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О „СР ЦУ СУ МРА КА”

Звон ко Ка ра но вић, Злат но до ба, ЛОМ, Бе о град 2015

Де се та по ре ду пе снич ка књи га Звон ка Ка ра но ви ћа (1959) но си, иа ко 
иро нич но ин то ни ран, пот пу но нео че ки ван на слов Злат но до ба, ко ји се у 
пе сми „Из гу бље ни свет” де ци ди ра но опо вр га ва („ни ка да ни је по сто ја ло 
злат но до ба”), а што чи та о ци (ми слим на опо зи ци о ни ста тус у ства ра ла
штву пред на ма) и оче ку ју. И ар хи тек ту ра књи ге све до чи ха ос, кон тра
пункт и бе сми сао, при ви ђе ња и страх, јер увод ни (чи тај – ула зни) ци клус 
„Из лаз” чи ни јед на пе смапо е ма, а окон ча тел ни (из ла зни, да кле) „Улаз”, 
исто од са мо јед не пе сме (што је опет сво је вр стан па ра докс, ко ји ина че, 
жи ви мо), док сре ди шни ци клус „Ин сти тут”, асо ци ра на тре нут но на ше 
ста ни ште. Да кле, све је на о па ко и не ствар но, мор бид но и без над но. И у 
епи цен тру књи ге Ка ра но ви ће вог пе сни штва, и у на шем окру же њу.

И сам пе сник у јед ном ин тер вјуу све до чи да се он углав ном ба ви 
уну тра шњом та мом све та око нас, као и на шим мра ком по је ди нач но 
(до да јем). Али пе сник све до чи и о из гу бље ном иден ти те ту, про ма ше ним 
жи во ти ма и не при ла го ђе ним аут сај де ри ма. Ка ра но ви ће ви (ан ти)ју на ци 
су не сна ђе ни уса мље ни ци, из гу бље ни од ба че ни ци, за луд ни бун тов ни
ци, ко ји ипак по се ду ју не ку сво ју за себ ност и страст, чак и по рок (чи тај 
от клон и же љу за раз ли ком од по сто је ћег, ако је то уоп ште по сто је ће), 
ко ји на то ме ин си сти ра ју и од би ја ју да се уто пе и из гу бе у тре нут ном 
„си сте му рав но ду шно сти” и пре те ћем си ви лу. И хте ли би да оста ну сво
ји, ка кви год да су и не за ви сно од све га (у ра ни јој пе сми „Бун кер” Ка
ра но вић твр ди да „ни ко ме ни је про дао сво је сно ве” – још увек и упр кос 
све му). Ипак, тре ба увек има ти у ви ду да су Ка ра но ви ће ви ак те ри „сен ке 
и ду хо ви, из истог ула за”, из истог раз ре да, из истог бен да, из истог при
ви ђе ња. Да су увек око нас, под усло вом да их ми мо же мо и же ли мо при
ме ти ти, ма да смо скло ни ји пре ви ду и иг но ри са њу.

Ка да је пе снич ки са др жај у пи та њу, он да се на ме ће за кљу чак да 
пе сник Ка ра но вић, из књи ге у књи гу, про ши ру је сво ју те мат ску усред
сре ђе ност (же ле ћи да се чу је бруј или шум ово го ди шњег ли шћа, ка ко 
су још зах те ва ли и ан тич ки цен зо ри), али не уда љу ју ћи се пре ви ше од 
нај бит ни јих са др жај них со ха чи та вог ње го вог пе сни штва. Сто га се и 
мо же го во ри ти о из ве сним из ра же ни јим уза јам ним са др жај ним бли ско
сти ма из ме ђу књи га, као и о зна чај ној за јед нич ко сти чи та вог Ка ра но
ви ће вог пе сни штва ко ја и да ље ис тра ја ва. Да кле, зна ча јан или дра сти чан 
те мат ски от клон у од но су на дру ге Ка ра но ви ће ве пе снич ке књи ге ипак 
не по сто ји, што по твр ђу ју и ње го ве књи ге иза бра них пе са ма, ко је се 
до жи вља ва ју као јед на за себ на и но ва књи га. Или, на при мер, књи га 
са бра них пе са ма Box set (2009), ко ја по се ду је ути сак свод но сти и за јед
нич ко сти.
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Ка да су у пи та њу је зик и пе снич ки по сту пак, он да је у Ка ра но ви
ће вој нај но ви јој пе снич кој књи зи при су тан зна ча јан от клон, иа ко су 
слич ни обри си би ли за жи ве ли и у ње го вој ра ни јој књи зи пре пле та ја и 
укр шта ја Сре бр ни Сур фер (1991), у ко јој је пе сник из у зет но ве што ус пео 
да ам би јент пе сме и пе снич ки је зик при ла го ди ста њи ма ка ква су ха лу
ци на ци је, пси хо де ли ја, ту роб на сно ви ђе ња, не кри тич ност и не ре ал ност. 

