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К Р И  Т И  К А

ФРАГ МЕН ТИ О РА ЊИ ВО СТИ И ТИ ШИ НИ

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Го во ри ти с во до па ди ма, На род на би бли о те ка 
„Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2016

Ни је про шло мно го вре ме на от кад је Дра ган Јо ва но вић Да ни
лов (1960), је дан од во де ћих срп ских пе сни ка са ра сту ћим угле дом 
и ван на ше зе мље, об ја вио зби р ку Си ме три ја вр тло га (2014), на го
ве стив ши не ке но ве мо тив ске, стил скоје зич ке и зна чењ ске иза зо ве 
ко је ће мо пре по зна ти и у ње го вом нај но ви јем ру ко пи су Го во ри ти 
с во до па ди ма (2016). За ау то ра ко ји је до са да об ја вио осам на ест 
по је ди нач них пе снич ких зби р ки уз ви ше из да ња иза бра них пе са
ма, пет ро ма на, књи ге есе ја, ли ков них кри ти ка и мо но гра фи ја, а 
број на де ла та ко ђе су му пре ве де на и на ве ли ки број свет ских 
је зи ка, ње гов вер ни/по у зда ни чи та лац, од но сно кри ти чар, че сто 
се мо же на ћи у си ту а ци ји ап со лут не ре цеп циј ске за си ће но сти 
раз ли чи тим ва ри је те ти ма Да ни ло вље ве по е ти ке, по чев од де ве де
се тих го ди на про шло га ве ка. Не ми слим ти ме да спо рим из у зе тан 
зна чај ау то ро ве по ет ске ау ре, чак и ван са мог пе снич ког тек ста, 
иа ко је исти ни за во љу, не ко вре ме, баш не ка ко по чет ком овог ве ка, 
био до не кле кри тич ки мар ги на ли зо ван. Пре бих же ле ла да ука жем 
на чи ње ни цу да је пе сни ков на гон за пе ва њем и пи са њем, чак и 
по сва ку це ну, то не пре ста но уну тра шње ра ња ва ње и пре и спи ти
ва ње са мог се бе, а по сред но и ис ку ша ва ње чи та лач ког стр пље ња 
и спрем но сти на но ва при ла го ђа ва ња ње го вим „ор фич ким ек ста
за ма”, „ви зу ел ному зич ким за там ње њи ма и илу ми на ци ја ма” – оно 
што ме је на те ра ло да се по сле го то во де це ни је ћу та ња по но во 
огла сим о Да ни ло вље вој нај но ви јој зби р ци пе са ма.

При том, сва ка ко не тре ба из гу би ти из ви да да је упр кос ре ла
тив но чвр сто по ста вље ним по е тич ким, еклек тич ким и упа дљи во 
пост мо дер ни стич ким окви ри ма Да ни ло вље ве пре лом не зби р ке 
Ку ћа Ба хо ве му зи ке (1993), ко ја по чи ва на ба рок ном, хар мон ском 
сли ва њу су прот них али до пу њу ју ћих прин ци па Ба хо ве ме та фи зи ке 
кри ста ла и Шу бер то ве ка мер не та ме, као и по сле ње не ин те грал не 
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вер зи је из 1997. го ди не, пе сник ви ше пу та чи нио осет не, при мет не 
и ма ње ка рак те ри стич не за о кре те, ко ји су у кри ти ци пре по зна ти 
и ка сни је на гра ђе ни углед ним на гра да ма. Нај вид ни ји су ти пре
ла зи би ли баш са збир ка ма по сле 2001. и осо би то Хо ме ром пред
гра ђа и Гне здом над по но ром, по сле ко јих је усле дио, чи ни се, још 
ве ћи успон Да ни ло вље ве по е зи је, осо би то у ино стран ству. Чи ње
ни ца је да је на гла ше ни ја ве ри стич кокри тич ка осно ва ових збир ки 
до пу ње на ка рак те ри стич ним еле мен ти ма (ау то)би о граф ског и ствар
но сног ис ку ства у до слов ном ви ду, на до гра ђе на но вим то по си ма 
и ми то ло шкокул ту ро ло шким сим бо ли ма ма хом из ор ни то ло шког 
и фа у нал ног све та (га вран, па цов, пас, јаг ње, го луб, зми ја, вук, уз 
све при сут ног ор ла). Уз то се при ме ћу је из ве сно урав но те же ње еруп
тив но сти сли ка у прав цу але го риј ске на ра ци је и де скрип ци је и 
пре ци зни ја кон струк ци ја по ет ских при зо ра и си ту а ци ја. Та ко ђе, 
јед на од по е тич коте мат ских око сни ца ње го ве по е зи је је и од нос 
лир ског ју на ка пре ма фе но ме ну ур ба ног, град ског, би ло да је у 
пи та њу то пло гне здо „жи во та у ма лим гра до ви ма” (род на По же га) 
или со дом ско ждре ло ве ле гра да, до ма ћих и стра них (Бе о град, Па
риз, Ка и ро, Келн, Ве не ци ја).

