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Е С Е Ј И

ГО РАН КО РУ НО ВИЋ

ЛИР СКИ СУ БЈЕКТ У ПО ЗНОЈ ПО Е ЗИ ЈИ  
ОСКА РА ДА ВИ ЧА

СА ЖЕ ТАК: У огле ду се ту ма че по ступ ци об ли ко ва ња лир
ског су бјек та у пе снич ким књи га ма Оска ра Да ви ча пу бли ко ва ним 
то ком се дам де се тих го ди на про шлог ве ка. У све тлу над ре а ли стич ке 
пе снич ке прак се, са гле да ва се од нос це ре брал ног аспек та лир ског 
Ја и оног по ла зи шта ис ка зи ва ња ко је се мо же од ре ди ти као не све
сно. Ана ли зи ра ју се и се ман тич ке им пли ка ци је „су бјек тару пе” 
по је ди них Да ви чо вих пе са ма. Ту ма че ње пра ти и ука зи ва ње на спе
ци фич но по е тич ко ме сто лир ског Ја по зне Да ви чо ве по е зи је у да том 
књи жев но и сто риј ском пе ри о ду, обе ле же ном су сре том мо дер ни
стич ких по е тич ких стру ја и нео а ван гард них тен ден ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Оскар Да ви чо, лир ски су бјект, нео а ван гар
да, над ре а ли зам, не све сно, им пли цит ни ау тор.

Да ви чо и пре ла зно до ба

За што о по зном Да ви чу? Од го вор на то пи та ње има књи жев
но и сто риј ску пот по ру: осим осве до че не уло ге у ме ђу рат ном бе о
град ском над ре а ли стич ком кру гу, Да ви чо по сле Дру гог свет ског 
ра та плод ном књи жев ном де лат но шћу и про грам ски ин то ни ра ном 
есе ји сти ком1 уче ству је у фор ми ра њу и ста би ли за ци ји мо дер ни
стич ких, а по том и нео а ван гард них по е тич ких то ко ва. Вра ћа ју ћи 
се пе де се тих го ди на над ре а ли стич ким ин спи ра ци ја ма свог пе ва
ња, ка ко то по себ но све до че по ступ ци „аси ми ла тив не ре тек сту а
ли за ци је” ње го ве Ана то ми је (1930) у но вим пе снич ким оства ре

1 Оскар Да ви чо, „По е зи ја и от по ри”, у: По е зи ја, от по ри и нео т по ри, Про
све та –Свје тлост, Бе о град –Са ра је во 1969, 7–99. 
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њи ма2, Да ви чо ва ства ра лач ка фи гу ра по ста је јед на од рет ких ди
рект них коп чи из ме ђу исто риј ских аван гар ди и об но вље них, (нео)
аван гард них тен ден ци ја ше зде се тих и се дам де се тих го ди на.

Ако би смо оправ да ње за по вра так Да ви чу тра жи ли у не по
сред ном чи та лач ком ис ку ству, ми мо књи жев но и сто риј ске кон тек
сту а ли за ци је, те шко се мо же по ре ћи да је, као ма ло ко ји срп ски 
пе сник ХХ ве ка, ау тор Ви шње за зи дом у свом зре лом, по сле рат ном 
ства ра ла штву пле нио из ра зи том про дук тив но шћу, раз бо ко ре ном 
лек си ком, осло бо ђе ном има ги на ци јом и вр тло жном, не спу та ном, 
ана ли тич ки те шко сво ди вом лир ском су бјек тив но шћу. Упра во 
по то њи аспект ње го вог ства ра ла штва пред ста вља пред мет на шег 
ту ма че ња, с тим што се, из по себ них књи жев но и сто риј ских раз ло
га, ак це нат ста вља на лир ско Ја у Да ви чо вим пе снич ким књи га ма 
пу бли ко ва ним то ком осме де це ни је про шлог ве ка. 

Фо ку си ра ње на де це ни ју ка да Да ви чо об ја вљу је Про чи та ни 
је зик (1972) и Те ло те лу (1975) ни је функ ци о нал но са мо због пре
по зна ва ња и ти по ло ги за ци је ви до ва лир ског Ја ко је је ау тор Чо
ве ко вог чо ве ка ва ри рао и ка сни је, у сво јим по след њим књи га ма 
то ком осам де се тих го ди на, већ и због са гле да ва ња ње го ве ли ри ке 
у вр ло спе ци фич ном и пре ла зном епо хал ном кон тек сту. На и ме, већ 
по ло ви ном ше зде се тих го ди на, са по ступ ним успо ном нео а ван гард
них пе снич ких прак си, књи жев на по ља ју жно сло вен ских кул ту ра 
до би ја ла су но ви лик, што се при мет но ре а ли зо ва ло то ком на ред
не осме де це ни је про шлог ве ка, ка да до ла зи до бур них су сре та, 
укр шта ња и опо ни ра ња из ме ђу цен трал не по е тич ке стру је, ма ни
фе сто ва не у ви ду ви со ко мо дер ни стич ких пе снич ких оства ре ња, 
и но во у ста ље них нео а ван гард них ства ра лач ких кон це па та. Та кав 
епо хал но симп то ма ти чан плу ра ли зам по е тич ких оп ци ја ни је са
мо мо дер ни стич ком трет ма ну лир ских об ли ка при до дао све жа, 
екс пе ри мен тал на фор мал нокон струк тив на ре ше ња већ је и но вим 
про блем ским при сту пи ма је зи ку, ау тор ству, са мој тек сту ал но сти 
и озна чи тељ ским прак са ма на го ве стио при сти за ње пост мо дер ног 
до ба. У скла ду са свим тим, упра во је то ком се дам де се тих го ди на 
у срп ској ли те ра ту ри и на ши рим, ју жно сло вен ским књи жев ним 
про сто ри ма, спек тар на чи на об ли ко ва ња лир ског Ја знат но обо
га ћен, те су се у са мим по ступ ци ма мо де ло ва ња ис ка зних ин стан
ци пе снич ких тек сто ва ре флек то ва ле сме не оп шти јих кул тур них 
и фи ло зоф скоан тро по ло шких па ра диг ми. Осим мо дер ни стич ких 
пред ста ва о чо ве ку и ње го вом ме сту у дру штву и све ту, на ак ту

2 Би ља на Ан до нов ска, „Ри ту а ли пре жи вља ва ња над ре а ли зма: од Ана то
ми је до Фло ре Оска ра Да ви ча”, у: Пе снич ка по е ти ка Оска ра Да ви ча, ур. Јо ван 
Де лић, Дра ган Ха мо вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2013, 
209–236. 
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ел но сти су до би ле и нео а ван гард не ре а ли за ци је лир ског су бјек та, 
из ме ђу оста лог и оне оства ре не у лу ди стич ком об ли ку, за тим у 
ви ду ис ка зне ин стан це кон цеп ту ал нопу ри стич ке по е зи је, или пак 
у де суп стан ци ја ли зо ва ном ви ду, раз гра ђе ном и ли ше ном пси хо
ло ги за ци је и оспо ља ва ња „уну тра шњег жи во та”.3

У та квом пре ла зном пе ри о ду, да кле, ства ра и Да ви чо, је дан 
од нај ре ле вант ни јих ау то ра ме ђу рат не аван гар де. Ка кво ме сто у 
та квом кон тек сту по се ду је ње го ва ви зи ја лир ске су бјек тив но сти? 
Од го вор на ово пи та ње из и ску је ту ма че ње ко је под ра зу ме ва по глед 
у два сме ра, и пре ма нео а ван гард ним по е тич ким ру кав ци ма, и пре
ма мо дер ни стич ким по ступ ци ма об ли ко ва ња лир ских ис ка зних 
ин стан ци. Ни је по треб но са мо ис пи та ти на ко ји на чин над ре а ли стич
ка пе снич ка прак са, има нент на Да ви чо вој ли ри ци, би ва об но вље
на у но вим књи жев ним окол но сти ма, већ је нео п ход но сте ћи и 
пред ста ву о то ме ка ко се лир ска су бјек тив ност Да ви чо вих пе са ма 
из се дам де се тих го ди на од но си пре ма мо дер ни стич ким ти по ви ма 
лир ског ис ка зи ва ња. Бу ду ћи да је ти по ло ги ја мо дер ни стич ке лир
ске су бјек тив но сти из ра зи то плу рал на и пар це ли зо ва на у на шој 
по сле рат ној књи жев но сти, по го то во то ком осме де це ни је про шлог 
ве ка4, лир ско Ја по зних Да ви чо вих лир ских оства ре ња по треб но 
је пре све га са гле да ти у све тлу ре ла ци је пре ма ин ти ми стич коис по
вед ном лир ском Ја, тј. пре ма оном ти пу ис ка зи ва ња ко ји се мо же 
по ста ви ти у спе ци фи чан по ред бе ни кон текст са ис ка зним по зи
ци ја ма мо ти ви са ним не све сном сфе ром су бјек та. Дру гим ре чи ма, 
мо гу ће је по ста ви ти пи та ње ка кав се об лик ин ти ми стич коис по
вед ног (раз)от кри ва ња уну тра шњих ста ња од и гра ва са ми ни ма
ли за ци јом цен зу ре пре ма не све сном. И да ли смо, с дру ге стра не, 

3 Ви ше о са мим нео а ван гард ним књи жев ним прак са ма у: Во ји слав Де
спо тов, Че кић та у то ло ги је, Град ска би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, Зре ња нин 
2005; Иван Не гри шо рац, Ле ги ти ма ци ја за бес кућ ни ке, Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, Но ви Сад 1996; Ду брав ка Ђу рић, „На црт за ар хе о ло ги ју по е зи је – Вла ди
мир Ко пицл и кон цеп ту ал на по е зи ја у кон тек сту вој во ђан ске, срп ске и ју го сло
вен ске по е зи је 70их и 80их го ди на 20. ве ка”, у: По ља, 54, 458, 2009, 48–54.