И прет ход не књи ге Ме се ча ри на из ле ту (2012) и Ка ве зи (2013) су 
до не ле нео че ки ва ну фор му – од крат ке при че, но ве ле до пе са ма у про зи у 
пр вој, док смо у дру гој књи зи углав ном чи та ли лир ске до ку мен тар номе
ди та тив не пе сме ду гих сти хо ва у про зи на ра тив ног ис ка за. 

У Злат ном до бу пак пе сник чи ни зна ча јан ис ко рак, и то та ко да де
мон та жом и суб вер зи јом пе снич ког је зи ка до стиг не про ми шља ни је зи
ко тво рач ки атри бут. На и ме, пе сни ко ве ре пе ти ци је, ре фре ни, опе то ва ни 
пој мо ви, за грц ну те ре чи (на ро чи то у пе сма ма „Со ба од је ка”, „Пер со не 
(сан лет ње но ћи)”, „Као што је про пи са но”, „По е зи ја, ин ха ла тор”, „Сло
бо дан си чо век”), пре све га су оно ма то пеј ска при ла го дљи вост пе снич ком 
ор ве лов скокаф ки јан скоџој сов ском све ту ап сур да, што очи ту је и на
гла ша ва (Ма нов, Каф кин или Бе лог Мар ко ви ћа) „ге о ме тар К” у пе сми 
„Ло вац на ср це су мра ка”. 

При мер ви ше стру ке оно ма то пе је је у исто и ме ној пе сми („био је рат 
// био је рат ававав на чо ве ка при бра ног / при бра ног”), а та у то ло шке фи
гу ре, над ре ал ну сли ко ви тост, чак и ми ме зу го вор не ма не, са уче ста лим 
на бра ја њи ма, уо ча ва мо у пе сми „Пер со не (сан лет ње но ћи)” (опет ин тер
тек сту ал ност): „ше сто ри ца на гих на гих му шка ра ца / кри ју се иза жи ве 
огра де // у на ме ри на ме ри да нео па же но / пре тр че пре ко трав ња ка // па зе ћи 
да бо сом но гом / не уда ре у прспрспр ска ли цу // па жљи во за о би ђу ба зен 
/ и псе псе псе на лан цу”. А у пе сми „Као што је про пи са но”, ко ја се са
сто ји од пет не ри мо ва них ди сти ха, чи та мо по на вља ју ћу игру ре чи ма 
(реч умо та ни је за сту пље на шест пу та, на ги у че ти ри на вра та, а у три 
при де ви про пи са но и на ре ђа ни). Пе сму „По е зи ја, ин ха ла тор” од ли ку је 
пул си ра ју ћи по на вља ју ћи ис каз: „ску пљао / умр ли це, углав ном умр ли це 
// ђу бре се го ми ла ло / опи си ва ње асо ци ја ци је асо ци ја ци је // ре чи су се 
го ми ла ле / дро га дро га ме ло дра ма ки ча”.

Не том ци ти ра ни сти хо ви очи ту ју пе сни ков осми шље ни на ра тив ни 
низ до жи вља ја и за чуд нонад ре ал них сно хва ти ца кроз та у то ло шке стил
ске фи гу ре ко је на пр ви по глед мо гу по се до ва ти и при звук ок си мо ро на, 
ко ји је, не за бо ра ви мо, аде кват на де тер ми нан та на ших бив ство ва ња, 
на жа лост.

