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Б ЛОК :  Р Е Ц Е П Ц И ЈА  Д РА ГА Н А  Ј О В А НО ВИ Ћ А  Д А Н И ЛО В А

МА ТЕ ЈА КО МЕЛ СНОЈ

ПО Е ЗИ ЈА, КО ЈУ МО ЖЕ МО ЧИ ТА ТИ  
И ЗА ТВО РЕ НИХ ОЧИ ЈУ 

„Би ти пе сник, то зна чи би ти не пот ку пљив, по бо жан и за љу
бљен у је зик. Јер, по е зи ја је све ти ба ласт у је зи ку... Но, иа ко сам 
се пот пу но по све тио чи та њу и пи са њу, што се ка же, од ју тра до 
мра ка, при зна јем да о то ме што пи шем знам вр ло ма ло, го то во 
ни шта.ˮ 1 Та ко је у јед ном од ин тер вјуа, да тих пре не ко ли ко го ди
на, ре као пе сник и пи сац Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, је дан од 
нај по зна ти јих са вре ме них срп ских ау то ра. О то ме да се пот пу но 
по све тио пи са њу све до чи ње го ва оп се жна би бли о гра фи ја, као и 
дуг спи сак срп ских и ме ђу на род них на гра да ко је је до био, и је зи
ка на ко је су пре ве де не ње го ве књи ге.2 Већ до бре две де це ни је 
жи ви као „пе сник на шег вре ме на ,ˮ у при лог че му, из ме ђу оста лог, 
го во ри и то што је ре до ван гост до ма ћих и стра них књи жев них 
фе сти ва ла, те го то во да не про ђе ни ме сец а да не чи та не где сво
ју по е зи ју или не пред ста вља но ву књи гу. Ра до ка же да нај че шће 

1 Ин тер нет стра ни ца Ри зни ца срп ска: http://ri zni ca srp ska.ne t/knji zev nost/
in dex.ph p?to pic=38.0 (при сту пље но 15. 9. 2017).

2 Да ни лов (ро ђен 1960. го ди не) ау тор је зби р ки пе са ма: Еу ха ри сти ја (1990), 
Ениг ме но ћи (1991), Пен та грам ср ца (1992), Ку ћа Ба хо ве му зи ке (1993, 1998), 
Жи ви пер га мент (1994), Евро па под сне гом (1995), Ду бо ка ти ши на (1996), Пан
то кр(е)атор (1997), Гла ва хар фе – са Див ном Вук са но вић (1998), Ал ко хо ли са ју га 
(1999), Кон церт за ни ког (2001), Хо мер пред гра ђа (2003), Гне здо над по но ром (2005), 
Ме мо а ри пе ска (2008), Мо ја тач на при ви ђе ња (2010), Ва тра ис под сне га (2010), 
Ви но са вул ка на (из бор ау то ра 2012), Си ме три ја вр тло га (2014) и Го во ри ти с 
во до па ди ма (2016). Пи сац је ро ма на: Ал ма нах пе шча них ди на (1996), Ико но стас 
на кра ју све та (1998), Отац ле де них бр да (2009), Та ла си бе о град ског мо ра (2014) 
и Шта снег при ча (2016), те ау то по е тич ких есе ја у зби р ци Ср це оке а на (1999). 
Ње го ве зби р ке пе са ма су пре ве де не на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, ита ли јан
 ски, швед ски, хо ланд ски, ру ски, укра јин ски, че шки, сло вач ки, бу гар ски, ма ке
дон ски, грч ки, ма ђар ки и ру мун ски, а са да и на сло ве нач ки. При знат је ли ков ни 
кри ти чар.



404

пи ше у во зу из ме ђу род не По же ге и Бе о гра да, увек пен ка лом ‒ 
ужи ва ка да се ма сти ло на кон сва ке на пи са не ре чи су ши на ли сту 
па пи ра ‒ и да је ка сни је пре ку ца ва ње пе са ма за ње га уз бу дљив, 
еро ти чан про цес, у ком се осе ћа као да је са во ље ном же ном.

Ка да је по чет ком де ве де се тих го ди на об ја вље на ње го ва збир ка 
Еу ха ри сти ја, моћ но је ‒ су де ћи ма кар на осно ву од зи ва ‒ уз бур
ка ла срп ску пе снич ку сце ну. Књи жев ни кри ти ча ри су у по е зи ји 
три де се то го ди шњег ау то ра пре по зна ли „ста ро мод нуˮ естет ску 
до вр ше ност, и го то во јед но гла сно пре су ди ли да ва жи за од ли чан 
пример то га ка ко об ли ко ва ти ис ку ше ње са вре ме ног чо ве ка у по
се бан, сим бо ли чан го вор, са не ким ро ман тич ним да хом. Упра во 
су га због суп тил не сим бо ли ке и ми ну ци о зног пе снич ког је зи ка, 
на зва ли „играч ста кле ним пер ла ма .ˮ3 О тврд њи да се Да ни ло вље
ве пе сме на ла зе на тра гу нај ви ше европ ске по е зи је, ка кву су нам 
оста ви ли Но ва лис, Ка ва фи, Ми шо и Це лан, го во ри и то да је ње гов 
књи жев ни пр ве нац био схва ћен ве о ма озбиљ но.4 Од мах се на шао 
ме ђу нај ве ћим име ни ма са вре ме не срп ске књи жев но сти. Ње го ве 
сле де ће пе снич ке зби р ке су, по пут пр ве, на ста ви ле да гре ју ср ца 
чи та ла ца, а на њих ни су оста ли рав но ду шни ни кри ти ча ри, ко ји, 
из у зев рет ких за мер ки ‒ да не из ра жа ва ју дух вре ме на (на ро чи те 
исто риј ске окол но сти ко је су за де си ле срп ски на род на кра ју сто
ле ћа) – ни су би ли шкр ти на ре чи ма хва ле и су пер ла ти ви ма.