4 Већ то ком ше зде се тих, а по го то во то ком се дам де се тих го ди на, у срп ској 
књи жев но сти растe уче ста лост лир ског Ја ко је до во ди у пр ви план ко лек тив ни 
иден ти тет и на ци о нал ну исто ри ју/тра ди ци ју (нпр. у мно гим пе сма ма Љу бо ми
ра Си мо ви ћа). Ти ме се до дат но умно жа ва ју „ли ца” мо дер ни стич ких лир ских 
ис ка зних по зи ци ја чи ји су не ки од нај фре квент ни јих ти по ва нпр. лир ско Ја 
ши рег, над на ци о нал нопо ве сног кон тек ста ис ка зи ва ња (нпр. че сто у пе сма ма 
Ми о дра га Па вло ви ћа, или у ви зан тиј ском кру гу тек сто ва Ива на В. Ла ли ћа), 
за тим лир ски су бјект ко смо го ниј скоме та фи зич ких пред ста ва (се ти мо се По
пи ног Спо ред ног не ба), или пак ег зи стен ци ја ли стич ки про фи ли са них, од но сно 
ин ти ми стич коис по вед но из ра же них ис ка зних ин стан ци (уз функ ци о нал ну 
апрок си ма ци ју, мо же мо ре ћи да је реч о зна чај ном де лу мо дер ни стич ких ви до
ва лир ског Ја, не са мо у кон тек сту срп ске ли те ра ту ре већ и ју жно сло вен ских 
књи жев но сти).
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мо жда као ису ви ше са мо ра зу мљи ву чи ње ни цу при хва ти ли то да 
је ис ка зи ва ње лир ског Ја по зне Да ви чо ве по е зи је мо ти ви са но ис
кљу чи во не све сним им пул си ма.

У сен ци „не по у зда ног им пли цит ног ау то ра”

Од го во ри на ова пи та ња мо гу се по тра жи ти кроз ту ма че ње 
по сту па ка об ли ко ва ња лир ског су бјек та у Про чи та ном је зи ку 
(1972), Да ви чо вој збир ци са чи ње ној од осам спе ци фич но име но
ва них ци клу са уну тар ко јих су рас по ре ђе не не на сло вље не пе сме, 
пра ће не са мо ну ме рич ким озна ка ма. Са став ни део сва ког од на
сло ва ци клу са су пој мо ви кри ти ке или са мо кри ти ке, нпр. „Са мо
кри ти ка љу ба ви из ја ве као из ја ве”, „Кри тич ка по хва ла оти ца њу 
вре ме на”, „Са мо кри ти ка мо ра ко ја не мо ра”, „Кри ти ка жи воти
ња ња као га ше ња” и сл. Услед та квог на чи на име но ва ња ци клу са, 
сти че се ути сак да је збир ка ор га ни зо ва на на вр ло ко хе рен тан 
на чин, те да је им пли цит ни ау тор, ов де фо ку си ран на на слов не 
пој мо ве кри ти ке/са мо кри ти ке, за сно ван на од ре ђе ном ра ци о нал
ном, пре и спи ти ва лач ком прин ци пу, ко ји би се мо гао од ра зи ти и 
у рав ни са ме лир ске су бјек тив но сти.5

Ме ђу тим, већ са ме фор му ла ци је на сло ва ци клу са од ра жа ва ју и 
на че ло им пли цит ног ау то ра за ко је се не мо же ре ћи да је стро го 
це ре брал но. Ре флек сив на на че ла кри ти ке и са мо кри ти ке до ве де на су 
ве зу са ху мор ним па ро но ма зи ја ма и игра ма ре чи за сно ва ним на хо
мо ни ми ји, на ети мо ло шким асо ци ја ци ја ма и мор фо ло шкој „раз град
њи” ре чи („из ја ве као из ја ве”, „мо ра ко ја не мо ра”, „жи воти ња ње” 

5 Ка да го во ри мо о „им пли цит ном ау то ру”, тј. о „под ра зу ме ва ном пи сцу”, 
го во ри мо о не из о став ном и кон сти ту тив ном аспек ту књи жев ног тек ста. То је 
че сто на гла ша ва но и обра зла га но у мно гим те о ри ја ма при по ве да ња: „’Под ра зу
ме ва ни пи сац’ ода би ра, све сно или не све сно, оно што ми чи та мо; ми по сред ним 
за кљу чи ва њем до ла зи мо до пред ста ве о ње му као иде ал ној, књи жев ној, са зда
ној вер зи ји ствар ног чо ве ка; он је збир сво јих из бо ра” (Вејн Бут, Ре то ри ка 
про зе, прев. Бран ко Ву чи ће вић, Но лит, Бе о град 1976, 90). При ка сни јим те о риј
ским де скрип ци ја ма укла ња не су пер со ни фи ка ци је, уз на гла ша ва ње да је реч 
о ин стан ци ко ја је „од го вор на за си стем вред но сти, нор ми и зна че ња им пли ци
ра них фор мал ном, сти ли стич ком, ре то рич ком и тро пич ком струк ту ром тек ста” 
(Pe ter Hünn, Jörg Schönert, „In tro duc tion: The The ory and Met ho do logy of the 
Na r ra to lo gi cal Analysis of Lyric Po e try”, in: Pe ter Hünn, Ki e fer Jens, The Nar ra to
lo gi cal Analysis of Lyric Po e try, Wal ter de Gruyter, Ber lin, New York 2005, 9). 
Сход но то ме, им пли цит ни ау тор, та спе ци фич на ра ван ор га ни за ци је тек ста, 
чи ји на зив још увек у се би чу ва функ ци о нал ну ан тро по мор фи за ци ју, и ко ја је 
си ту и ра на у про сто ру „екс тратек сту ал не тек сту ал но сти” (Пре драг Бре ба но вић, 
„’Им пли цит ни’ ау тор и ње гов ’чи та лац’, у: ПХ 4, ур. Дра ган Сто ја но вић, са мо
стал но ау тор ско из да ње са рад ни ка на ис тра жи вач ком про јек ту „Књи жев но те
о риј ска ми сао два де се тог ве ка и про бле ми про у ча ва ња срп ске књи жев но сти”, 
Бе о град 2000, 43), од го вор на је и за уоб ли че ње прин ци па на сло вља ва ња у Да
ви чо вим пе сма ма (исто).
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као „га ше ње”). Све то не иде ну жно у при лог ра ци о нал ноло гич ки 
фун ди ра ној ин стан ци ко ја кри ти ку је или би ва под врг ну та ау то
кри ти ци. Та ко се већ у ко ли зи ји про мо ви са ног на че ла (са мо)кри
ти ке и игри ве је зич ке ар ти ку ла ци је ње ног пред ме та у на сло ви ма 
ци клу са дис крет но на го ве шта ва да се та (са мо)кри ти ка, уко ли ко 
по сто ји, не ће ну жно из во ди ти на екс пли ка тив нодис кур зи ван на
чин ни ти у име ста бил ног су бјек та и по и ма ња је зи ка.