Да кле, убе ђен сам да су свет бе сми сла и пси хо де ли је („ка жу да не 
жи ви мо у ствар ном све ту”), свет фан та змо го ри је и апо ка лип се („па као 
је до ле, та мо су сви / ми иде мо го ре, у па као”), свет де ху ма ни за ци је и 
фраг мен та ци је („на су ми це си исе као фо то гра фи ју (...) за што си ода брао 
те ла, а не ли ца?”), свет ха лу ци на ци је (пе сма „Ре тро ма не вар”), до би ли 
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свог ау то ном ног, аде кват ног и илу стра тив ног је зич ког про мо те ра, а пре 
све га ау тен тич ног и нео бич но увер љи вог. Ова кав Ка ра но ви ћев пот пу но 
са мо сво јан и ино ва ти ван по сту пак чи ни ње гов аван гард ни и је зи ко тво
рач ки при ступ у град њи пе са ма, као и ње го ву спрем ност да стал но ис
тра жу је и пре и спи ту је мо гућ но сти је зи ка, пе сме и пе сни ка, што, и ина
че, ве што и упор но чи ни у чи та вом свом пе сни штву кроз осо бен и већ 
пре по зна тљив пе снич ки обра зац.

Пе сник већ у увод ној пе смипо е ми од го ва ра ју ћег име на „Со ба од
је ка” сли ко ви торе френ ски об ја шња ва ам би јент до де ље ног нам окру
же ња (чи тај – окру же ња фан та змо го ри ја, при ви ђе ња, стра ве и ха о са са 
еле мен ти ма фан та сти ке), као и тре нут ни угро же ни ста тус оса мље ни ка 
или са вре ме ног бо ле сни ка („био је то сан, ко шмар, гу ше ње, ду го трај но 
/ гу ше ње, оти ма ње ва зду ха, на из глед ис по вест / чо ве ка ужа сну тог пред 
смр ћу, са пле те ног / у тре нут ку ка да је за мах нуо пре ма ду би ни / ње гов 
из бе зу мље ни по глед, ње го ве ис ко ла че не / очи док па да у глу ву исти ну, 
у мрак”). За тим, пе сник све до чи над ре ал но има ги нар ни и за чуд ни до
жи вљај све та и све га, ко ји под ра зу ме ва и ак ту ел но пи та ње иден ти те та 
и удва ја ња у ра му бо шов ске апо ка лип тич конад ре ал не на ја ве у пе сми 
иро нич ног име на „Врт ужи ва ња, још јед ном” („кри ла те кра ве ис па ра ва ју 
на хлад но ћи / пла мен про жди ре кри ла те сви ње // шим пан зе ла ју, за те жу 
лан це / ја сто зи си ла зе с по ста мен та // епи де ми ја ме лан хо ли је / ко си ста
нов ни штво // ко ло не на ди ру у под зем не ход ни ке / у то пло кри ло мај чи це 
зе мље // хо сте се с љу би ча стим ко са ма / ме тал ним цвр ку том уми ру ју љу де 
// уза луд ну де нај но ви је мо де ле / вир ту ел них двој ни ка”). О не мо гућ но сти 
по врат ка, тач ни је о при си ље ном за бо ра ву мо гу ћег по врат ка у ло гич но, 
при род но и искон ско све до чи дво стих: „прав ди је по треб но вре ме да 
отво ри / сво је зар ђа ле ка пи је”. У до слу ху са на зна че ним до жи вља ји ма 
на ше и пе сни ко ве (не)ствар но сти је сте и вир ту ел ни „блок 46 / хо ло грам
ска про јек ци ја (...) град не ви дљи вих ста нов ни ка”, као мик сту ре от па да 
и нео на, ко јом „љу би те љи су мра ка” вла да ју, и где се „кон тро ли шу по ли
ци ја и под зе мље” из истог цен тра кри ми на ли зо ва не мо ћи. Ка ра но ви ћев 
„Блок 46” је и по тен ци јал но на ше бу ду ће ста ни ште, ако већ ни је и са да шње.

Пе сни ко ву је зи ко тра га лач ку до след ност уо ча ва мо и у опе ту ју ћој 
упо тре би не ко ли ко раз у ђе них син таг ми, кључ них ре чи и фан та зми, као 
што су, овом при го дом, на при мер: со ла ри јум ска кап су ла, мр тва чи ва ва, 
шим пан за, пу дла, бе тон, ја стог, чу до ви ште, ка та то ни ја, за ви сни ци, на ги, 
па као, ко шмар, нео н ско све тло, смрт, пор це лан, љу би ча ста бо ја, ко је су 
пр вен стве но па жљи во се лек ти ра не због про ми шља ју ћих зна чењ ских на
но са и ни воа, као окви ра и сто же ра са др жа ја и нај но ви је Ка ра но ви ће ве 
пе снич ке књи ге.