Оно што је ипак за јед нич ко ве ћи ни Да ни ло вље вих зби р ки, 
ма е страл них, успе лих и оних ма ње успе лих, је сте по ку шај вр тло
жног, асо ци ја тив ног, а кат ка да опет пи та го реј ски си ме трич ног 
по ку ша ја са мо о дре ђе ња ја ства и соп ства, од но сно оно га ка ко осе ћа 
се бе и оно га ка ко ре флек ту је ту су бјек тив ност на дру ге, по себ но 
на же ну, же не, или жен ски прин цип уоп ште. Ка да је реч о нај но ви
јој зби р ци, то је да то и у не ка квом исто риј скоко лек тив ном лу ку 
тог ар хе ти па (нпр. пе сма „Ба ке”). Због то га сва ки пе сни ков текст, 
ка ко сам се јед ном при ли ком из ра зи ла, има ви ше или ма ње при
мет ну или до ку чи ву еро ге ну зо ну, ко ја се упра во ус по ста вља кроз 
ре ла ци ју пе снич ко соп ство – жен стве ност – те ло – тек сту ал
ност, у сми слу ау то те ма ти за ци је дра ме пе ва ња/го во ра и ње го ве 
су прот но сти – ћу та ња, не мо сти, без гла сно сти, не из ре ци во сти. 
По ни ра ње у ира ци о нал ну маг му пси хич ких сен за ци ја, ко је се сме
њу ју бр зо и нео че ки ва но, под сти че у са мом пе снич ком су бјек ту 
не пре ки ну ту, ни чим не за у ста вљи ву жуд њу за пе ва њем, баш као 
што ху чи во до пад и за глу шу је сва ку из го во ре ну реч, па је оту да 
на слов на син таг ма го во ри ти с во до па ди ма ујед но и иро нич на. 
Оту да, за чи та о ца, Да ни ло вље ва пе сма мо же би ти до жи вље на и 
као по че так, али и као крај јед ног не ви дљи вог про це са лир скоасо
ци ја тив ног осва ја ња ње го ве ду ше и ума, по пут рас па љи ва ња ва тре 
ко ја се од мах га си ле де ним да хом по ни шта ва ња, да би из пе пе ла 
или пе ска ни кло не ко но во се ћа ње, но ви пре о бра жај те ла у по кре ту. 
И та ко до сле де ће пе сме, или ци клу са.
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Да ни лов је по знат по анар хич ној упо тре би је зи ка у сла по ви ма, 
где је „пје сма из не на ђу ју ћи по трес ко ји се не мо же пред ви де ти”, 
ка ко је то за пи сао сло ве нач ки бард То маж Ша ла мун у не кој вр сти 
про прат ног тек ста на кра ју зби р ке Го во ри ти с во до па ди ма, под 
на зи вом „Да ни лов, тра јан бље сак”. Иа ко је пр во бит но био на ме
њен са свим дру гој при ли ци, пе сни ку се учи ни ло да Ша ла му нов 
за пис мо жда нај бо ље по га ђа су шти ну ње го вог по е тич ког на у ма, 
са свим у сти лу нео а ван гар ди ста ко ји ма при па да ју, на свој спе ци
фи чан на чин, и је дан и дру ги пе сник. А то је: нај пре кре и ра ње хао
са и ла ве, по том њи хо во рас пар ча ва ње, из ко јих се доц ни је уз ди же 
ар хи тек то ни ка на р ци стич ког, де ми ју р шки устро је ног све та, по 
ме ри са мог пе сни ка/пе снич ког су бјек та, сво је вр сног Бо га по е зи је. 
Ре ли ги о зна ди мен зи ја Да ни ло вље ве по е зи је, ко ју ње го ви ту ма чи 
све ви ше ис ти чу као но ви ну, за пра во је при сут на од ње го вих по
че та ка. Амал га ми са ње па ган ских, ан тич ких и хри шћан скопра
во слав них сим бо ла, а осо би то при сно обра ћа ње тво рач кој фи гу ри 
кроз об лик ис по ве сти, ци ља на онај људ ски део Ису сов, с ко јим 
чо век мо жда и мо же раз го ва ра ти, иро нич но или ме лан хо лич но 
(„Рин ги шпил”).