Бу ду ћи да су по је ди нач не пе сме ци клу са са мо ну ме рич ки 
озна че не, опи са ни на чин на сло вља ва ња ци клу са до би ја и ста тус 
псе у до на сло ва сва ке од њих, од ра жа ва ју ћи се и на ту ма че ње кон
фи гу ра ци је лир ског су бјек та. Реч је пре све га о по ли ва лент ним 
мо гућ но сти ма раз у ме ва ња лир ског Ја услед, на сло ви ма на зна че не, 
ау то ре френт не фи гу ре са мокри ти ке, по ко јој би се су бјект и 
објект кри ти ке по кла па ли. Отуд лир ски су бјект дру ге пе сме6 увод
ног ци клу са „Са мо кри ти ка љу ба ви из ја ве као из ја ве” мо же од ра
жа ва ти ви ше по тен ци јал них ко ре ла ци ја. Нај пре, мо же мо го во ри ти 
о лир ском су бјек ту ко ји, про жет љу ба вљу, апо стро фи ра Дра гу, или 
се пак обра ћа са мом осе ћа њу љу ба ви, при че му се – кроз ку му ла
тив не ана фор ске ни зо ве и ком би но ва ње ком па ра ци ја и ме та фо
рич них опи са – при зи ва на ин стан ца от кри ва као не сво ди ва: „Ти / 
као ужа ре но дно / кру шне пе ћи / уо кви ре не ти ши ном / ко ја те си ше. 
// (...) // Ти / као пе ћи на / пре се че на уз дуж / зуп ци ма стврд нух ла ти ца. 
// Ти / као про зо ри сна / отво ре ни до крај њег / тре пе та ка ме ња”.7 Мо
гу ћа је, ме ђу тим, и дру га оп ци ја, не што до слов ни јег по ве зи ва ња 
на сло ва ци клу са и ис ка зне ин стан це, по ко јој би про зо по пе јом био 
при дан глас са мој љу ба ви, але го ри зо ва ној и по дво је ној на адре
сан та и адре са та ис ка за. Не сво ди вост пе снич ког је зи ка Да ви чо ве 
лир ске ми ни ја ту ре по др жа ва оба ту ма че ња кон фи гу ра ци је лир ског 
су бјек та.

Као што се мо же на слу ти ти, при хва та ње са мо јед не од на ве де
них мо гућ но сти при раз у ме ва њу лир ске су бјек тив но сти Да ви чо ве 
пе сме до во ди ло би до се ман тич ких апрок си ма ци ја, до ре дук ци је 
плу рал них се ман тич ких по тен ци ја ла ко је ова кав тип пе снич ког 
дис кур са им пли ци ра. Спе ци фич ност лир ског су бјек та прет ход не 
пе сме упра во је у опа ли за циј ском осци ло ва њу све сти ре ци пи јен та 
услед ви ше по тен ци јал них „ли ца” ис ка зне ин стан це. Ја сно је да 
та кав кон кре ти за циј ски чин пра ти и не стал на сли ка о апо стро фи
ра ном ен ти те ту.

У на став ку збир ке по твр ђу је се сло же ност по ступ ка фор ми
ра ња лир ског Ја, као нпр. у 5. пе сми ци клу са „Са мо кри ти ка љу ба ви 

6 Пе сме збир ке на сло вље не су ред ним бро је ви ма, и об је ди ње не на сло ви ма 
ци клу са у ви ше „ни зо ва”. 

7 Оскар Да ви чо, Про чи та ни је зик. Те ло те лу, Про све та, Бе о град 1979, 10.
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из ја ве као из ја ве”, у ко јој асо ци ја тив ни ни зо ви би ва ју ема ни ра ни 
из ана фо рич но по на вља не и лич ном за ме ни цом пр вог ли ца об зна
ње не ис ка зне ин стан це: „Ја: не по врат ни тре нић и тре ни чи ца / 
ко ји се ло ве у свад бе ном ка ве зу / ис под јед ног зна ка жи во та; / ја 
– от ку ца на жр тва још јед ног јад ног / јод ног за гр ља ја без сло ва; / 
ја – и то је све – та ка пље ви на / ван се бе; ја – све ка сни ји сплет / 
мла ду на ца што по ди жу за штит не зи до ве / свом опи ра њу до кро ва 
/ без игде про зо ра и вра та; / ја – ка пљи ца / ра до сти за бо де не као 
ко пље / у ре бра сте око ве ве тре ња”.8 Плу ра ли зам оп ци ја се по на
вља: ис ка зна ин стан ца мо же би ти су бјект ко ји је ме то ни миј ски, 
соп стве ним ста њем „у слу жби” љу ба ви, или пак са ма љу бав, огла
ше на фи гу ром про зо по пе је. Дво пла но де ко ди ра ње се ман тич ког 
пла на пе сме и лир ског су бјек та би ва до не кле за у ста вље но у по
след њој тре ћи ни пе сме, где је мо гу ће пре по зна ти му шки род ни 
иден ти тет лир ског Ја упр кос асо ци ја тив ној дис пер зив но сти и ме
та фо рич ком го во ру ко ји су до та да „скри ва ли” ње гов „лик” („Ја 
ко ји се ди жем про тив за бра ње них / цр но бе лих ви си на”).9 

И по ред тре нут не ста би ли за ци је пред ста ве о лир ском су бјек
ту у прет ход ној пе сми, ва жно је при ме ти ти тип над ре а ли стич ке 
пе снич ке прак се ко ја под сти че упра во на зна че ну вр сту дво стру ког 
чи та ња и ре ци пи јент ске кон кре ти за ци је лир ског су бјек та. По себ но 
је ва жно уо чи ти еви ден тан удео не све сне мо ти ва ци је при про це
су ис ка зи ва ња, тј. асо ци ја тив ноау то мат ско умно жа ва ње „ин фор
ма ци ја” о ис ка зној ин стан ци. То пра ти и не мо гућ ност да се при 
ре цеп ци ји из гра ди ко хе рент на пред ста ва о лир ском су бјек ту упр
кос на гла ша ва њу ре ла ци ја иден ти фи ка ци је ис ка зне ин стан це и 
про ду ко ва них сли ка. Уме сто хо мо ге ни за ци је лир ске пер со не, на 
де лу је про цес де зи ден ти фи ка ци је, уз исто вре ме но (раз)от кри ва ње 
не све сног као ба зич ног ге не ра то ра то ка ис ка зи ва ња, као по во да 
дис пер зи је и ме ђу соб не ди вер ген ци је оп ци ја (са мо)де фи ни са ња 
лир ског Ја.

Ка да се пак у збир ци Про чи та ни је зик учи ни да се лир ско Ја 
от кри ва и ста би ли зу је по сред ством по је ди них де ик ти ка, увек је 
по сре ди не мо гућ ност да се про стор новре мен ски оквир и лир ска 
си ту а ци ја пре ци зно ре кон стру и шу. Раз лог је тај што је би ло ко ја 

8 Исто, 13. Ин тен зив не про це се са мо о дре ђе ња Да ви чо мно го пу та осло
ба ђа и у збир ка ма пу бли ко ва ним осам де се тих го ди на: „Ја – зло у по тре бљен и 
оскр на вљен исто, ја / по сра но гро бље, / (...) Ја – сав од на ви ка, од по на вља ња / 
Ме ко гла вог ус ко гру ђа, од сле пи ла слич но сти” (Оскар Да ви чо, Ри да ји над суд би
ном у ма гли, Уни вер зал, Ту зла 1988, 46); „Ја – обла ко дер без сте пе ни ца из ме ђу 
спра то ва / Ја – љу бав на вр то гла ви ца пре ста ла да се окре ће / Ја шу ћи ко ња на 
вр те шци мо јих ми сли / Ја – ве зи ста људ ских не зна ња у ср жи ци ро зе” (Оскар 
Да ви чо, Дво је зич на ноћ, Но во де ло, Бе о град 1987, 39). 

9 Исто, 13.
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екс тер на ре фе рен ца већ рас тво ре на у „уну тра шњу” ком по нен ту 
осло бо ђе ног ни за асо ци ја ци ја („Овај је ју тар њи слу чај био / хле бан 
као же на умо че ног те ла / до гр ла у сно ве (...) био је / гу тља јан као 
ча ша мле ка и ка фе на шо љи ца гро жђа”, ис та као Г. К.).10 По ка зна 
за ме ни ца у прет ход ном слу ча ју, да кле, не от кри ва мно го о ре ла
ци ји лир ског Ја и неЈа или о окол но сти ма ис ка зи ва ња, јер ни је 
на зна че но да ли се упу ћу је на спољ ни или уну тра шњи свет. Ипак, из 
прет ход ног се мо же из ве сти за кљу чак да је лир ски су бјект ин стан ца 
ко ја од ре ђе но ис ку ство по ре ди са уно ше њем хра не/теч но сти („хле
бан”, „гу тља јан”), што от кри ва траг афи ни те та за ну три цио ни стич
ко за до вољ ство и, по сред но, од ре ђе ни ви та ли стич ки прин цип.