* * *

Ка кав је пе снич ки свет Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва? На то 
пи та ње, упр кос па жљи вом чи та њу це лог ње го вог (пе снич ког) опу са 
и уз бу дљи вом пре во ди лач ком ис ку ству, не мо гу сме ста од го во ри ти, 
јер се ми од го вор у овом тре нут ку чи ни од већ за мр шен. На и ме, 
Да ни лов у сво јој по е зи ји ‒ од мла да лач ких по че та ка до ства ра ла штва 
у зре лим го ди на ма ‒ да је реч нај ра зли чи ти јим све то ви ма. У то се 
чи та лац књи ге мо же уве ри ти и сам. Но, ипак ћу, у крат ком „раз го
во руˮ са пе сни ком и ње го вим сти хо ви ма, као и са ви ше или ма ње 
при год ним из ја ва ма, по ку ша ти да раз ја сним шта то за и ста зна чи.

Да ње гов пе снич ки свет раз у мем као исто вре ме но су по сто
ја ње раз ли чи тих ствар них и има ги нар них све то ва, мо жда по ка же 
сâм из бор из ње го ве по е зи је ко ји је сво је вр стан пре сек све га што 
је на пи сао до са да. Из бор пе са ма на мер но не по шту је хро но ло ги

3 Вла дан Пан ко вић, „Да ни лов, играч ста кле ним пер ла ма”, Књи жев ност, 3–4, 
2001, 346. Та ко ђе ви ди: Ма ри ја на Ма то вић, „Да ни лов, играч ста кле ним пер ла ма”, 
из ло жбе ни ка та лог, На род на би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић ДИС”, Ча чак 2012.

4 Прим. пред го вор Љу бо ми ра Си мо ви ћа у зби р ци Еу ха ри сти ја, Књи жев
на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад 1990, 59.
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ју об ја вље них зби р ки, не го се, при раз вр ста ва њу пе са ма у че три 
де ла ‒ не слу чај но ‒ во ди мо цен трал ним те мат ским сре ди штем. 
Нај зна чај ни је, и по мом ми шље њу нај бо ље Да ни ло вље ве пе сме, 
ко је су ов де пред ста вље не у пре во ду, ла ко го во ре са ме за се бе, иа ко, 
гле да ју ћи на то о че му го во ре ‒ из ког се од пе снич ких све то ва 
огла ша ва ју ‒ под но се и бли зи ну јед на дру ге или бли зи ну чак до зи
ва ју. Са да ћу, ко рак по ко рак, да пред ста вим око ко јих се осо ви на 
вр те ло мо је чи та ње.

„Пи шем оно што жи вим и са њамˮ5, го во ри Да ни лов ‒ ни шта 
из не на ђу ју ће, од но сно упра во она ко ка ко су и мно ги ау то ри пре 
ње га. На пр ви по глед се ње го ва по е зи ја за и ста чи ни као да је спо
ме нар: у ње му су „сним циˮ све га што је ви део, чуо, до жи вео и спо
знао, све га што је за пам тио и шта ће (мо жда) пам ти ти, јер је о то ме 
пи сао. Из ње го вог „ар хи ваˮ штр че за пи си о „ма лој, укле тој ва ро
ши ,ˮ пу стим и жа ло сним пред гра ђи ма, рад ња ма, про дав ни ца ма, 
же ле знич ким ста ни ца ма, го лу бар ни ци ма, по дру ми ма, па и по зна
ти и не по зна ти про ла зни ци ко је је сре тао. Ствар ни свет је за Да
ни ло ва, ка ко сам ка же, „не ис црп ни, бо жан ски реч ник .ˮ И још: 
„Ма ло то га из ми шљам. Као и сли ка ри из до брих ста рих вре ме на 
сли кам по мо де ли ма ко је је из ми слио Све мо гу ћи.ˮ 6

Да ни лов те „мо де леˮ из сва ко днев них жи во та пре та че у, нај
че шће, те мат ске сли ке са де бе лим на но сом бо ја, те са мо кат кад 
на ле ти мо на не ка кав не жни аква рел. На кон чи та ња пре о вла ђу је 
ути сак да са сва ко дне ви цом и сва ким чо ве ком де ли жи вот са мо 
слу чај но или при вре ме но, но упра во им та да, ка да их до дир не 
по гле дом, а по том и суп тил ном асо ци ја ци јом, до пу шта да ожи ве 
у не кој од ње го вих пе са ма. Па ипак, тај ути сак као да ни је пра ви. 
На и ме, пе сник твр ди: „Ни шта нас не мо же за шти ти ти од ствар но
сти. А књи жев ност ко ја се од рек не ег зи стен ци јал ног, ну жно по при
ма обол иде о ло шког и та ко се ли ша ва ау тен тич но сти. Ап страк
ци ја не по сто ји! Све је на овом све ту сва ко днев но, ствар но и бол но 
кон крет но. Ми жи ви мо из ме ђу зе мље и не ба и би ло на ко ју стра ну 
да се окре не мо ви ди мо сва ко дне ви цу и кон крет не при зо ре ко ји нам 
омо гу ћа ва ју да ду бин ски са гле да мо свој иден ти тет. (...) Кад свет 
пре ста не да те за сле пљу је он да, де фи ни тив но, пре ста јеш да бу деш 
пи сац .ˮ7 Ипак, не ки ње го ви сти хо ви ће те тврд ње да обр ну на глав це: 

5 Ви ди ин тер вју „Да ни лов: Пи шем оно што жи вим”, Ве че рње но во сти, 
8. 3. 2012, http://www.no vo sti.rs /ve sti/kul tu ra.71.html:369774Da ni lovPi semon o
st ozi vim (при сту пље но 15. 9. 2017).