Због то га се овом збир ком Да ни лов по но во вра ћа од ре ђе ним 
из во ри шти ма по е ти ке ко ју је на зна чио још у Ку ћи Ба хо ве му зи ке, 
па и не ким ра ни јим збир ка ма, а то се упра во од но си на пре до ми
на ци ју и хим нич ко сла вље ње вла сти тог пе снич ког ја, на рав но не 
у ро ман ти чар ском сми слу те ре чи. Ау тор ска лич ност/су бјект об је
ди њу је и кон стру и ше ди ви ни зо ва ни пе снич ки текст, ма ни пу ли
шу ћи ње го вим ва ри ја ци ја ма и па ра так сич ким сме њи ва њем сли ка, 
ис ка за и по ет ских де фи ни ци ја. Упра во се у овој збир ци по но во 
об на вља Да ни ло вљев Po e ta va tes из збир ке Пан то кр(е)атор , ко ји 
је увек умно жен на без број на чи на, ни ка да исто ве тан се би, мно
го лик и ве лик. Ипак је иро ниј ска дис тан ца пре ма хи пер тро фи ји 
пе снич ког ја у нај но ви јој зби р ци го то во ни хи ли стич ка, да кле ти
пич но ша ла му нов ска, јер се Пе сник гор ди и уз ди же над стра вом 
тог стра шног ни шта ви ла: „Са мо до па дан сам, / са мо до па дан у осе
ћа њу ни шта ви ла. Ни шта ви ло је реч ко ја мно го обе ћа ва. / Све што 
Да ни лов ка же је ан ти ок си дант” („Опе ра у По же ги”). 

Пет ци клу са зби р ке, на зва ни „Гла со ви у су мрак”, „Жи во то
пис во до па да”, „Хар фа над во дом”, „Ле де но по ро ди ли ште”, „Крх ке 
хи је рар хи је”, уо кви ре ни про ло шком и епи ло шком пе смом „Па стир”, 
од но сно „Ов де се пре слу ша ва ње за вр ша ва”, ви ше се до и ма ју као 
раз ли чи ти мо ду си ко ји ма се про го ва ра о те шком су че ља ва њу с 
ре чи ма и њи хо вим сен ка ма. То се, осо би то у ци клу су „Ле де но по
ро ди ли ште”, го то во лу ди стич ки и по ма ло гро теск но, на мо мен те 
ин век тив но, ар ти ку ли ше у све тлу кри ти ке кул ту ре ци ви ли за ци је 
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у ко јој жи ви мо (ло кал не и гло бал не). Че сто се сти че ути сак да је 
пе сник пре тра гао за пе сма ма раз ли чи тих об ли ка, по че му је по знат, 
да кле у жа нр ов ском сми слу пот пу но ар би тра р них, па чак и у из
бо ру по је ди них мо тив ских це ли на, на у штрб уна пред за ми шље не 
кон цеп ци је чи та вог тек ста, ка кав је слу чај био са прет ход ном збир
ком Си ме три ја вр тло га. Оно што у овој збир ци, да кле у ве ћи ни 
пе са ма до ми ни ра и по ве зу је их, је су од ре ђе ни ау то по е тич ки ста
во ви ве за ни за схва та ње пе сме и пи са ње по е зи је, као и фе но ме на 
ре чи и „оно га што оста је” на кон њих. У пе сми „За пи са но у вр тло
зи ма” чи та мо:

Све је за пи са но у вр тло зи ма, све је ско ва но
у про ти ца њу. Рит мич ка на ра ци ја у ме тру
ви ше не за гре ва ни пла нин ске ку ће то ком
љу тих зим ских мра зе ва. Пе сма ко ја се тка
као па у ко ва мре жа – и то је дог ма.
Пе сма ни је пар ла мент, ме сто за ди ску си ју,
већ ур гент но оде ље ње на ко је из са та 
у сат сти жу уна ка же ни. У пре де лу у ко ме
ти не мо жеш би ти, та мо ће за по че ти 
не ми раз го вор. Ре чиве ве ри це, то ли ко 
хи тре да се на њи ма не мо же за др жа ти 
по глед, ме ња ће се као цр те на ших ли ца.
Пу то ва ће, се ли ће се кроз ту не ле и сле пе
ули це ка ко би до спе ле до ср ца.

