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на ра тив них иден ти те та оних ко ји би тре ба ло да чи не то за јед ни штво: 
„Ску пи на ова ни штав на” („Гру два”). Ње го ва умет нич ка во ља за об је ди
ње ним „ми” има, ме ђу тим, сми сла у ду хов но сти по е зи је. Соп ство ис по ља
ва же љу да ту ра су тост пе смом ску пи („Са жми нас, Жи ви, не са оп шти ви”), 
вра ти у про бит но, при па да ју ће, „ср жно” ста ње, као на ра ста ју ћи про ти
цај, без об зи ра на хи ро ве ма ти це.

Ха мо ви ћев је згро ви ти лир скоесе ји стич ки на ра тив от кри ва та ко 
не пре ки ну ту, али за по ста вље ну сми сло твор ну нит, спо зна ти кул тур ни 
ме ха ни зам по ко јем се на сле ђе при сва ја и на ко јем оп сто ја ва, за са да са
свим си гур но у спа со но сној бар ци по е зи је.

Ја на АЛЕК СИЋ

УБЈЕ ДЉИВ ПО ВРА ТАК ПО Е ЗИ ЈИ

Ран ко Чо ла ко вић, Је си ли жив жи ви пе сни че, Бран ко во ко ло, Срем ски Кар
лов ци 2016

Ран ко Чо ла ко вић (ро ђен 1951. у Ме до је ви ћи ма на Ро ма ни ји) об ја вио 
је ра ни је че ти ри зби р ке по е зи је, а нео бич но је то што је по сљед ња од 
њих иза шла при је пу них три де сет го ди на. Ри јеч је о збир ка ма Ослу шки
ва чи (1975), По но вље но ли це (1979), Про ду же ни бо ра вак (1981) и Се зон
ске еле ги је (1986). Те књи ге из ла зи ле су у Са ра је ву, гра ду у ко јем је пје сник 
жи вио до рат не 1992. го ди не. Не за бо ра вља мо ни зби р ку пје са ма за дје цу 
Ако ће мо за о пра ве (1987).

Умје сто да на га ђа мо о раз ло зи ма та ко ду ге па у зе у пи са њу и об ја
вљи ва њу по е зи је, бо ље ће би ти да за по че так про чи та мо не ко ли ко чел них 
пје са ма Чо ла ко ви ће ве но ве зби р ке Је си ли жив жи ви пе сни че, ко је упра во 
те ма ти зу ју пје снич ки жи вот и по зив у сви је ту у ко јем је пје снич ка умјет
ност скрај ну та на не ке по све спо ред не ко ло си је ке.

У увод ној пје сми „Ре чи” пjесник ће, из ме ђу оста лог, от кри ти ка ко 
се он то ба ви ри је чи ма: „У де вет во да их пре бе љу јем / Сва ку рђу и па ти ну 
/ Са њих спи рам”. А у на слов ној пје сми (тај на слов се по на вља као ре
френ), ме ђу пи та њи ма о му че нич ком жи во ту „жи вог пе сни ка” на ла зи мо 
и ова: „У ко ли ко си во да / Пре та пао ре чи / Да се у тво јој пе сми / Огле да 
не бо / Кад скло пиш очи / Као да те не ма // Са ко ли ко си очи ју / Раз гле дао 
свет / Да у ње му / Трун до бро те угле даш”. Иза ових дви ју сли је ди пет 
ду жих пје са ма – јед на се мо же на зва ти и по е мом – у ко ји ма је, ску па са 
за вр шном пје смом зби р ке, рас пра ва о сми слу и бе сми слу пје снич ког 
по сла до ве де на до крај њих гра ни ца и до сво јих вред но сних вр ху на ца. 
По лет ни, енер ги јом на би је ни го вор ових пје са ма, у го то во не за у ста вљи вим 
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ни зо ви ма и ка ска да ма крат ких, чвр сто сре за них сти хо ва, от кри ва нам 
пра ву при ро ду и из ра зи те мо гућ но сти ова квог пје ва ња. Ра ди се о пје сни
ко вом ин си сти ра њу на ис црп ној об ра ди пред ме та пје сме, са нео ме ђе ним 
иро нич ним ва ри ра њем ње го вог зна чењ ског по тен ци ја ла. У јед ном од тих 
иро нич но за о ши ја них тек сто ва („Већ 25 го ди на не пи шем по е зи ју”) пје
сник нам је по ну дио све стра но и убје дљи во об ја шње ње пре ду ге ап сти
нен ци је од пи са ња сти хо ва. Та ко дуг „ра ста нак” с по е зи јом пред ста вљен 
је ов дје као не ка вр ста под ви га. Иа ко је 25 го ди на „спи скао” не пи шу ћи 
по е зи ју, пје сник то не пи са ње на кра ју на зи ва „ра дом” (ко јим ства ра „не
што сво је” и „но во”), а по не кад са мом се би ка же:

Још се до бро др жиш
Још си чврст и за тег нут
Мла до лик и ле по пре пла нуо 
А већ 25 го ди на
Не пи шеш по е зи ју

По гле дај
Ка ко из гле да ју они
Ко ји су 25 го ди на
Пи са ли по е зи ју

Пје сник ко ји је успио да та ко ду го не пи ше по е зи ју сма тра се срећ но 
из дво је ним из ма се свих оних ко ји се, из гле да, др же из ре ке Ни да на без 
рет ка. То је бе сум ње са мо и ро ни чан по глед, а свје жи на и по ет ска ври јед
ност опи са та квог по гле да на ства ри по чи ва упра во на ње го вој нео че
ки ва но сти и про во ка тив но сти. Та квом ефек ту по себ но до при но се сти хо
ви ко ји се, по што су крат ки, бр зо смје њу ју, об ја вљу ју ћи са же то из ра же
на ми шље ња и „ди јаг но зе” ста ња у сви је ту или пак не га ци је тих и та квих 
„ста во ва” лир ског су бјек та.

У по е ми „Не ма го рег по сла не го би ти жи ви пе сник” ау тор је го то во 
бес крај но из ни јан си рао про бле ма ти ку по сла „жи вог пе сни ка”. С јед не 
стра не, тај по сао је пред ста вљен као не за хва лан, те го бан и опа сан по 
жи вот („Ни ко ра зу ман / Осим жи вог пе сни ка / Одав но ни је жи ви пе сник”), 
а с дру ге је на чи њен вр ло ду га чак спи сак свих мо гу ћих при пад но сти и 
ори јен та ци ја тог не срећ ни ка. Та ко „жи ви пе сник” мо же, по ред оста лог, 
да бу де јед но у ми, ви ше у ми, јед но пар тиј ски, ви ше пар тиј ски, сло бод ни, 
ап со лу ти стич ки, де мо крат ски, ре жим ски, то та ли тар ни, за бра ње ни, ре
ха би ли то ва ни, ле га ли зо ва ни, кон спи ра тив ни, ро до љу би ви, до мо љу би ви, 
из бор ни, ре и збор ни итд., итд. по е та. Све ове и ова кве ква ли фи ка ци је 
ства ра ју јак ути сак о пот пу но ап сурд ном по ло жа ју јед ног умјет ни ка и 
ње го ве умјет но сти у дру штву из о па че них ври јед но сти. Је ди ни спас за 
ње га сти ћи ће с ње го вим пре ла ском у дру штво мр твих пје сни ка. А пје
сма „До кле ће мр тви пе сник пи са ти до бру по е зи ју” за кљу чу је се овим 
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сти хо ви ма: „Бла го оном / Ко ји за жи во та / По ста не мр тви пе сник / Имао 
се ра шта / И ро ди ти”.

Ту су и дви је пје сме о то ме ка ко „жи ви пе сник го лим ру ка ма опе
ва ва страх”. Уз из вр сну по е му „Пор трет књи жев ни ка у ста ро сти”, ко јом 
се зби р ка за тва ра, све ове пје сме чи не је дан те мат ски круг, за ме не мо жда 
и нај у пе ча тљи ви ји, са ве ћим бро јем сна жних сли ка и по ре ђе ња, с ра зор
ним деј ством сар ка зма и иро ни је. У нај бо љим од тих пје са ма Чо ла ко вић 
је по ка зао да је вр ло озби љан и ре спек та би лан пје сник – го ди не у ко ји
ма ни је пи сао очи то му ни су про шле уза луд. Те ње го ве пје сме пру жа ју 
чи та о цу естет ско за до вољ ство ви шег ре да.