Про ви зор но под се ћа ње на, на чел но ка за но, мо дер ни стич ку 
ин ти ми стич коис по вед ну лир ску су бјек тив ност за пра во мо же 
ба ци ти но во све тло на лир ско Ја пе са ма Про чи та ног је зи ка. Им
пли ци ра но по ве ре ње мо дер ни стич ке лир ске ис ка зне ин стан це у 
ар ти ку ла ци ју емо тив ноафек тив них ста ња, у мо гућ ност уоб ли че
ња тзв. „објек тив них ко ре ла ти ва”, је зич ких екви ва ле на та „уну
тра шњег жи во та”, и он да ка да је сен че но све шћу о не до стат но сти 
људ ских сна га и огра ни че но сти до ме та озна чи тељ ских прак си, 
ни ка да не ма та ко ра ди ка ли зо ван вид као ис ка зи ва ње (нео)над ре
а ли стич ког лир ског су бјек та, ге не ри са но раз о бру че ним не све сним 
флук се ви ма, од но сно ин тен зив ним упли вом сло бод не асо ци ја тив
но сти. Ис по ве да ње „уну тра шњег све та” са по ступ ком ау то мат ског 
пи са ња и пре пу шта ња не све сном до би ја но ву ди мен зи ју – оно што 
се ис по ве да ли ша ва су бјект кон тро ле над са мим то ком ис ка зи ва ња/
ис по ве да ња и над из не тим са др жа ји ма, ра си па ју ћи и у је зи ку рас
тва ра ју ћи ра ци о нал ну стра ну соп ства, као и по тен ци јал не је зич ке 
екви ва лен те ста ња/осе ћа ња су бјек та.

Да ли је у по зној ли ри ци Да ви ча реч о та квој, ра ди кал но по
ста вље ној лир ској су бјек тив но сти? Нај пре, са ма об ја ва не све сног 
у дис кур су је сво је вр сни па ра докс – про бо јем у ви ду не пред ви ђе
них, из не над них озна чи те ља од но сно ве за ме ђу њи ма не све сно 
не ста је из тек ста са мим ука зи ва њем тих озна чи те љасуп сти ту та, 
бу ду ћи да је увек по сре до ва но и ни ка да ни је под ло жно из рав ном 
уви ду.11 У та квом кон тек сту на ме ће се не ко ли ко пи та ња у ве зи са 
по ступ ци ма об ли ко ва ња лир ског су бјек та – да ли је, услед спро во
ђе ња ау то мат ског пи са ња, са та квом па ра док сал ном ак ту е ли за
ци јом не све сног у дис кур су за пра во ре ви та ли зо ван сам ау тор, те 

10 Исто, 57.
11 Bru ce Fink, La ka nov ski su bjekt, prev. Ana Štam buk, Kru zak, Za greb 2009, 

48–49; в. Jac qu es La can, Če ti ri te melj na poj ma psi ho a na li ze, prev. Mir ja na Vu ja nić 
Led nic ki, Na pri jed, Za greb 1986, 23–34.
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ка да го во ри мо о лир ском Ја у Да ви чо вим пе сма ма за пра во све до
чи мо о де ло ва њу су бјек та ем пи риј ске ства ра лач ке фи гу ре? С дру ге 
стра не, на осно ву че га се мо же раз ли ко ва ти до след но и ау тен тич но 
спро ве де на прак са ау то мат ског пи са ња од успе шно из ве де не ар ти
фи ци јел не сти ли за ци је ис ка зи ва ња ко ја би чи та о ца на во ди ла на 
ми сао да пред со бом има текст оства рен по (а)ло ги ци не све сног?

Уко ли ко за у зме мо ин тер пре та тив ну по зи ци ју ко ја не тре ти ра 
не све сно у (лир ском) тек сту као ма ни фе ста ци ју пси хич ке ди на
ми ке ем пи риј ског су бјек та, већ га пре све га раз у ме ва као вр ло спе
ци фи чан и ра ди кал но по ста вљен им пер со нал ни прин цип тек сту
ал не ди на ми ке и/или улан ча ва ња озна чи те ља, из ла зи мо из зам ке 
ко ју би нам на мет ну ла инерт но при хва ће на про це ду ра ана ли зе 
отво ре на за спе ку ла тив но ди фе рен ци ра ње ар ти фи ци јел ног од ау тен
тич ног про до ра не све сног. Сам Ла кан ни је же лео да нпр. дис курс 
пси хо ти ча ра раз ли ку је од над ре а ли стич ке прак се12, чи ме је за пра
во скре ну та па жња на то да је ана ли за не све сног пре све га ана ли за 
вр ло осо бе ног дис кур са. „Не ма ви ше ни ка квог раз ло га пи та ти се 
да ли је та же ља на де лу же ља пи сца, при по ве да ча, ју на ка или чи
та о ца, или чак кри ти ча ра”13, бу ду ћи да не све сноутек сту ни је у 
слу жби ле ги ти ми за ци је и (псе у до)ау то би о граф ског пре зен то ва ња 
ван тек сту ал не ин стан це, већ пред ста вља озна чи тељ ски „ла нац” 
чи је се устрој ство, на чел но ка за но, опи ре пре по зна ва њу је дин стве
ног ра ци о нал ног на че ла сми са о не хо мо ге ни за ци је. Бу ду ћи да „са мо 
син так са не ла же”14, мо же се кон ста то ва ти да је „је ди ни под ло жан 
или од го во ран за оно што се де ша ва у тек сту (...) сам текст схва ћен 
као си ла ко ја прот ки ва пи са њечи та ње”15, услед че га ми мо на шег 
ин те ре со ва ња оста је ау тор ска фи гу ра, а фо кус се пре ме шта на ра
зу ме ва ње од ли ка та квог тек ста ко је мо гу у ве ли кој ме ри оди са ти 
кон тин ген ци јом.

По сма тра но у кон тек сту ту ма че ња пе снич ких оства ре ња, 
не све сно се пре све га пре по зна је као дис кур зив но не сво див и не
ста лан тек сту ал ни оти сак „под ра зу ме ва ног пи сца” ко ји не ре флек
ту је пре глед но и це ре брал но устро је но по ла зи ште ис ка зи ва ња. 
Дру гим ре чи ма, не све сно мо же мо пре по зна ти као не ста би лан 
прин цип ис ка зи ва ња ко ји про из ла зи из по себ ног ви да „под ра зу ме

12 JeanMic hel Ra baté, Jac qu es La can: Psycho a nalysis  and the Su bject of 
Li te ra tu re, Pal gra ve, New York 2001, 178–179.

13 Jean Bel le minNoël, „Tex to a nalysis  and Psycho a nalysis ”, in: Sub Stan ce, 18, 
2, 59, 1989, 104–105. Срод ни ста во ви мо гу се пре по зна ти у пси хо а на ли тич кој 
есте ти ци Ни ко ла са Абра ха ма, в. Ni co las Abra ham, „Psycho a nalytic  Est he tics: 
Ti me, Rhythm, and the Un con sci o us”, in: Di ac ri tics, 16, 3, 1986, 7–8.

14 Jean Bel le minNoël, „Tex to a nalysis  and Psycho a nalysis ”, in: Sub Stan ce, 18, 
2, 59, 1989, 111.

15 Исто, 104–105.
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ва ног пи сца”, из не по у зда ног им пли цит ног ау то ра16, спе ци фич ног 
по на че ли ма устрој ства тек ста ко ја под ри ва ју до вр ша ва ње ин тер
пре та тив ног про це са и не ема ни ра ју по е тич ку ко хе рент ност. Им
пли цит ни ау тор пе снич ког тек ста, ин стан ца „екс тра тек сту ал не 
тек сту ал но сти”, у слу ча ју прак се ау то мат ског пи са ња сво ју ре гу
ла тив ну уло гу при ор га ни за ци ји тек ста, по себ но из во ра ис ка зи
ва ња, у ве ли кој ме ри пре пу шта на че лу не све сног ко је, бу ду ћи 
не пред ви дљи во, ту ма чу из ра зи то оте жа ва пре по зна ва ње лир ског 
Ја као по сле ди це мо де ло ва ња ра ци о нал но устро је ног ем пи риј ског 
су бјек та. Лир ско Ја отуд не кон тро ли ше и не усме ра ва ис ка зи ва ње, 
већ се мо же раз у ме ва ти као по е тич ки па ра диг ма тич на ком по нен
та не све сног на че ла ди стри бу ци је озна чи те ља, као про ви зор но 
ука за но „ли це” (за ме ни ца ма пр вог ли ца јед ни не/мно жи не или 
ин тен ци јом апо стро фи ра ња) ко је при ре цеп ци ји исто вре ме но охра
бру је и под ри ва ми сао да је мо гу ће ста бил но пер со на ли зо ва ти из вор 
ис ка зи ва ња и ин тер пре та тив но про фи ли са ти обри се ње го вог иден
ти те та. 