6 Исто.
7 Ви ди ин те р вју „Дра ган Јо ва но вић Да ни лов: вр тлог из ме ђу зе мље и не ба”, 

Ве чер ње но во сти, 8. 1. 2015, http://www.no vo sti.rs /ve sti/kul tu ra.71.html:527934
Dra ganJo va no vicDa ni lovVr tlogiz me djuze mljeine ba (при сту пље но 15. 9. 2017).
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„Нај ви ше на у чих од го лих зи до ва / у ода ја ма где пра зни на за те же 
сво ја је драˮ („Чу вар пра зни не”). Или: „Иза брао сам да жи вим у ра
за бир љи вом / ла ви рин ту мо је би бли о те ке, / у нео мо љи вом пам ће њу. 
/ Ство рио сам се би дом у ла га ном / од ри ца њу од све та. / (Про ла зни
ци ко је ви дим кроз про зор / за ме не су тек слу чај но сти / на пра зним 
тр го ви ма)ˮ („Чу вар скри ве них вр то ва”).

Без и ме ни про ла зни ци, бе зна чај не ин ди ви дуе, ко је пе сник, 
ко ји „има име ,ˮ по сма тра у ви ше или ма ње по зна тим ме сти ма и о 
ко ји ма пи ше у сво јој ма лој пра зној со би, јед на су од ње го вих ма лих, 
пе ри фер них те ма. Оне су за ни ма ле Да ни ло ва, пре све га, у вре ме 
кад је при пре мао зби р ку Хо мер пред гра ђа. Та да се све сно од ре као 
ве ли ких те ма, ве ли ких пе снич ких пу то ва ња, ка ко би осве тлио 
мрач ну пе ри фе ри ју, ко ја је та да за ни ма ла са мо не ке срп ске пе сни ке.

По глед, ко ји у буд но сти пра ти не по зна те љу де, Да ни лов у 
тре ну ци ма пред спа ва ње или у по лу буд но сти окре ће ка се би, тач
ни је у се бе ‒ да би осе тио свој лич ни иден ти тет, јер ка ко је јед ном 
ре као: „Пе сник мо ра ви де ти ствар ност, да би на шао са мог се бе .ˮ 
Ипак се на „там ним ме сти маˮ ‒ ви ше или ма ње оштрим иви ца ма 
и сен ка ма сва ко дне ви це, за ко је се чи ни да их је па жљив пе снич
ки по глед у не ком ча су узео као је ди ну ствар ност, је ди ни свет ‒ 
Да ни лов крат ко за др жао. Тек се знат но ка сни је у сво јој по е зи ји на 
ду же опро стио од све га што об у хва та ствар ни свет, пре по знав ши, 
из не на да, у ње му „огром ну оп тич ку вар ку .ˮ Ре зиг ни ра но је на пи
сао: „Не ве ру јем у то да чо век мо же спо зна ти се бе и свет ‒ јер 
чо век је не до вр шен као и свет.ˮ 8 А не по ве ре ње у ствар ни, про вјер
љи ви свет га је у тра же њу са мо по гу ра ло на пред; да ле ко од то га 
да је ре зиг на ци ја та ко ђе зна чи ла и не ка кву ка пи ту ла ци ју.

Уко ли ко сма тра мо да у не што, или у не ко га (и при ства ра њу), 
ипак тре ба ве ро ва ти, сва ка ко нас за ни ма шта о то ме ми сли Да ни
лов. По ку ша ће да нас, по мо ћу ениг ма тич не из ја ве, убе ди да још 
увек нај ви ше ве ру је „не ком не ја сном све тлу ца њуˮ и да је у по е зи
ји „је ди но по у зда но оно што слут ња до ку чи .ˮ Ње го ва по е зи ја до
би ја но ве ак цен те, тра го ве из сва ки да шњег, ви дљи вог све та, као 
пре о вла ђу ју ћих мо ти ва, за ме на тај но ви то сти скри ве ног, не ви дљи
вог све та. У пе сми „Чу вар скри ве них вр то ва” го во ри: „Мо је ру ке, 
као и та ла си, ни ка да / оне не ми ру ју: пре ла зе ду га чак пут / ка ко би 
до шле до оног што је не ви дљи во .ˮ Где по чи ње тра же ње не ви дљи
вог? Шта те ра пе сни ка од ма хом пу стих сли ка сва ко днев ног све та 
ко је за њим по ла га но иш че за ва ју док го то во у пот пу но сти не не ста

8 Ви ди ин тер вју „Дра ган Јо ва но вић Да ни лов: По е зи ја се до бро др жи”, 
Ве чер ње но во сти, 4. 7. 2011, http://www.no vo sti.rs /ve sti/kul tu ra.71.html:336753
Dra ganJo va no vicDa ni lovPo e zi jase do brodr zi (при сту пље но 15. 9. 2017).
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ну, у пре де ле сна и ма ште? Лир ски су бјект у пе сми „Не са ни ца” то 
на ја вљу је у дру гој осо би: „...не са ни ца је тво је по гон ско го ри во (...) 
/ не са ни цом пла ћаш по рез за сво је ро ђе ње .ˮ И да ље: „Ши ром отва
раш очи за ве ли ку све тлост / не зна ју ћи да их ви ше ни ка да не ћеш 
за тво ри ти .ˮ

