних) је сте усит
ња ва ње де ми ну ти ви ра ним ра дом је зи ка, чи ме се исто вре ме но из ри чу 
кри ти ка и окре пљу ју ћа скеп са пре ма из ре че ном. Ру ше ћи мит о свом по
ре клу, Зи вла ко ва пе сма оства ру је кри тич ки по тен ци јал, ка ко пре ма се би, 
та ко и пре ма дру гом. Сум ња из ре че ног, од но сно из ре че ном, оп цр та ва 
обри се сли ка по ко ји ма се кре ће оно пре ћу та но, не про зир но, не ис ка за но 
у пе сми. Зи влак ма е страл ним об ле та њем око пред ме та пе ва ња од ла же 
не из бе жно – скри ван обрт и по ен ту – ре зул тат по чет ка пе сме ко ји га је 
ви нуо не би ли га ефект ни је при зе мљио у за о кру же ност (са мо)кри тич ког 
и (ау то)иро ни зо ва ног за кључ ка као ду а ли зам нео д лу чи во сти. Зна че ња 
мно гих пе са ма уну тар сег мен ти ра не по де ле на це ли не ци клу са зби р ки 
или њи хо вих пот ци клу са от кри ва ју се ка ко на пла ну по је ди нач них, та ко 
на пла ну збро је них пе снич ких тек сто ва, сли ка или те мат скомо тив ских 
је ди ни ца. Фраг мен тар на мо де ло ва ња пе снич ког тек ста ко ја се ти чу син
так се, то ка ми сли, рит мич ке ор га ни за ци је, рас по ре да и ду жи не сти ха 
– ис ка за на пра гу да пре ђе у ре че ни цу – усло вље на су или си му ли ра ју 
усло вље ност фи ло зоф ском ми са о но шћу, гно мич но сти, од но сно псе у до
ре ли ги о зне ге сте. У дру гим слу ча је ви ма фраг мент функ ци о ни ше као 
це ли на, ка да по је ди нач ност об у хва та оп штост, јер „све је / у са бра но сти 
са бра но” („Шта је сад на ре ду” – Че крк).

Пе снич ки чин про бле ма ти зо ван је у сва кој пе снич кој зби р ци. Усме
ре на на са мо ре фе рен ци јал ност је зи ка и ње го ва свој ства, ау то ри тар ну 
моћ, опо вр гав ње, по бу ну и по сле ди це, дра ма пе снич ког ства ра ња огле
да се у па ра док сал ним кон струк ци ја ма као кул ми на тив ним тач ка ма у 
ко ји ма се де ша ва обрт – ин вер зи јом из на ђен обрт по чет ка пе сме по зајм љен 
из хо ри зон та фра зич ног или пој мов ног. Че ста пре пли та ња ова квих ти по ва 
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ис ка за да ју за чуд не, ало гич не, ху мор ноиро ниј ске фор ма ци је, пло до твор
не ди хо том ске учин ке ба зи ра не на пре и на ча ва њу, од но сно ре ла ти ви за
тор ској ре ви зи ји та ко зва них да то сти или исти на. Овај уну тар кри ти чар ски 
мо ме нат окре нут је пре ма ак ту ал ној ствар но сти. Син таг мат ски скло по ви 
пе са ма ре зул тат су су сре та из ме ђу до га ђа ја све та и до га ђа ја сми сла, где 
су ми са о но об је ди ње ни у се ман тич ку ом ни по тент ност. С дру ге стра не, 
прем да Зи вла ков пе снич ки је зик већ ма те жи ла ви ринт ском по ни ра њу 
и ми ми криј ском оп ште њу, пре о вла да ва по е зи ја ко ја те ма ти зу је вла сти то 
ис ку ство, до жи вљај и сли ку све та. Са мим тим, по е зи ја као „се и змо гра
фи ја са вре ме не су бјек тив но сти” (Д. Про ле) и савременог до ба је не у пит
на, а по тре ба за њом не по ре ци ва. Она прет хо ди све му, као услов су шти не 
мно гих ства ри, а њен зна чај се кре ће у ра спо ну из ме ђу об ре да и обе да 
(„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 пое зи ја прет хо ди све му овом (...) по е зи ја уз ди же и ну ди 
хра ном.”, „Је ла са за чи ни ма” – Тро но жац; в. и пе сму „Бог је си ћу шан”). 