У све му то ме кри је се још је дан па ра докс про до ра не све сног 
прин ци па у пе снич ки текст, па ра докс по ко јем по ста је го то во ире
ле вант но да ли је реч о ма ни фе сто ва њу ау то мат ског пи са ња/не све
сног или је по сре ди убе дљи ва ар ти фи ци јел на си му ла ци ја, бу ду ћи 
да је у оба слу ча ја ре зул тан та хер ме не у тич ке ре кон струк ци је – 
не по у здан им пли цит ни ау тор, пре по зна тљив по од су ству пре глед ног 
и ана ли тич ком дис кур су до ступ ног на че ла ор га ни за ци је ис ка зи
ва ња и са мог тек ста. Још се у срп ском над ре а ли зму ми сли ло о 
на ве де ном про бле му ау тен тич но сти и си му ла ци је, те се до шло до 
уви да да „си му ла ци ја па ра но јач ког устрој ства ду ха да је исте вред
но сти искре но сти као и не све сно ста вља ње у по крет истог ме ха
ни зма – си му ла ци ја, до вољ но уса вр ше на у сво јој ира ци о нал но сти, 
мо же би ти при гр ље на, тр пље на и из ра жа ва на као жи во осе ћа ње, 
мо же по ста ти кон кре тан пред мет под врг нут ак тив ном про це су 
па ра но јач копо ет ске же ље, пред мет ко ји да је вред ност са др жи ни тог 
из ра за, мо же по ста ти свој соп стве ни си му ла крум” (ис та као Г. К.).17 

Ако би смо, на осно ву све га прет ход ног, лир ско Ја по зне Да ви
чо ве по е зи је пре по зна ли као ре зул тат мак си ма ли стич ких про јек
ци ја им пли ци ра них у те о ри ји ау то мат ског пи са ња, као ин стан цу 
дис пер зи ра ну при ак ци ден тал ној и кон тин гент ној ди стри бу ци ји 
озна чи те ља, ти ме би се пре ви де ло спе ци фич но „кри јум ча ре ње” 

16 О „не по у зда ном им пли цит ном ау то ру”, у: Pa trick O’Neil, Fic tion of Di
sco urse: Re a ding Nar ra ti ve The ory, Uni ver sity of To ron to Press, To ron to 1994, 70.

17 Ко ча По по вић, Мар ко Ри стић, На црт за јед ну фе но ме но ло ги ју ира цио
нал ног, Про све та, Бе о град 1985, 112.
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це ре брал ног на че ла ис ка зи ва ња у ње го вим лир ским оства ре њи ма. 
На и ме, не све сно као по ла зи ште ис ка зи ва ња и не по у зда ни прин цип 
ди на ми ке озна чи те ља у Да ви чо вој по е зи ји че сто би ва пра ће но и 
пре ра ста њем про ши ре них ме та фо рич них скло по ва у спе ци фич не 
але го риј ске ми кро кон струк ци је (нпр. „Ја: не по врат ни тре нић и 
тре ни чи ца / ко ји се ло ве у свад бе ном ка ве зу / ис под јед ног зна ка 
жи во та; (...) ја – све ка сни ји сплет / мла ду на ца што по ди жу за штит
не зи до ве / свом опи ра њу до кро ва / без игде про зо ра и вра та”).18 
Еви дент но да сло бод ни ја асо ци ја тив на ве за из ме ђу кон сти ту тив
них ком по нен ти але го риј ске ми кро кон струк ци је њу са му до не кле 
де ста би ли зу је, оте жа ва ју ћи су жа ва ње се ман тич ког пла на. С дру ге 
стра не, са ма уче ста лост але го риј ског ор га ни зо ва ња асо ци ја тив них 
де о ни ца, при су ство, да кле, стил ске тен ден ци је ко ја дис пер зив но
цен три пе тал не им пул се ис ка зи ва ња „хва та у мре жу” по тен ци јал но 
пре глед ни јег (де)ко ди ра ња, све до чи и о по сто ја њу тра го ва це ре
брал но устро је не ло ги ке ор га ни за ци је тек ста.

Да ви чо ва пе снич ка прак са за пра во по ка зу је оправ да ност уве
ре ња да се Бе ња ми но во ту ма че ње ба рок не але го ри је мо же тре ти
ра ти као пу то каз при раз у ме ва њу аван га рд них по сту па ка, бу ду ћи 
да „але го ри чар из два ја је дан еле мент из то та ли те та жи вот ног кон
тек ста. Он га изо лу је ли ша ва ју ћи га ње го ве функ ци је. Але го ри ја 
је, да кле, су штин ски фраг мент и због то га је су прот ност ор ган ском 
сим бо лу... Але го ри чар спа ја та ко изо ло ва не фраг мен те ре ал но сти 
и на тај на чин ства ра сми сао. То је по ста вље ни сми сао, он се не 
да је из ори ги нал ног кон тек ста фраг ме на та”.19 Мо гло би се сто га 
ре ћи да у прет ход ној пе сми, као и у мно гим Да ви чо вим по зним 
лир ским оства ре њи ма, јед на че ње лир ског Ја са умно же ним и де
кон тек сту а ли зо ва ним фраг мен ти ма – чи ји би за јед нич ки име ни тељ 
де ли мич но мо гао би ти спој из ве сног осе ћа ња спу та но сти и ин тен
ци ја осло ба ђа ња – пред ста вља сво је вр сно ре ком по но ва ње лир ске 
су бјек тив но сти по ро зних гра ни ца пре ма не све сном, при че му 
упра во ак ци ден тал ни и кон тин гент ни про до ри не све сног раз гра
ђу ју по ку ша је да се „ство ри сми сао” и да се он „згу сне” але го риј
ским ми кро кон струк ци ја ма. Лир ски су бјект, да кле, иа ко „остра
шћен гла ђу за то тал но шћу”,20 у сво јој не до вр ше но сти про ду ку је 
та ко ђе фраг мен тар ну и се ман тич ки те шко сво ди ву ау то де скрип
ци ју, из но ва под ри ва ју ћи те жњу ка це ло ви то сти соп ства.

18 О. Да ви чо, Про чи та ни је зик. Те ло те лу, 13.
19 Пе тер Бир гер, Те о ри ја аван га р де, прев. Зо ран Ми лу ти но вић, На род на 

књи га – Ал фа, Бе о град 1998, 106–107; в. Вал тер Бе ња мин, По ри је кло ње мач ке 
жа лоб не игре, прев. Ја вор ка Фин ци По цр ња, „Ве се лин Ма сле ша”, Са ра је во 
1989, 123–150.

20 Оскар Да ви чо, Ри ту а ли уми ра ња је зи ка, Но лит, Бе о град 1974, 41.
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Не пре су шне гла ди „су бјек тару пе”

По сто ја ње „сен ке” ра ци о нал ног на че ла ди стри бу ци је озна
чи те ља под сти че на до дат но про ми шља ње од но са све сног и не
све сног аспек та ис ка зи ва ња и тек сту ал не ор га ни за ци је, и то у 
слу ча је ви ма из ра же не до ми на ци је не све сног. Нај пре, одр жи вост 
це ре брал ног прин ци па „уну тар” асо ци ја тив них флук се ва уоч љи
ва је и при спе ци фич ној нео на дре а ли стич кој ау то те ма ти за ци ји 
јед ног са свим мо дер ног ти па су бјек ти ви те та. То се мо же уо чи ти 
нпр. у обим ној пе сми под бро јем 11, у ци клу су „Кри ти ка не мог 
вре ме на без стре ме на сред бре ме на”. И у овом лир ском оства ре њу 
до ла зи до хи пер тро фи је про це са са мо де фи ни са ња, али уз спе ци
фич ну лајт мо тив ску нит ко ја про жи ма ме та фо ре ве за не за су бјект 
ис ка зи ва ња и ње го ве ам би ва лен ци је („та реч – ја, то ја, та реч ко ја 
ни је ја, / реч са дна бу нар ског по ља / по се ја ног опа сно сти ма што 
су из но ва ис кла са ле, / на ср ну на ме не”; „И шта ти сав од уду бље ња 
/ још ми слиш? И шта ти, про бо ден, ро шев, па да ви чав и ру пан, / још 
умеш да же лиш? Да, мо жда, не би хтео да сви ма на мет неш / сво ју 
из ру пље ност, као још је дан про шу пљен / по глед на свет, са чи њен 
од шу пљи на са мо, без ијед не др шке”; „тог не пре кид но руп ног пре
ли ва ња из ишу пље ног / ме не у ис пра жње ни по нор”; ис та као Г. К.).21

По сред ством мо р фо ло шкотвор бе них ва ри ја ци ја, ис ка зна 
ин стан ца на сто ји да ар ти ку ли ше не ком па ти бил ност озна чи те ља 
и озна че ног при по ку ша ју са мо о дре ђе ња су бјек та („то ја, та реч 
ко ја ни је ја”). Мул ти пли ци ра њем ме та фо ра/сли ка ко је укљу чу ју 
ко но та тив ну „вред ност” ру пе / шу пљи не / отво ра / по но ра, ис ка зна 
ин стан ца су ге ри ше и из ве сну ана ло ги ју из ме ђу је зич ке прак се 
ко ја без у спе шно „кру жи” око не до хват ног озна чи те ља, по треб ног 
за ко нач ни опис тог су бјек тару пе, и то по ло ги је су бјек та пост фрој
дов ске про ве ни јен ци је. Па ра док сал но, умно жа ва ње спе ци фич не 
си но ни ми је ко ју лир ско Ја уво ди не би ли се са мо де фи ни са ло исто
вре ме но по ка зу је и не сво ди вост су бјек тив но сти и услов ње не ег
зи стен ци је, јер „су бјект ег зи сти ра – уто ли ко што га/ју је ри јеч 
ис пи са ла из ни шта ви ла, и о ње му/њо ј се мо же го во ри ти, при ча ти 
и рас пра вља ти – а ипак оста је без по сто ја ња”.22