Не са ни ца, ко ја по ста је трај на буд ност, под сти че пе сни ков 
опрез и стал но ослу шки ва ње скри ве ног. У не про спа ва ним но ћи
ма му пред очи ма ис пли ва ва ју „ве ли ке, сле пе ри бе из ду би наˮ („На 
сто па ли ма од зе мље”), ње го ва „со ба на мах по ста је су мрач на зо на ,ˮ 
осе ћа ка ко га „из сво јих не ви дљи вих ја зби на по сма тра ју / скри ве
на ство ре ња ,ˮ а у сва ком од њих „при та је но је не ко не по зна то 
чу до ви штеˮ („На мор ском дну”). Ипак се чи ни да је не са ни ца 
са мо дру го име за сно ве, у ко ји ма се пе сник на ла зи над стра шним 
ам би сом, у дру штву га вра на и ор ло ва, не ка да у та ла си ма, или на 
дну мо ра, спу шта ју ћи се низ пе шча не ди не. Упра во ту га не тре ба 
са мо ослу шну ти, мо ра мо му ве ро ва ти: „Бу ђе ње је реч за оно што 
ми се / до га ђа ка да уто нем у ду бок сан!ˮ („Па стир”).

Свет сна и сно ва, у ком су ка ле и до скоп ски раз ба ца ни опиљ
ци сва ки да шњег, буд ног жи во та, те се ћа ња, ар хе тип ске сли ке, 
же ље и још мно го то га је за пе сни ка ‒ па сти ра, ко ји ће сво јом 
па ли цом „про чи сти ти ме мљи ве ход ни ке је зи ка ,ˮ ка ко ће мо ви де ти 
ка сни је ‒ не ис цр пан из вор ин спи ра ци је. Тај свет га стал но зо ве, 
исто вре ме но из вла че ћи из ње га оно што ће на пи са ти ка да се про
бу ди ‒ иа ко би смо мо гли ве ро ва ти и у то да је оно што је би ло у 
ства ри већ на пи са но у сну, при бу ђе њу са мо пре не се но на па пир. 
Али пе сник у ра ни је по ме ну тој пе сми та ко ђе го во ри: „...ме ни је / 
не са ни ца све од имо ви не .ˮ Пе сник је, да кле, све стан, бу дан још у 
сну и кад са ња. „У сно ви ма сам као што су дру ги у све ту ,ˮ твр ди 
у пе сми „Там ни блуд”. Ти ме же ли да ка же да је из и стин ски бу дан, 
ак ти ван, жив са мо у сно ви ма, и мо же се прет по ста ви ти да му свет 
сно ва, ноћ ни, при вид ни свет ни је са мо при сни ји већ и да му се 
чи ни за це ло ствар ни јим. 

Кроз там но кру же ње над пре де ли ма сно ва, ус пи ња ње на не
до се жне вр хо ве или па да ње у бес крај не ду би не, кроз илу зи је из 
сно ва, пе сни ку се по ка зу је ствар ни ја сли ка са мог се бе. Тек та да ће 
мо ћи да за пи ше: „Ја по зна јем сво га би ћа по лу та муˮ („На мор ском 
дну”). Па ипак му то што се у све ту сно ва осе ћа при лич но ла год но 
не до но си мир. Иа ко се чи ни да је из ме рио све да љи не и ду би не 
сво је уну тра шњо сти, још увек осли ка ва не ки при ти сак. Пе сма „На 
мор ском дну” се, на и ме, за вр ша ва сти хо ви ма:

Као со ва, да њу на му че на да се кри је, 
за зи дан сам у не са ни цу ко ја пре ви ше зна.



408

Ја сам жи ви уто пље ник у без гла сној тми ни
у ко јој ни ко ни ком не по ла зи у су срет. Не мо гу ће 
је по ми сли ти да се одав де мо же уз ле те ти у не бо.

Шта зна чи „уз ле те ти у не боˮ? Ту ек ста тич ну из ја ву мо же мо 
раз у ме ти као ме та фо ру за пи са ње, од но сно за оно што пе сник 
чи ни „од ју тра до мра ка .ˮ Пи са њу се пре да је у пот пу но сти ‒ „Ја 
сам пе сник ,ˮ не скром но по на вља ‒ пи ше као за ча ран, пе ва го то во 
ме си јан ским жа ром. По е зи ја је за ње га ре ли ги ја, а он њен нај ви ши 
све ште ник. Ства ра се ути сак да је пе ва ње за ње га об лик ек ста зе, 
ду хов ни по крет из ствар ног све та, бо жан ски чин, а исто вре ме но 
не што пра и скон ско. Та ко ђе, ка же: „За ме не је ри там пи са ња и об ја
вљи ва ња књи га ри там ку ца ња људ ског ср ца, а по е зи ја је ди на ау тен
тич на је рес. (...) По е зи ја је не пред ви ди ва као и ми стич но ис ку ство. 
А не пред ви ди вост је бла гост кре а тив но сти.ˮ 9

Вра ти мо се ко рак уна зад и се ти мо се: „Бу ђе ње је реч за оно 
што ми се / до га ђа ка да уто нем у ду бок сан! .ˮ Пе сник је у сну бу дан, 
ду хов но жив, али га то ста ње у ком је „за зи дан у не са ни цуˮ ‒ како 
је об ја шње но у дру гој пе сми ‒ чи ни „жи вим уто пље ни ком .ˮ Уто
пље ник, иа ко жив, не мо же го во ри ти ни пи са ти, не мо же ни по ми
сли ти да би би ло из „без гла сне тми не (...) мо гу ће уз ле те ти у не бо .ˮ 
Иа ко је не бо отво ре но и че ка, у пе сни ка се усе лио страх од ства
ра лач ке не мо ћи.