Сло жен про блем од но са би ћа и све та, дру штва и по је дин ца, је зи ка 
и го во ра Зи вла ко ва по е зи ја про бле ма ти зу је на та кав на чин што је за њу 
сва ка афир ма ци ја ујед но и не га ци ја, а по не ка не га ци ја и афи р ма ци ја („а 
при ста нак и од би ја ње / две су ру ка ви це пред ко ји ма / се вр по љи мо.”, 
„Зим ски из ве штај” – На пев). Од ри ца ње се пре по зна је у по ри ца њи ма 
ко је су ге ри ше да је све при вид, не про зир ност, су ви шак, сен ка, да не ма 
зло чи на, не ма жр тве, ни та ла ца, ни све до ка итд. (нпр. „Обре те ње” – Че
гр ту ша, „Оке ан” – Остр во). Дру гим ре чи ма, да не ма пам ће ња. Ис ку ство 
не га ци је је ис ку ство мо ћи по зи тив ног не. Не га ци ја се ја вља и као ну
жност да пе сма не пад не у ра ван го во ра, у ми ме тич ко пре пи си ва ње. Ме
ђу тим, че сто при сут но пи та ње дво стру ком не га ци јом опо ри че и са мо 
по ри ца ње. Уко ли ко од ри ца ње раз у ме мо као окре та ње/обре те ње, где 
сва ки окрет има ди о ни зиј ски ка рак тер жр тве ног об ре да, сва ки од ла зак 
пред ста вља при бли жа ва ње су шти на ма, по че лу пе сме (на пе ву – као ме та
по ет ској ин стан ци и оно ма то пе ји ак ту ал не ствар но сти), а пе сник по ре
клу свог чи на, од но сно, ро ђе њу (в. пе сму „Зао гост” – Че гр ту ша). Јер – 
сва ка раз дво је ност при зи ва бли зи ну и сва ка бли зи на при зи ва раз дво је
ност као по ље сво јих нео ства ре них мо гућ но сти услед за гу шљи ве и 
ис цр пљи ве за гле да но сти у са ме се бе. Сто га и упо тре ба вре ме на ве за на 
за са да шњост ути ска, до га ђа ја или опи са, или њи хо во при су ство по ста
вља њем у про шлост као са да шњо сти њи хо вих на ра ти ва, иро ниј ским 
про це со ва њем ука зу је на ис тост јед не дру го сти про бле мом пам ће ња 
и за бо ра вља њем бу дућ но сти, од но сно дру го сти ко ју је мо гу ће до сег ну ти 
са мо у мо мен ту обре те ња („то што узи маш да то је / то што да јеш узе то 
је / то што је на пи са но / већ је про чи та но / и то што чу јеш зна ње је / ко је 
не ћеш по ко ле ба ти / да тво ју ви дљи вост све же / са це ли ном”, „Зде нац” – 
На пев). 
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Зи влак је зич ком ма те ри ја лу да је по себ но ме сто јер је зич ки ре а ли
тет за пе сни ка је сте на го ми ла но ко лек тив но ис ку ство. Ве ли ча ју ћи не му
штост, глав ни ју на ци Зи вла ко вог пе ва ња до ла зе из ка та ло га бе сти ја ри
ју ма у ко ме пе сник пре по зна је но си о це и чу ва ре ре чи, пра је зи ка (мач ка, 
со ва, твор, зец, пти це итд.). Уну тар је зи ка де ша ва се пре о бра жај уну тра
шњег ис ку ства ко је се ну жно ре флек ту је као си ла зак у пе снич ки го вор. 
Пе сник ба ра та од сут но шћу, има ги на р ним ли цем ко јим ма ни пу ли ше 
ка ко би се обра ћао се би као Дру гом. Нај зад, пе сни ко ва лич ност од су ству
ју ћи при су ству је, а пре о бра жа јем се ко ри сти ра ди из на ла же ња ме ста 
су бјек та и ње го вог би ва ња у све ту. Пре о бра жа јем пе сник ус по ста вља 
осо бен ди ја лог са ствар но шћу, ко ји у но ви јим пе сма ма пре ра ста у отво
ре ни ју по ле ми ку (в. нпр. „О. ре чи”, „Про ро чан ство”). Ис ку ство је зи ка 
нам по ка зу је ка ко је зик пре ма шу је сво ју на ме ру и да не све сно пре ва зи
ла зи све сно, од но сно да је по е зи ја вр ста зна ња ко је нас пре ва зи ла зи. То 
зна чи да ћу та ње мо же да бу де ре чи ти је од го во ра. И прем да па ра док си 
по е зи је за пра во пред ста вља ју па ра док се жи во та, у ово ме се ви ди на да 
у оп ста нак по е зи је, ко ја у ства ра ла штву Јо ва на Зи вла ка на ла зи ау тен тич
ног пред став ни ка. 

Бра ни слав ЖИ ВА НО ВИЋ

„БРИ ТА НИ ЈА И СР БИ ЈА: КОН ТАК ТИ,  
ВЕ ЗЕ И ОД НО СИ 1760–1860”, НО ВА КЊИ ГА  

ВЕ СЕ ЛИ НА КО СТИ ЋА

Ве се лин Ко стић, Бри та ни ја и Ср би ја: кон так ти, ве зе и од но си 1760–1860, 
„Ар хи пе лаг”, Бе о град 2014

Про фе сор Ве се лин Ко стић је не сум њи во наш нај ве ћи жи ви ан гли
ста, иза ко га сто ји им пре си ван опус. Об ја вио је ви ше књи га из исто ри је 
ен гле ске књи жев но сти, пре вас ход но о де лу Ви ље ма Шек спи ра – Шек спи
ров жи вот и свет (1978), Ха млет Ви ље ма Шек спи ра (1982), Ства ра ла
штво Ви ље ма Шек спи ра I–II (1994) и Шек спи ро ва дра ма ту р ги ја (2010). 
Сва ка од ових књи га пред ста вља да тум у исто ри ји на ше шек спи ро ло
ги је, по себ но дво том на сту ди ја Ства ра ла штво Ви ље ма Шек спи ра, ко ја 
би чи ни ла част и шек спи ро ло ги ји ве ћих зе ма ља, са ду жом кул тур ном 
тра ди ци јом. 

Дру га област ин те ре со ва ња Ве се ли на Ко сти ћа је ком па ра ти сти ка 
– ју жно сло вен скоен гле ске кул тур не и књи жев не ве зе. И у овој обла сти 
об ја вио је књи ге не пре ва зи ђе не по оби љу по да та ка, акри бич но сти и си
сте ма тич но сти об ра де. Нај ва жни је де ло из ове обла сти је књи га Кул тур не 