Да ви чов по сту пак об ли ко ва ња лир ског Ја, спе ци фи чан по 
на зна че ној ау то де скрип ци ји, од ра жа ва до слух ње го ве нео на дре
а ли стич ке пе снич ке прак се и пост фрој дов ске пси хо а на ли тич ке 
те о ри је, бу ду ћи да ема ни ра кон сти ту тив ну вред ност мањ ка за 
са му су бјек тив ност. Дру гим ре чи ма, про цес ис ка зи ва ња лир ског 

21 О. Да ви чо, Про чи та ни је зик. Те ло те лу, 134–136.
22 B. Fink, La ka nov ski su bjekt, 60.
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су бјек та из дво је не пе сме Про чи та ног је зи ка су ге ри ше од ре ђе ни 
не до ста так – ру пу, шу пљи ну, пра зни ну – од но сно ме сто „на ко јем 
би не тко мо гао оче ки ва ти да ће про на ћи су бјект, али ко је све јед но 
оста је пра зно (...) мје сто на ко јем су бјек та очи то још уви јек не ма: 
мје сто на ко јем не што очи то мањ ка. Су бјек то ва пр ва по ја ва јест 
сам тај ма њак”.23 При то ме оства ре на ис ка зна ин стан ца, ко ја стре
ми је зич кој ар ти ку ла ци ји исто вре ме но не до хват ног и уте ме љу ју
ћег мањ ка за по ја ву су бјек та, не из о став но асо ци ра на од ре ђе ни 
вид ми шље ња опи сан у над ре а ли стич кој те о ри ји. Бу ду ћи да „свест 
(...) раз ра ђе на до свог пре ва зи ла же ња, до ул трасве сног (...) под
ра зу ме ва са зна ње о од но сно сти све сти и под све сти”, тј. „све сну 
раз ра ду под све сти као пред ме та са зна ња”24, лир ска су бјек тив ност 
у из дво је ној Да ви чо вој пе сми од ра жа ва траг та кве ул трасве сти, 
па си о ни ра но фо ку си ра не на је зич ку де скрип ци ју оне сво је „стра не” 
ко ја се опи ре дис кур зив ном пре ци зи ра њу.

Та кав об лик лир ског су бјек та још је дан је од раз мак си ма ли
стич ких пе снич ких/по е тич ких ци ље ва, спе ци фич них за Да ви чо во 
ства ра ла штво, и још јед на ва ри ја ци ја по ступ ка упо тре бе за чуд них, 
до не кле не ста бил них ми кро а ле го риј ских кон струк ци ја, фраг ме
на та и „кон ту ра” не до сег ну тог то та ли те та и/или це ли не соп ства, 
у ко ре спон ден ци ји са осло ба ђа њем не све сноасо ци ја тив ног прин
ци па се лек ци је мо ти ва.25 Још јед ном се по ка зу је да је лир ско Ја че сто 
од раз сво је вр сне на пе то сти, за сно ва не на спе ци фич ном су сре ту 
це ре брал них, ра ци о нал них те жњи да се але го риј ским ми кро кон
струк ци ја ма на зна чи при гу ше ни сми сао соп ства/све та, и ало гич но
ира ци о нал них „коп чи” из ме ђу ком по нен ти але го риј ске сли ке.26

23 Исто.
24 К. По по вић, М. Ри стић, На црт за јед ну фе но ме но ло ги ју ира ци о нал ног, 85.
25 Та квим по ступ ци ма Да ви чо се вра ћа ви ше пу та у Про чи та ном је зи ку, 

али и у збир ци Те ло те лу („Је дан је пу цањ у ме со / отво рио све про зо ре / на 
ко је на лак ћен гле дам / у њи ве друк чи је за там ње них же тви”, О. Да ви чо, Про чи
та ни је зик. Те ло те лу, 1979, 108; „На по зор ни ци ре чи, на ко јој сам ја: жр тва и 
цео текст и сви / глум ци и це ло гле да ли ште”, исто, 142; „Мој глас је та тач ка / 
без по вр ши не за пре ми не / слу ха”, исто, 50; „ја / упре жем за ру ду ули це / се бе, 
оки ће ног сви ци ма, и вра ћам / не пот ку пљив уга рак пла ме на / не си гу р ним прав
да ма у ру ке, / на ро чи то у ша ке оних / скри ве них обич но / под ле вом ми шком, / 
иза тер мо ме тра што дах ће”, исто, 24; „Је ли љу бав бре ме ни ти ја чо веч но шћу 
ста не ли да ро ни / су зе из ока на сре ди ни не че о не гла ве му ну те у пе ћи ну, / из 
чи јег отво ре ног ог њи шта сен ке, ску пље не у пун ђу, / па спе ле те не у љу бав не 
при че, за зи ва ју свим кур ја ци ма / још је дан не у тр нуо уга рак да раз ја ри и зга сне 
/ међ ду го но гом про шу пље но шћу раз ви јо ре них бе да ра? (...) Ка ква нам то мле ка 
хра не на ста ја ње пр ска ју ћи / из сре ди шта зе ле ни ла у ме са при ви да на оку пу, / 
што не ко вре ме и др жи че о но ви ме у ша ци шу пљи на / а он да их пре пу шта из
но ва се би, (...) Бр зо ће би ти по слу жен пе ћин ским слат ком од ру жи них ла ти ца, 
ср це ће му за му ца ти, / али то мле ко не си ти сло бо ду”, исто, 208; ис та као Г. К.).

26 Пре по зна ва ње сен ке це ре брал ног оправ да но је и у рав ни им пли цит ног 
ау то ра; отуд нпр. мо же мо пра ти ти срод но на сло вља ва ње ци клу са у Про чи та ном 
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Ра ци о нал ни еле мен ти, ипак, не пред ста вља ју до ми нант ну 
осо бе ност ис ка зне ин стан це, тј. ни су фак тор ко ји мо же спу та ти 
ку му ла ци ју асо ци ја тив них ни зо ва и дис пер зив них, цен три пе тал
них се ман тич ких им пли ка ци ја ге не ри са них сфе ром не све сног. С 
дру ге стра не, и ка да се те же мо гу пре по зна ти але го риј ске кон струк
ци је, и ка да оне ни су у слу жби кон фи гу ра ци је лир ског Ја, Да ви чо 
фор ми ра лир ски су бјект уз „про ши ва ње” ис ка зи ва ња из ве сним 
це ре брал ним „смер ни ца ма”, ода ју ћи ути сак да по сто ји од ре ђе ни 
ло гич кока у зал ни прин цип из ла га ња, упр кос тен ден ци ји се ман тич
ког оси па ња. Отуд про ре френ ска по на вља ња пред ста вља ју траг 
ра ци о нал ног аспек та су бјек тив но сти и фак тор ко хе рен ци је ис ка
зног то ка, али ни ка да до ме ре пот пу ног от кри ва ња по во да и ин те
гра тив ног чи ни о ца ре флек си је („Или ме про зри, или пре зри све у 
мо јој нео ко ли ни / ко ју су на то ва ри ли на три ко ња и / по кре ну ли 
без ијед ног ко њо вод ца, без / ја ха ча, без и јед ног ока и про зо ра / с 
по гле дом на вре ме. // (...) // Или нас про зри или пре зри тај слух / 
ме ни у нео ко ли ни / ко ја се гу би на кри жном / рас кр шћу ве ка”, 
ис та као Г. К.).27 И у пе сми о „про шу пље ној” су бјек тив но сти та ко
ђе је са др жа на свест о ком би на ци ји рас та ка ју ћих и при би ра ју ћих 
аспе ка та лир ског Ја, по што по сто је и „на кнад не / ко рек ту ре тог не
пре кид ног руп ног пре ли ва ња из ишу пље ног / ме не у ис пра жње ни 
по нор, на чи јем безд ну без дна (...) по сто ји не ко ши ро ко си дри ште”.28

У збир ци Те ло те лу, спе ци фич ној по мно штву про за и да, Да
ви чо по на вља и ва ри ра по ступ ке из Про чи та ног је зи ка, спо ра дич но 
до пу шта ју ћи из ра зи ти је на ра ти ви зо ва не и не што кон ден зо ва ни је 
то ко ве ис ка зи ва ња29 („У ту сам бо цу ста вио све ре чи, па се бе, за пе