* * *

Чо век не мо же и не зна по сто ја ти дру га чи је на овом све ту, до 
ре чи ма; би ло да при по ве да, пе ва или се ис по ве да, би ло шта да же ли 
ис ка за ти ‒ све то чи ни ре чи ма, у је зи ку. Да ни лов свој стра сни од нос 
пре ма је зи ку опи су је ре чи ма: „Је зик је дро га, вр ло опа сна, с тим не 
тре ба да се игра онај ко ни је при пре мљен. Ту се, као и у љу ба ви, 
опи јаш, ула зиш у сласт, у ве ли ке ду би не. Уз бу ђу је ме сам чин пи
са ња док тра је. Уз бу дљи во је кад пе сма за до би ја об лик. Сва ка но ва 
књи га је сте но во про гле да ва ње, по твр да о гра ни ца ма соп стве не 
из др жљи во сти.ˮ  И за то се сва ки пут кад за вр ши зби р ку пе са ма 
осе ти „за хва лан, осло бо ђен, га нут, ис цр пљен .ˮ10 Да је је зик ње го
во је ди но ствар но пре би ва ли ште, ко је ве о ма рет ко на пу шта, да у 
је зи ку и са њим не са мо жи ви, већ исто та ко тра га и ис тра жу је, 
по твр ђу ју и за вр шни сти хо ви пе сме „Си ме три ја вр тло га”:

9 Ин тер нет стра ни ца Ри зни ца срп ска: http://ri zni ca srp ska.ne t/knji zev nost/
in dex.ph p?to pic=38.0 (при сту пље но 15. 9. 2017). 

10 Исто.
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Као кр ти ца, ко пам ход ни ке у је зи ку:
тек по не кад иза ђем на ва здух, дрх тим, 
рас тр зан сам, и то је је ди но ста ње 
у ко јем сам су ве рен.

Ова пе сма се на ла зи на по чет ку исто и ме не зби р ке и, на не ки 
на чин, пред ста вља про грам ску пе сму, од но сно кључ за раз у ме ва ње 
свих дру гих Да ни ло вље вих пе са ма. На ста ла је у пе сни ко вом зре
лом ства ра лач ком до бу, те је го то во у це ло сти по све ће на је зи ку, 
го во ру, зна че њу ре чи, њи хо вој мо ћи или не мо ћи и исто вре ме но и 
пе сни ко вој из ра жај ној (не)мо ћи. Пе сник ре чи ма слу жи, али им 
исто вре ме но и го спо да ри, пе сник го во ри и пи ше, опе ва и сла ви 
свет, та кав ка кав је, од но сно та кав ка квим му се чи ни до кле год 
(не о че ки ва но?) не на ле ти на пре пре ку. Иа ко се у свом жи вље њу у 
је зи ку и ства ра њу по мо ћу ње га осе ћа су ве рен, ка ко го во ри у на ве
де ном од лом ку пе сме, осе ћа да ре чи ма ко је ода би ра не мо же из
ра зи ти све што би же лео, да и оно што је за пи са но ни по што ни је 
без остат ка. За то и ка же: „...већ то ја ћу тим у сво јим ре чи ма .ˮ Али то 
као да за пра во не пред ста вља оте жа ва ју ћу окол ност, већ су прот
но, пре ва жи за пе снич ко на че ло. Да ни лов, на и ме, у овој пе сми 
са мо ди рект ни је из ра жа ва не што по че му се при пе ва њу све вре ме 
упра вља: из ре че но не ка увек оста не не ја сно и пре све га не до ре
че но, бу ду ћи да тра же ње или де фи ни са ње нео спор љи вих зна че ња 
ре чи, по ја ва итд. ни је ствар по е зи је, већ при па да дру гом све ту, а 
ни је ни ствар вре ме на у ком жи ви(мо ), јер је ко нач но зна че ње од
ло же но за не ку бу дућ ност. За то пе сма „Си ме три ја вр тло га” та ко ђе 
по чи ње не ка ко ла ко, сти хом: „Нај тач ни је ре чи из го во ри ле су сен ке! .ˮ 
А ка ко је да ље ре че но, сен ке ко је ћу те има ју зад њу реч, иа ко ни из 
те пе сме, ни ти из ијед не дру ге не мо же мо за кљу чи ти ода кле до
ла зе те сен ке, ни ти ко или шта их ба ца.

Ка да пе сник оства ру је свој за да так, ка да пре по зна је те по ја
ве у све ту – би ло та кве ка кве су, би ло њи хо ве од ра зе и сен ке ко је 
са мо он ви ди – и за чи је име но ва ње би ра ре чи, та да то на мер но 
чи ни са остат ком: не ја сно и не до ре че но. Упр кос свим на мер ним 
не ја сно сти ма не мо же да са кри је же љу ко ја де лу је го то во не ка ко 
оба ве зу ју ће, ка ко би у све ту из ког пе ва ‒ а то је свет ко ји ни при
ближно ни је је дин ствен, већ рас пад нут на мно штво ма њих све то
ва, као што је и код ве ћи не са вре ме них ау то ра ‒ пре по знао ба рем 
остат ке не ка да шње рав но те же. Не мо же са кри ти же љу, да би у 
ње му на шао „си ме три јуˮ из ме ђу ствар ног и фан та зиј ског, зби ље 
и при ви да, чул ног и ду хов ног, ем пи риј ског и ме та фи зич ког.