На кон ци та та Ка ра но ви ће вих сти хо ва уо ча ва се и из ме на пе снич ке 
фор ме, од но сно дру га чи ја ор га ни за ци ја струк ту ре сти ха. На и ме, ве ћи
ном су у пи та њу дво сти хо ва не це ли не, не ри мо ва не, раз ли чи те ду жи не, 
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по вре ме но пре ки ну те јед ним сти хом или јед ном реч ју или ни зом исте 
ре чи, што је од пе сни ка им пе ра тив но зах те вао го вор ње го вих ак те ра 
ко ји су сво је вр сна пред ста ва оп ште угро же но сти. Раз у ђе ност и рас тр
за ност ис ка за лир ских (ан ти)ју на ка је са мо пре по знат по тре бан склад, 
јер у ова квој успо ре ној и ути ша ној на ра ци ји, до дат но по ја ча ној од је ком 
ре пе ти ци је, до ка зу је не са мо да се из два ја ино ва тив ност и је зи ко тво рач ки 
чин већ и до ступ ност пе сни ко вих про ми шља ња, ко ја под се ћа ју на фраг
мен тар ност, као бе лег, усуд и удес на ше (не)ствар но сти.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

МЕ ДИ ТА ТИВ НА ИГРА РЕ ЧИ МА

Зо ран Пе шић Сиг ма, Срод не ду ше, Бал кан ски књи жев ни гла сник, Бе о град 
2015

Ту ма че ћи прет ход не две књи ге (Воз за јед ног пут ни ка, 2008; Вар ка, 
2012) пе сни ка Зо ра на Пе ши ћа Сигмe (1960), књи жев на кри ти ка је пре
по зна ла ва жност њи хо вих струк ту ра и ком по зи ци ја. И по во дом ње го ве 
нај но ви је пе снич ке књи ге Срод не ду ше уо ча ва се са др жај на спи ра ла за
јед нич ко сти, по чев од мо ти ва љу ба ви и сна жних се ћа ња из де тињ ства 
и мла до сти (ци клус „Не мо жеш све да зо веш љу бав”), па до раз ли чи тих 
ва ле ра пој ма смр ти, про ла зно сти и не ста ја ња, у за вр шном тре ћем ци клу
су „Смрт је бр за и увек уз нас”, што до вољ но тран спа рент но очи ту ју и 
оба на сло ва ру ко ве ти пе са ма у књи зи, као и име на по је ди них пе са ма уну
тар њих („Жи вот је дин стве на при ли ка”, „Тво ји ан ђе ли”, „На је зда ан ђе
ла” – у пр вом, „Игра ту ге”, „Оча ја ње или ис по вед уса мље ни ка”, „Сан је 
ве жба ње смр ти”, „Кад вре ме на те би оста ри” – у тре ћем ци клу су). 

И на слов књи ге – Срод не ду ше – име ну је из ве сну за јед нич кост у 
рав ни бли ско сти и емо тив но сти. И то у сфе ри по ро дич ног ам би јен та, 
нај че шће, ко ји до ми ни ра у пр вом ци клу су, али се на ста вља и у дру га два, 
и то над ре ал носли ко ви то, рет ко и за не о би че но, али и иро нич но, па и 
цр но ху мор но. Али увек игри во и ме ди та тив но.

Пе сма бла го иро нич ног на сло ва „Мој ан ђео је ше пр тља” до ча ра ва, 
на ау тен ти чан на чин, по че так љу ба ви у мла до сти („ко ји це ло би ће све де 
на грч у сто ма ку”), ко ја по при ма обе леж ја и ка рак тер веч ног на ста вља
ња („и се ћа ње на тај по љу бац тра је већ де це ни ја ма / и кроз на шу де цу 
се ши ри на овај умо ран свет”). И у пе сми „Рас про да ја” пе сник алу ди ра 
на по ку шај не за бо ра ва („да нам про ду же / сно ве и жи вот и сно ве”), јер, 
ве ру је пе сник, љу бав је и по тен ци јал на иг но ра ци ја све га пре те ћег и вир
ту ел ног (Вик тор Иго). Љу бав је, да нас, је ди ни до каз да, још увек, ни је 