У сре ди шњем те мат ском по љу на ла зи се ве ћи број пје са ма ко је се 
ба ве на шим се о ба ма и ди о ба ма, од но сно пле мен скона род њач ким пред
ста ва ма ко је све љу де и по ја ве на сви је ту ди је ле на „на ше” и „њи хо ве”. 
Јед на од ка рак те ри стич них тво ре ви на из то га кру га зо ве се „Пре пе вач 
пре пе ва крв ни је во да” – сам на слов ука зу је на по на вља ње пра ста рих 
на род њач ких сте ре о ти па. Ту чи та мо ка ко „Ни су од ју че / Њи хо ви на ши 
// Не ма тих њи хо вих / Ко ји ни су на ши / Ни тих њи хо вих / Ко ји ни су би ли 
на ши”. У „Пе ва њу о за бо ра ву” ка же се „На ше су и ве ре и не ве ре”, а до
ла зи се и до тре нут ка ка да „Уз дрх ти мо / Да мо жда ни смо / Ни њи хо ви / 
Ни на ши”. Та ко се цје ло куп но ис ку ство раз ли чи тих по гле да на сви јет, 
по себ но ис ку ство ме ђу кон фе си о нал них и ме ђу на ци о нал них од но са у 
дру штву – ма да се те кон фе си је и на ци је не име ну ју – не пре ста но ква
ли фи ку је као „на ше” или „њи хо во”, у су ко бља ва њу или сво је вр сној игри 
за мје ни ца „ми” и „они”. А сам лир ски су бјект ни је ту да би на ви јао за ову 
или ону стра ну, већ да ди ја лек ти ку тих од но са и су че ља ва ња пред ста ви 
што је мо гу ће пла стич ни је и ис црп ни је, ка ко би се њи хов бе сми сао по
ка зао у пу ном сја ју. Нај сна жни ји ути сак оста вља по е ма „Свој на сво ме”, 
у ко јој је та фра за о же љи или за хтје ву да се без у слов но бу де „свој на 
сво ме” при ка за на и у сво јим су лу дим и тра ги ко мич ним ви до ви ма („Нео
че ки ва но / Пре ко сва ке ме ре / На мно жио се / Свој на сво ме”). С тим „сво
ја та њем” по ве за но је и по да нич ко сљед бе ни штво ау то ри тар ним а „сво јим” 
во ђа ма, ко ји иза зи ва ју са мо су ко бе и ве ли ке на род не не сре ће. 

Чо ла ко вић је кри тич ки на стро јен пје сник – он раз об ли ча ва јев ти
не ми то ве и пред ра су де ко је „ми” га ји мо о „њи ма” и јед на ко та ко „они” 
о „на ма”. То раз об ли ча ва ње не из во ди се спо ља, ап стракт ним је зи ком 
иде о ло шке кри ти ке, већ ин хе рент ном енер ги јом па жљи во би ра них је
зич ких сред ста ва. Та кав по сту пак до бро се ви ди и у дру гим зна чај ни јим 
пје сма ма, као што су, ре ци мо, пје сме „О бор би за сло бо ду” или „Ди си
ден ти опо нен ти”. 

Не ке од ових пје са ма сво јим фор си ра но ап сур ди стич ким ху мо ром, 
као и осла ња њем на на род ски иди ом, под сје ћа ју на по зна те по е ме Ма
ти је Бећ ко ви ћа, по себ но оне ко је се ба ве по сло вич ним ме ђу соб ним пре
га ња њем еп ских го вор них су бје ка та о из вор но сти и пра ви ма пр вен ства 
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у чој ству и ју на штву. Чо ла ко ви ћев дук тус ту је сро дан Бећ ко ви ће вом, 
па ће мо жда би ти и оних ко ји ће у овом пје сни ку пре по зна ти јед ног но
вог сљед бе ни ка ауторa пје снич ких дје ла Ре че ми је дан чо ек и Ће ра ће мо 
се још. У пје сми „Ко ли ко је ду га и де бе ла при по вет ка Мост на Же пи у 
Цр ну Го ру”, шта ви ше, да је се ри јеч јед ној про стој Цр но гор ки ко ја се, у 
раз го во ру с улич ним про дав цем књи га, упу шта у од ре ђи ва ње „ствар ног” 
из гле да из да ња на ве де не Ан дри ће ве при че (а „ствар но”, је ди но за ко је 
зна, за њу је не ко из да ње у об ли ку књи ге), што оста вља вр ло ко ми чан 
ути сак. Чо ла ко вић је, ме ђу тим, до вољ но са мо сво јан, ау тен ти чан пје сник 
а да би смо му из вје сна ле ги тим на по е тич ка срод ства (и то у јед ном ди
је лу ове оп се жне по ет ске зби р ке) узи ма ли са за др шком. Он ме по не ким 
ве се ли јим сти хом под сје тио и на ла ке но те Ду шка Три фу но ви ћа („Је ча ле 
су пла ни не / И ни зи је / Од хи по кри зи је”), што је мо жда об лик сво је вр сне 
дис крет не по све те са ра јев ском пје снич ком бар ду. Истом ре ги стру при
па да ју и сти хо ви: „Сви / Бе ло свет ски фе у да ли зми / Жи ве ли су / У ве ли
кој пи зми”. Чо ла ко вић ина че не при па да пје снич кој шко ли Ду шка Три
фу но ви ћа, уко ли ко та ква и по сто ји.