Чи ни се да је тра же ње склад но сти, си ме три је у опе ва њу мно
штва све то ва или под све то ва и њи хо вих вр тло га за пе сни ка нај



410

у збу дљи ви ја игра. Пре да је јој се стра сно, иа ко је све стан да су 
ре чи не по у зда не и крх ке, да ће би ти увек при вре ме не и са мо не ка 
при бли жност ствар но сти. Са јед на ком озбиљ но шћу стал но вред
ну је и ре чи ко је де лу ју „те шке ,ˮ за си ће не зна че њем и цен трал не, 
и те ко је у да том кон тек сту ви ше пре ћут ку ју не го што из ра жа ва ју, 
те чи та о ца вр ло ла ко на во де на пот пу но по гре шан траг. Не ви ди 
се да би пе сник не ке од ре чи за пи си вао са ма њом ла ко ћом. 

Ре чи ко је још ни су по ста вље ње у кон текст – и ко је још тра же 
си ме три ју – Да ни лов по ре ди са људ ским те ли ма. У пе сми „Ор гу ље 
и те ла” та ко го во ри: 

Дрх те ћа на ша те ла и ре чи ‒
то је исто. 
Ка ко се те ла отва ра ју јед но 
дру гом, та ко се ре чи на па пи ру
сми ру ју од дрх та ња.
Мо же и та ко да се ка же: 
тек кад сам у те би, у се би сам;
у се би; ни у јед ном је зи ку.

Ре чи су, да кле, за пе сни ка, не што жи во, ре чи ‒ та ко као чо век, 
од но сно ње го во те ло ‒ дрх те у љу бав ном ис че ки ва њу. Ре чи се ‒ 
по но во та ко као што чи ни чо век у те лу и са њим ‒ отва ра ју јед на 
дру гој. Ре чи се љу бе јед на са дру гом, и на кон љу бав ног спа ја ња, 
на кон то га што су за пи са не, по ве за не ме ђу соб но и по ста вље не у 
контекст, „сми ру ју (се) од дрх та ња .ˮ Ре чи слу же за то да на се ља ва ју 
го вор и да ју жи вот. Али то што на ста не, ка ко ка же пе сник, је сте 
„књи га / не оп се жни ја од се ћа ња мог те лаˮ („Ди вља ду би на”). У 
не ком тре нут ку та ко ђе мо ра при зна ти: „Не мам ви ше ре чи ко је ће 
би ти / ви ше од от ку ца ја ср цаˮ („Ср це и де те”). Ср це је чо ве ко во 
сре ди ште, сре ди ште ње го вог те ла, „жи ве ду шеˮ ‒ то зна чи ви ше 
не го са мо ле па пе снич ка спо до ба. Да би ре чи ожи ве ле и би ле истин
ске, мо ра ју про те ћи кроз пе сни ко во ср це. Пе сник мо ра осе ти ти 
от ку цај свог ср ца и удах ну ти га ре чи ма. Да ни лов је у јед ном ин тер
вјуу јед но став но ре као: „Ве ли ке пе сме и сли ке пу ту ју кроз вре ме, 
и ис ко ра чу ју из вре ме на. Оне су жи ве као ку ца ње људ ског ср ца.ˮ 11

Шта зна чи ка да пе сник ка же да не ма ви ше ре чи „ко је ће би ти 
ви ше од от ку ца ја ср цаˮ? Да ли је по сум њао у исти ни тост сво јих 
ре чи и њи хо ву моћ? Да ли се у ње му по но во ја вио страх да ће 

11 Ви ди ин тер вју „Дра ган Јо ва но вић Да ни лов: Сва ка до бра пе сма је ро до
љу би ва”, Ве чер ње но во сти, 17. 10. 2015, http://www.no vo sti.rs /ve sti/kul tu ra.71.
html:572229Dra ganJo va no vicDa ni lovSva kado brape smaje ro do lju bi va (при
сту пље но 15. 9. 2017).
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оста ти без ре чи? И још: је ли то об лик при зна ња да су се ње го ва 
по е зи ја и жи вот, ко ји су се до са да чи ни ли не рас ки ди во по ве за ни, 
на шли на рас кр шћу, и у све сно сти, да ће у тој љу бав ној по ве за но
сти пре или ка сни је по бе ди ти жи вот са ње го вим не из бе жним кра
јем? Не ће мо да на ме ће мо од го во ре, но не ће мо ни да пре ви ди мо 
тај ко ји је по ну дио сам пе сник: „Сва ка пе сма је је дан об лик опро
шта ја са жи во том. За ме не по е зи ја је нај ви ши сте пен при пре ме за 
од ла зак са овог све та. Са мо се на дам, да ће ми, на кон ду ге при пре
ме, тај од ла зак јед ном и ус пе ти.ˮ 12