је зи ку, за тим на сто ја ње да се одр жи пре по зна тљи ва те мат ска до ми нан та – и то 
упра во на сло ви ма пе са ма – у збир ци Те ло те лу, док тра го ве це ре брал ног „под
ра зу ме ва ног пи сца” у Ми сте ри ја ма да на (1979) мо же мо уо чи ти у ор га ни за ци ји 
збир ке, од но сно у ме ђу соб ној усло вље но сти кван ти те та пе са ма и на сло ва ве ћи не 
ци клу са, бу ду ћи да, са про ме ном вре мен ских пе ри о да у на сло ви ма ци клу са 
(„Се кун де”, „Ми ну ти”, „Са ти”, „Ве ко ви”, „Ми ле ни ји”), кван ти тет пе са ма уоч
љи во ра сте и тран сфор ми ше се од об ли ка ко ји под ра зу ме ва ју са мо је дан стих 
до екс тен зив них про зно по ет ских за пи са (в. Оскар Да ви чо, Ми сте ри је да на, Рад, 
Бе о град 1979). Са ме Ми сте ри је су до не кле ати пич не за Да ви чо во ства ра ла штво 
се дам де се тих го ди на, јер у њи ма лир ско Ја би ва уоч љи во по ти сну то; тек спо ра
дич но ис ка зна ин стан ца до би ја пре по зна тљив „лик”, те от кри ва па ра док се стре
мље ња то та ли те ту („Ја сам оке ан у пра ху – ре кох мо ру”, исто, 42) или пре власт 
кон тин ген ци је над вољ ном стра ном су бјек та („Осе ћам / ка ко ме ме ђу мор ска 
та ла са ња / од но се да ље од же тви већ иш ча ше них / из ка ме ног па па ља гла ди: 
ућут кан”, исто, 57).

27 О. Да ви чо, Про чи та ни је зик. Те ло те лу, 56.
28 Исто, 136.
29 Ка да је реч о из ра зи ти је на ра ти ви зо ва ном, чак але го ри зо ва ним по тка

ма ис ка зи ва ња лир ског Ја, по е ма „Би о би бли о граф ски по да ци о со му из мог 
ви ра”, из збир ке Ве ве ри целеп ти ри или на до пис обо је ног жбу на (1976), пред
ста вља ре пре зен та ти ван при мер. Кључ ни мо тив (цр ни сом) мо же би ти у ве зи 
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ча тио / све то, и спу стио у дру ги оке ан. Ду го сам кли зио / кроз 
др во ре де ал ги, ко шча те шу ме ко ра ла, уде вао се / у не ка пе ра ја, 
про ла зио кроз те сна гр ла”30; „Ја, ко ји зу рим без ијед не по сред не 
ла ти це, / окре нут је ди но ру жи ча стом бу ђе њу твог те ла, / гле дам 
ње го ву чуј ну пре ђу под не спу та ним очи ма, / сав од про ждр љи ве 
чул но сти на де лу”).31 У пр вом на ве де ном при ме ру мо же мо го во ри
ти о ис ка зној ин стан ци ко ја прет по ста вља од ре ђе но ег зи стен ци
јал но је згро не за ви сно од „уро ње но сти” су бјек та у је зик (у бо цу 
за тва ра нај пре „све ре чи”, тек он да „се бе”); оно што се опи ре вер
ба ли за ци ји, не из го во ре но у су бјек ту, али и је зик сам, але го риј ски 
се спу шта у за пе ча ће ну бо цу, за тим „у дру ги оке ан”, што мо же 
би ти ме та фо ра за ис ку ство ко му ни ка ци је са Дру гим. По сред но, 
са ма ис ка зна ин стан ца мо же се пре по зна ти као пр ви оке ан, што 
сва ка ко ево ци ра ви зи ју су бјек тив но сти као не са гле ди вог „уну тра
шњег све та”, па ра док сал но су бли ми ра ног у ви ду по ру ке у бо ци. 
У дру гом при ме ру лир ски су бјект је пре све га спе ци фи чан по 
фа сци на ци ји со мат скоерот ским аспек том ег зи стен ци је, ко ме при
сту па до не кле екс пан зив но и иде а ли зо ва но, уз на го ве штај брисањa 
гра ни це пред Дру гим („без ијед не по сред не ла ти це”, „под не спу
та ним очи ма”). Пре ци зни је ка за но, у оба слу ча ја лир ско Ја се од
ре ђу је упе ча тљи вом ин тер ак ци јом са Дру гим/Дру гом и на сто ја
њем да се де ма рак ци о не ли ни је из ме ђу два су бјек та пре ко ра че. То 
би мо гло да се по сма тра као јед на од ва ри ја ци ја ин тен зив ног ре
ла ти ви зо ва ња гра ни це из ме ђу Ја и неЈа у Да ви чо вој ли ри ци, услед 
ди на ми ке ис ка зи ва ња ко ја че сто оне мо гу ћа ва да се ја сно од ре ди 
да ли ди стри бу и ра ни озна чи те љи упу ћу ју на екс тер ни или уну
тра шњи свет лир ског Ја.

Уоч љи во је да се у збир ци Те ло те лу, као и у мно гим дру гим 
пе снич ким оства ре њи ма Да ви чо вог опу са, од ра жа ва на сто ја ње да 
се пе снич ким је зи ком „за хва те” кор по рал ноерот ске флук ту а ци је 

са не до ступ ним, не про зир ним де лом би ћа са мог су бјек та, али мо же по се до ва
ти екс тер ни ква ли тет, од ра жа ва ти не до хват но свој ство све та. Све то пра ти и 
спо ра дич ни са ти рич ни от клон од на ци о нал нокле ри кал ног ми шље ња („Под 
ку ћом ми ра сте ри ба: цр ни сом; већ / сто ти сућ ле та то чи ни успе шни је од ме не, 
/ ко ји га за све то вре ме уза луд ло вим, на да ју ћи / се да ћу га ипак јед ном уло ви ти. 
/ Не мам са мо до вољ не уди це ка ква би / за ње га тре ба ло да бу де. Да сам ко вач, 
/ ис ко вао бих је. У то сам си гур ни ји / но у чи ње ни цу да жи вим или та ко не што. 
/ (...) / У ме сној ар хи ви ви ра на и шао сам на за пи се / о том свом ви ше ми ле ниј ском 
/ ло ву. О по пу Ду кља ни ну или Са ви / По пи ша о поц кви чи ћу да и не го во рим. / 
(...) / Не ка, / би ће ве ко ва и пра знич них да на и на дну / опу сте лог улич ног ви ра. 
/ Не ка, со ме, не ка! / Са мо да се се тим и са бе рем ко ли ке сам но ћи про бдео / че
ка ју ћи не у ло вље ног те бе! Са мо да сре дим / све гре шке / по чи ње не то ком тих 
за се да, да све то сре дим, про у чим / и из ву чем по треб на ис ку ства / за иду ћи пут 
(за иду ће пу те ве)”, Оскар Да ви чо, Кров олу је, КОВ, Вр шац 2008, 191–193).

30 О. Да ви чо, Про чи та ни је зик. Те ло те лу, 179.
31 Исто, 229.



620

и ну три ци о ни стич кохе до ни стич ке оп се си је. На пла ну об ли ко ва ња 
лир ског су бјек та то мо же ре зул ти ра ти осо бе ном ау то ре фе рен ци
јал но шћу, са мо ра зу ме ва њем ко је „раз от кри ва” су бјект као у се бе 
за тво рен ко ло плет сла сти и са мо по ти ра ња, ужит ка и не ста ја ња 
(„И ја сам, као сва ко во ће, раз ди ран гла ђу за со бом. Обрем ли се, 
опе рем, глад ће ме, пре ме не, по је сти”).32 Та мо где је од ре ђе ни 
об лик са мо ра зу ме ва ња, та мо је и нит све сти ко ја дис крет но про
жи ма ис ка зи ва ње. Ди на ми ка све сног и до ми нант ног, не све сног 
прин ци па ди стри бу ци је озна чи те ља ту се ука зу је у спе ци фич ном 
од но су ко ји је по ве зан са пе снич ким и те о риј ским ис ку ством над
ре а ли стич ке аван гар де – са мо о дре ђе ња ис ка зне ин стан це не од
но се пре ва гу као фак тор сми са о не хо мо ге ни за ци је ис ка зи ва ња и 
ње го вог за тва ра ња пре ма не све сном, већ омо гу ћа ва ју да „свест, 
сво јом мо дер но шћу (...) бу де ста вље на под све сти у слу жбу, да 
свест, ко ја са ма по се би мо же би ти ди ја лек тич ка али не и ди ја лек
тич на, ко ја је увек са мо да та, ста тич на, има, и као та ква, да од и гра 
сво ју уло гу у про це су осло ба ђа ња под све сти, у про це су свог ди ја
лек тич ког син те ти са ња са под све шћу”.33