У двје ма пје сма ма те ма ти зу је се „бор ба за сло бо ду”, то јест мит о 
тој бор би ко ји, ра ди оства ри ва ња по вољ ни јег со ци јал нопо ли тич ког 
ста ту са у дру штву, ства ра ју уче сни ци на по бјед нич кој стра ни. Са мо хва
ли са ве гла со ве тог ми та Чо ла ко вић из во ди на чи стац на ко јем ће се 
по ка за ти сва њи хо ва ла жност. Слич но про ла зе и на вод ни ди си ден ти и 
опо нен ти из прет ход ног ре жи ма по ли тич ког јед но у мља:

Кр кља ло је јед но у мље
По след ње сво је
Бо ји ли се јед но у ми
У ко зна ко је бо је

Пре бо је ни
Јед но у мља ре пре зен ти
Кле ли су се да су јед но у мљу
Увек би ли опо нен ти
Ку ра жни рас кол ни ци ди си ден ти

Би ло их је
На па сја пре ска ка ла

(„Ди си ден ти опо нен ти”)

И по сто ји још је дан, оп се гом нај та њи круг пје са ма у овој збир ци. 
То су пје сме лир ске про ве ни јен ци је, ко је жи ве од ин тен зи те та при ка за ног 
до жи вља ја, ода бра не лек си ке и је зич ких ига ра. По ме ни мо ове: „Мо ја 
мр тва мај ка”, „Те ме љи за но ву пе сму”, „Опис и дру га се ћа ња”, „Се о бе”. 
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Ту је и пје сма „Ми ри са ла је на слез”, сва у зна ку по тра ге за ри је чи ма ко је 
се ри му ју са „сле зом”

Пје сма „1992. Про ље ће у Са ра је ву” срећ но здру жу је ду бљи лир ски 
по рив и еп ску на ра ци ју, та ко да смо до би ли је дан од нај бо љих пје снич
ких тек сто ва у зби р ци. Сто га ћу свој за пис о Чо ла ко ви ће вом дје лу за вр
ши ти на во ђе њем за вр шних стро фа ове уз бу дљи ве и моћ не пје сме: „Као 
со вин хук / У ме ни се раз ли је же мук / Слу шам / Ка ко ни шта / Не мо гу да 
ка жем // По тра ви / Не чуј но / Као мје се чи на / При ла зи ми / Вит ка сјен ка 
же не // Шут ке / Из мо јих ра ме на / Ва ди огром не ру ке / Из би је ље не ро сом 
// Кр сти се / Њи хо вим пр сти ма / Ши ри их ши ри / Њи ма гр ли сво ја ње дра 
/ У ко ја је са кри ла / Мо ју дје цу”.

Ис под ове пје сме сто је го ди не: 1992–2015. Да, то је ври је ме ра та и 
из бје гли штва у ко јем Чо ла ко вић ни је об ја вљи вао, али је очи то са би рао 
она пре суд но ва жна ис ку ства о чо вје ку, људ ском дру штву и исто ри ји 
ко ја сто је у осно ви ње го ве но ве, и те ка ко ври јед не и вје ро до стој не по е зи је. 

Ова ко убје дљив Чо ла ко ви ћев по вра так по е зи ји мо же мо са мо да 
по здра ви мо.

Сте ван ТОН ТИЋ

ЧЕ ТИ РИ КА НО НА БО РИ СА ЛА ЗИ ЋА

Бо рис Ла зић, Ка нон ске пе сме, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во 
2016

Нај но ви ја пе снич ка књи га Бо ри са Ла зи ћа, штам па на као на гра да 
за по бед нич ку пе сму Ше стог европ ског Феј сбук пе снич ког фе сти ва ла 
(2015), но си на слов чи ја се про во ка тив ност, па ра док сал но, кри је у јед но
став но сти: са вре ме ни чи та лац огу глао је на сен за ци о на ли стич ке на сло
ве, на сло веко ла же, на сло веигре ре чи, иза ко јих у мно гим слу ча је ви ма 
не сто ји шти во истин ски вред но па жње. На слов Ка нон ске пе сме не пре
тен ду је да при ву че ве ли ку па жњу, али при вла чи па жњу по је дин ца, ма ме
ћи га да се за пи та шта би то је дан са вре ме ни књи жев ник др жао за ка нон 
и за што, те ка кве би то пе сме, и за што, би ле ка нон ске, кад су на ста ле у 
епо хи ко ја те жи де(кон)струк ци ји и де са кра ли за ци ји све га што би у би ло 
ком па и по е тич ком сми слу ка но ном мо гло да се на зо ве.

За ста ре Гр ке, ау то ро ве ве ли ке уз о ре (што се ви ди и из екс пли цит
не и им пли цит не по е ти ке), ка нон је зна чио ме ру. По ђи мо од те мат ске 
рав ни: јед на од глав них фи гу ра ове зби р ке је са вре ме ни чо век, ко ји се, 
за хва љу ју ћи Ла зи ће вом мај стор ском осе ћа ју за гра ђе ње кон тра ста, су
прот ста вља фи гу ри пре тка. A пре дак је онај ко ји је ка но не ство рио, то 