* * *

Да ни лов у зре лим го ди на ма ви ше но ика да пре пре и спи ту је 
сво је по ступ ке и исто вре ме но у сво јој по е зи ји пра ви не ка кву ино
ва ци ју. У ру ке узи ма ра ни је пе сме, скра ћу је их и из о штра ва зна
че ње ре чи, ства ра ју ћи од њих сво је вр сне па лимп се сте. До пу ња ва 
сво ју пе снич ку ми то ло ги ју. Ме ња од нос из ме ђу из го во ре ног и пре
ћу та ног. Во лео би ка да би до ре чи до шла и ти ши на, ка ко би јој 
ус пео да ти да про го во ри. Ка да на пи ше пе сму „Чи шће ње од ре чи”, 
у ње му ви ше не ма не ка да шње за не се но сти и не за др жи ве са мо у ве
ре но сти. На и ме, њен увод ни стих гла си: „Пре ви ше си пе са ма из 
ме не иш чу пао! .ˮ А за тим: „Не ра дим с ре чи ма, ја се од њих чи стим .ˮ

Ко је тај ко ме је пе сник ис трг нуо ре чи из уста? У тој пе сми 
ни је не по сред но име но ван, при пи са на, тач ни је – при зна та му је 
ве ли ка, све оп се жна моћ: „Ти, што све драм ске пе ри пе ти је пи шеш, 
/ ре жи раш и на ма да јеш да их игра мо ка ко би смо / лак ше под не ли 
веч ност...ˮ . То је моћ ко ја де лу је на све љу де, а на ро чи то на пе сни
ка: „...до бро знаш да / мо је стру не тре пе ре и док ћу тим. / А ја знам 
да та мо где Те бе не ма / по чи ње пу сто ли на...ˮ . Тај, ко ји све ви ди, 
све чу је и све зна, ко ји по зна је све од го во ре, иа ко ћу ти, у Да ни ло
вље ву по е зи ју нео че ки ва но до но си не ку но ву ди мен зи ју. Ка да се 
пе сник отво ри за тран сцен ден ци ју, он да и из ру жног и гор ког 
за си ја ле по та; чи ни се као да би се улом ци там не сва ко дне ви це по
но во са ста ви ли у це ли ну и да би ре чи ис пра жње ног зна че ња по но во 
до би ле пу но ћу. 

У пе сми „Чи шће ње од ре чи” пе сник се (за ме ни цом Ти) обра ћа 
Бо гу. Пред њим раз го ли ћа ва сво ју ства ра лач ку те ско бу, сав страх 
да ће као пе сник за не ме ти. По ве ра ва му да ни је ви ше „у ста ром 
ка лу пу / спре ман за те жак час ли ве ња .ˮ Не где у по за ди ни из ре че ног 

12 Ви ди ин тер вју „Д. Ј. Да ни лов, пе сник лам пе: Го ди на ма се дро ги рам 
срп ским је зи ком”, Елек трон ске но ви не, 3. 3. 2014, http://www.eno vi ne.co m/en
ter ta in ment/en ter ta in mentlic no sti/99809Go di na madro gi ramsrp skimje zi kom.
html (при сту пље но 15. 9. 2017).
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је мо гу ће осе ти ти да пе сни ка још увек ву че да пи ше, иа ко га пот
пу но об у зи ма не по ве ре ње у то што ра ди и сна гу ре чи. „Ре чи су 
пре сла бе за оно што им се по ве ра ва ,ˮ го во ри. Пе сму за вр ша ва 
недво сми сле ним сти хом: „Не ку цај ви ше. Не ће би ти од зи ва .ˮ Тим 
ре чи ма ће Бо га оста ви ти са стра не, јер му се чи ни да при ства ра њу 
не мо же да ра чу на на ње го ву по моћ.

Са свим дру га чи је је у пе сми „Ва тра”, ко ја је из ве стан „из ве
штајˮ о ве зи из ме ђу пе сни ка и Бо га, а исто вре ме но и пе снич ки мо
но лог пред не мим Бож јим ли цем. На по чет ку је ре че но:

Окре ћем се пла ни на ма и збо рим с Бо гом.
Кад су се на ше две оса мље но сти до дир ну ле,
тек та да је на ста ла ва тра, Го спо де. Не пре.

Пе сник све вре ме ме ња при по ве дач ку по зи ци ју: јед ном са мо 
опи су је свој по ло жај, дру ги пут се обра ћа Бо гу и го во ри му ка ко 
би у сво јој по зи ци ји ‒ уса мље но сти ‒ тра жио са ве зни ка. Обо ји ца 
су у „ду би ни но ћи ,ˮ обо ји ца осе ћа ју те жи ну са мо ће, ни је дан ни 
дру ги „не мо гу из ну три не .ˮ Бог је за пе сни ка бли жњи, са њим 
мо же да го во ри као са чо ве ком, са мо не би ло ка квим. Са мо Бог је 
тај ко ме пе сник, у сво јој оса мље но сти, мо же пот пу но да ука же 
по ве ре ње, а исто вре ме но и тај ко ји мо же за па ли ти искру, учи ни ти 
да на ста не ва тра, ва тра ствар не бли зи не, и пру жи ти пе сни ку ру ку. 
Пе сник је та да сми рен. Бож ја бли зи на ко ју осе ћа је та ко моћ на да 
сво је „све до че њеˮ за вр ша ва ре чи ма: „То већ ли чи на ми лост – цела 
мо ја про шлост / из ме ње на је са да, ка да ме др жи јед на ру ка”. Ва тра 
ко ју је Бог за па лио у пе сни ку у не ком нео д ре ђе ном „са даˮ дру га
чи је ће му осве тли ти све што је би ло, и још ви ше, да ти му пот пу ну 
на ду за бу дућ ност, сто га го во ри: „Пре жи ве ће тек оно што је ва тра 
ми ло ва ла .ˮ