След стве но то ме, лир ски су бјект је пре по зна тљив и по че стом 
(псе у до)са ве то дав ном и им пе ра тив ном обра ћа њу ко је од ра жа ва 
траг ра ци о нал но устро је ног ста ва, и по ред одр жа ња до ми на ци је 
асо ци ја тив ног прин ци па ис ка зи ва ња („Ока ни мо се ва тре. Ни она 
не па ти од јед на чар ства (...) Ока ни мо се и тих бр зих фо то гра фи ја. 
Лич на кар та ни је по треб на про ле ћу”34; „За пи ши те на ра чу ну хле ба 
без осе ка још је дан по след њи по здрав! Спу сти те за тим бо ко бра не 
на по ла ко ри та; (...) Не пи тај ни се бе, ни иког за што то, че му? Ни ко 
ти ни шта су ви сло не ће од го во ри ти”35). Обра ћа ње у дру гом ли цу 
јед ни не/мно жи не или пр вом ли цу мно жи не мо же под ра зу ме ва ти 
уни вер зал но схва ће ну људ ску за јед ни цу као адре са та. Ипак, у 
тим слу ча је ви ма не до ла зи до ди дак тич но сти или ко хе рент ног 
уоб ли че ња од ре ђе не иде о ло ги је, бу ду ћи да је ис ка зи ва ње ди на
ми зо ва но пре по зна тљи вим да ви чов ским је зич ким нео ло ги зми ма, 
па ро но ма зи ја ма, „оти сци ма” ау то мат ске прак се.

За кљу чак: ка спе ци фич ној ан тро по ло шкој ви зи ји

Об ли ко ва ње лир ске су бјек тив но сти у Да ви чо вој по е зи ји се дам
де се тих го ди на ХХ ве ка за пра во ре флек ту је па ра докс над ре а ли

32 Исто, 211.
33 К. По по вић, М. Ри стић, На црт за јед ну фе но ме но ло ги ју ира ци о нал ног, 

112–113.
34 О. Да ви чо, Про чи та ни је зик. Те ло те лу, 213.
35 Исто, 215.
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стич ког пе снич ког чи на. Тај па ра докс се од ра жа ва у фор ми ра њу 
тзв. не по у зда ног им пли цит ног ау то ра (О’Нил), што ре зул ти ра уде
лом не све сног прин ци па при ис ка зи ва њу лир ског су бјек та, али и 
од ре ђе ном ме та све шћу, ул трасве шћу ко ја се на слу ћу је у слу ча
је ви ма лир ског Ја ко је на сто ји да опи ше при ро ду са ме су бјек тив
но сти и од нос све сне и не све сне сфе ре би ћа. И ка да ам би ци је 
ис ка зне ин стан це не се жу та ко да ле ко, про цес ис ка зи ва ња ре флек
ту је не стал ну ко ре ла ци ју све сног и не све сног аспек та су бјек ти
ви те та као је зи ку до ступ ни „од раз” не до хват ног то та ли те та на шег 
би ћа, те се лир ско Ја ука зу је као „са мо све снови та ли стич ка ма
ни фе ста ци ја чо ве ко вог по сто ја ња у све ту. То, на рав но, не под ра
зу ме ва на ив но уве ре ње да је по ет ски је зик не по сре дан го вор осе ћа ња, 
ми сли, си ту а ци ја и ста ња, већ да је он без гра нич но по крет на и у 
сва ком мо мен ту свог ис по ља ва ња са мо ре флек сив на струк ту ра што 
се по ви ну је ис тој оној пре о бра зи во сти и не сво ди во сти ко ју у вре
ме ну по ка зу ју на ши уну тра шњи им пул си и до жи вља ји све та”.36 
Мо де ло ва њем ра ци о нал не стра не лир ске су бјек тив но сти, нај че шће 
ни кад не до вр ше ним „кон ден зо ва њем” але го риј ских ми кро кон
струк ци ја услед дис пер зив ноасо ци јал тив них се ман тич ких то ко
ва, Да ви чо одр жа ва при сут ним и траг ре флек сив ноце ре брал ног 
прин ци па, „пре пла вље ног” та ла сом ви та ли стич коафек тив ног, 
не све сноира ци о нал ног то ка ис ка зи ва ња.

На кра ју, вра ти мо ли се ши рем по е тич ком кон тек сту по зних 
Да ви чо вих пе са ма, мо же мо кон ста то ва ти да је, то ком се дам де се
тих го ди на, пе сник Про чи та ног је зи ка успо ну срп ске нео а ван гар де 
до при нео одр жа њем кон ти ну и те та са ме ђу рат ним по е ти ка ма 
оспо ра ва ња, и то пре све га об но вље ном и про те жном ак ту ел но шћу 
над ре а ли стич ких пе снич ких прак си. Еле мен ти над ре а ли стич ких 
по сту па ка уоч љи ви су, на рав но, и код ау то ра ко ји су то ком осме 
де це ни је об ја вљи ва ли сво је пр ве књи ге (нпр. Де спо то вље ва по е зи
ја ни је ли ше на до ди ра са над ре а ли стич ким ето сом, у ра ној фа зи 
и са да да и стич ким); ипак, Да ви чо фор ми ра лир ско Ја ко је, упр кос 
че сто ху мор ним ефек ти ма сло бод не асо ци ја тив но сти, не мо же мо 
на зва ти лу ди стич ким, ни ти ис ка зном ин стан цом тзв. по е ти ке до
сет ке, по што ту ни је реч о про ду ко ва њу игри восуб вер зив них, 
ко зе риј ских обр та у је зи ку ра ди пот ко па ва ња кон вен ци ја озна чи
тељ ских прак си и иде о ло шки уте ме ље них ви до ва са мо по и ма ња 
мо дер ног су бјек та. Лир ско Ја по зне Да ви чо ве по е зи је мо же спо ра
дич но ре зул ти ра ти и та квим ефек ти ма, али је ту, ипак, пре све га 
реч о ис ка зној по зи ци ји ко ја је, бу ду ћи знат но ра ди кал ни јег ис по

36 Ти хо мир Бра јо вић, „Оскар Да ви чо или По е ти ка ви та ли стич ке са мо све
сти”, у: Об ли ци мо дер ни зма, Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
Бе о град 2005, 170.



622

ља ва ња „уну тра шњег све та” од мо дер ни стич ке по тра ге за „објек
тив ним ко ре ла ти ви ма”, ви ше од би ло ко је лир ске ис ка зне ин стан це 
у срп ској књи жев но сти дру ге по ло ви не ХХ ве ка пре да ла власт 
не све сном као на че лу ре а ли за ци је тек сту ал не ди на ми ке. Тој еруп
тив ној и ин ва зив ној ема на ци ји не све сних им пул са тек ми ни ма
ли зо ва ни це ре брал ни ре гу ла ти ви ис ка зи ва ња, нај че шће у ви ду 
из ве сних стил скоре то рич ких кон стан ти, да ју од ре ђе ну пре глед
ност и омо гу ћа ва ју да пре по зна мо нит (са мо)све сти о ни ка да не до
вр ше ном про це су са мо о дре ђе ња и не у та жи вом ра ду же ље/гла ди.

Ти ме се, у ства ри, уоб ли ча ва и спе ци фич на ан тро по ло шка 
ви зи ја, дра го це на за срп ску по е зи ју на пре ла зу епо ха. Уме сто мо
дер ни стич ког по ве ре ња у „објек тив не ко ре ла ти ве”, али и уме сто 
пост мо дер не раз град ње „ве ли ких на ра ти ва”, Да ви чо, као пе сник 
аван гард не про ве ни јен ци је ко ји ни је скри вао сво је иде о ло шко 
опре де ље ње, че сто га по сре ду ју ћи и у са мим књи жев ним де ли ма, 
де ми сти фи ку је пре вас ход но фе но мен су бјек та и то од о здо, пли мом 
не све сних „по нор ни ца” раз гра ђу ју ћи ма кар и про ви зор не ин тер пе
ла ци је у то ку ис ка зи ва ња. Су бјект по ста је нео др жи во, у се бе уру
ше но „ме сто” ко је па ра док сал но по но во из ра ста у не до вр ши вим 
са мо о дре ђе њи ма, про ви зор ним афир ма ци ја ма со мат скохе до ни
стич ког мо ду са ег зи стен ци је, и у не за си тим по тра га ма за озна чи
те љи ма ко ји би „пре кри ли” по нор/је згро ис ка зи ва ња. Ни шта, чак 
ни иде о ло ги ја, ма ко ли ко се то ме не рет ко на дао сам Да ви чо, не 
мо же да на хра ни су бјектру пу ње го ве по зне по е зи је.

Др Го ран П. Ко ру но вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
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