Упра во то пе сник и же ли, да по но во на ђе глас свог ср ца, ка ко 
ка же у „Пе сми ко ја ни је на шла сво је ме сто у Ку ћи Ба хо ве му зи ке”. 
Јер са мо та ко мо же на ста ти пе сма, ко ја чи та о ца мо ра пре ну ти из 
удоб ног кон фор ми зма и инер ци је, осред њо сти и ма те ри ја ли стич
ког, плит ког хо ри зон та ак ту ел ног ду хов ног жи во та по је дин ца али 
и на ци је, да кле – за ри ти се у ње го во ср це по пут се чи ва, ка ко је 
го во рио Каф ка. Дру гим ре чи ма, Да ни лов ве ру је је зи ку и ре чи ма, 
али сма тра да то ни је оно што ис кљу чи во тво ри по е зи ју, од но сно 
да је у њи ма са др жа на тек „хра на за не из ре ци во”: „Ле по је на пре
до ва ти у лу та њу. / Ле по је на срп ском ре ћи – ис по ве дио сам се да бих 
пре ћу тао”. Ови па ра док си, та ко ка рак те ри стич ни за Да ни ло вљев 
по ет ски стил, та ко ђе ука зу ју на чи ње ни цу да пе сник не пре ста но 
ра чу на са од го ва ра ју ћом – пред ви ди вом ко ли ко и не пред ви ди вом 
– чи та лач ком ре ак ци јом, ну де ћи час нео б у зда ни ви та ли зам и по ве
ре ње у го то во бо жан ску моћ пе снич ке ре чи, час пот пу но за тва ра ње 
у се бе и не до стат ност, скри ва ње у мут не ду би не не из ре ци во сти. 
Због то га је ау тор као сво је пе снич ке ма ске би рао уса мље ног де ча ка 
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Хи пе ри о на, бо га по е зи је, ко ја је у сво јој би ти ан ти ре ли ги о зна у 
дог мат ском сми слу ре чи; Нар ци са и ње гов лик, од раз у там ном 
огле да лу, је зе ру или во до па ду, цар ству чу ла или ти ши ни из ко је 
се об зна њу је сва ки по че так. Пе сни ко во фи зич ко и про стор но бив
ство ва ње по ста је из ра зи то спи ри ту ал но, ап стракт но: „Али, то ја 
и за се бе ми слим – ов де сам, а ди шем на / не ком дру гом ме сту где 
во до па ди ви ше не тра же мо је ре чи. Амин” („Опе ра у По же ги”). 
Или у ан то ло гиј ској епи ло шкој пе сми „Ов де се пре слу ша ва ње 
за вр ша ва”: „Ти што ову књи гу др жиш у ру ка ма, / мо ју гла ву у кри
лу др жиш”. Ти ши на као до мен са гла сно сти са би ћем, што је би ла 
те мељ на фи ло зоф ска и по е тич ка пре о ку па ци ја и не ка вр ста ау тор
ске ши фре Јо ва на Хри сти ћа, код Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва 
до би ја још је дан ау тен ти чан об лик опе смо тво ре ња: „Мо ра мо се 
очи сти ти од ре чи / и за ћу та ти да би смо оства ри ли / за јед ни штво 
с по сто ја њем” („Ла ви на”). Или: „Кад пи шем те шем ко лев ку / за 
бај ке ко је пла чу као љу ди, / Стра шан реч ник ми је у усти ма, / а 
опет, не до ста ју ми ре чи” („Па стир”). Хри шћан ска фи гу ра па сти ра 
ко ји го ни сво је ста до и пре тра жу је „ме мљи ве ход ни ке је зи ка” је
сте мо тив ски, стил ски и зна чењ ски про ду же так по је ди них пе са ма 
и ци клу са зби р ке Си ме три ја вр тло га (по себ но ми слим на пе сме 
„Си ме три ја вр тло га”, „Чи шће ње од ре чи”, је дан број пе са ма из 
ци клу са „Олов не ре чи” и „Лу ди во до пад”). Ни је ли сто га на по
мо лу јед на но ва по ет ска три ло ги ја Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва? 
Она у ко јој ре чи пру жа ју уте ху ко ја се мо же при ви ти на ра ну, где 
су и ле по та и гну со ба ну жне осно ве рас тр за не људ ске ег зи стен ци је 
што зја пи над ам би сом са вре ме ног све та. 

Бо ја на СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

МЕМОРИЈСКА ЖИЛА ПОЕЗИЈЕ

Дра ган Ха мо вић, Ме ко је згро – пе сме с пра те ћом при чом, Срп ска књи жев
на за дру га, Бе о град 2016

По е тич ко опре де ље ње Дра га на Ха мо ви ћа усме ре но је на есте ти
за ци ју се ћа ња. Књи га пе са ма, при ча и ау то по е тич ких за пи са Ме ко је згро 
све до чан ство је пе сни ко вог пре да ног труд бе ни штва у не го ва њу кул ту ре 
пам ће ња. То на сто ја ње по ве зу је ње го ву пе снич ку и кри тич ку ег зи стен
ци ју у књи жев но сти и срп ској кул ту ри. 

Увод на, про зноесе ји стич ка це ли на, с по ет ском ау ром, оцр та ва 
за ча ра ни свет де тињ ства и ње го ве кључ не ак те ре. Ћо пи ћев ски до жи вљај 