Пе сма „Ва тра” је у Да ни ло вље вом опу су јед на од рет ких у 
ко јој осе ти мо ка ко се као пе сник (и чо век) са по ве ре њем пре да је 
Бож јој мо ћи. У ве ћи ни дру гих пе са ма је ње гов од нос са Бо гом пун 
кон тра дик тор них тврд њи, од пот пу ног при зна ња Бож јег по сто ја
ња, до дво у мље ња или по ри ца ња. Ка ко ка же: „Са мо Бог по сто јиˮ13, 

13 Стих је из пе сме „При чам сво јој кће ри при чу”, ко ја у це ло сти гла си 
ова ко: „Са мо Бог по сто ји / и стра ши ло сред по ља сун цо кре та, / да бо ме, по за
ми сли Бож јој! // А сад спа вај, / јер ако сме ста не за спиш / оно стра ши ло ће до ћи 
/ и од не ти све тво је лут ке. // Док из ла зим из со бе и га сим / све тло као да за кла
пам те шку / књи гу ко ју ви ше ни ко жив не чи та, / по сма тра ју ме с ко вр џа сте 
гла ви це два там на ока. // Мо раш би ти до бра де вој чи ца / и не бој се – ја ћу оте
ра ти стра ши ло / па нек пла ши вра не што на ср ћу / на сун цо крет. // И док те сан 
спу шта у ду би ну / спа си ћу све тво је лут ки це / та ко што ћу их из твог не ми ра / 
са кри ти у твој спо кој, кће ри. // А лут ке ће та мо са че ка ти да се / про бу диш и 
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мо же та ко ђе из го во ри ти: „Не ве ру јем у те бе, Бо жеˮ14, иа ко ће са мо 
не ко ли ко сти хо ва ка сни је ре ћи Бо гу:

Ја те осе ћам и не раз ми шља ју ћи ко си.
Ја сам де те ко је ти је не до ста ја ло.
Кад за спим, ти ћеш ме узе ти и др жа ти
у на руч ју као јаг ње, или као чи та во ста до.

У пе сма ма у ко ји ма пре по зна је мо пе сни ко ву отво ре ност ка 
тран сцен ден ци ји, с јед не стра не, опа жа мо од ре ђе ну не тра ди ци о
нал ну ве ру, а с дру ге не ки ам би ва лен тан од нос ‒ сли чан оном 
ам би ва лент ном од но су ка кав код Да ни ло ва по сто ји пре ма би ло 
че му дру гом ‒ иа ко за др жа ва на ду да ће га Бог „узе ти и др жа ти у 
на руч ју као јаг ње .ˮ

* * *

Да ни лов, у сво јој по е зи ји, пу шта да го во ре раз ли чи ти све то ви, 
ко је на не ки нео би чан на чин успе ва да пре пле те та ко да де лу ју 
го то во као хи је рар хиј ски уре ђе на це ли на. Ка да пе ва, по ста вља се 
у уло гу по сред ни ка из ме ђу све та у ко јем жи ви(мо ), и оног у ко јем 
са ња(мо ), из ме ђу ви дљи вог и скри ве ног, из ме ђу чо ве ко вог спо ља
шњег и уну тра шњег све та, из ме ђу то га што нам је бли зу и што смо 
ми са ми, и оног што је бес крај но ве ће од нас. У вр ло гу из ме ђу зе мље 
и не ба, из ме ђу ре чи, сра слих са пе сни ко вим и на шим ов де и са да, 
те не по зна том оно стра ном бу дућ но шћу, осе ти мо не што, што би смо 
мо гли да на зо ве мо не пред ви ди во шћу. 

Да ни ло вље ва по е зи ја је не пред ви ди ва. Го то во сва ка пе сма се 
у јед ном од сти хо ва пре ло ми, и ми сао, за тим, до би ја пот пу но нео че
ки ва ни смер (пе сник, при том, та ко ђе ри зи ку је да се по чет ни ри там 

зба циш одо ру не го ва те љи це, / ка ко би с то бом жи ве ле жи вот / не про жи вље ни 
и уве жба ва ле те / бу ду ћем ма те рин ству”.

14 „Не ве ру јем у те бе, Бо же. / Да по сто јиш, ваљ да би се не ка да / ушу њао 
у мо ју со бу и, ма ко ли ко то / глу по зву ча ло, ре као: Да ни лов, то сам ја! // Мо гу
ће је да ти у сва ком тре нут ку / знаш оно што зна сва ко од нас; / али ја ни сам 
спре ман да ти се због то га / ула гу јем и по ко ра вам; ни шта од те бе / не тра жим 
и ни шта ти не обе ћа вам. // Ти, до бро на мер ни ти ра ни ну из над / на ших гла ва, 
ни је ми ја сно ка ко си се / са мо из бо рио да сви пе ва ју те би у сла ву; / те би ко ји 
нас све та ко па жљи во не слу шаш; / те би не по гре ши вом, а не по гре шив је / са мо 
онај ко ји не зна шта чи ни. // Али, ако си ти ру жа ко ја по дрх та ва у гр му, / ако си 
гу гут ових дор ћол ских го лу бо ва / у сми рај да на, ако си же на ко ја јед ном / дој ком 
до ји де те а дру гом све што по сто ји, / ја знам да си ти већ на чи нио сво ја чу да / 
и да се обра ћаш ме ни чи ји је сва ки зем ни час / на јед ном по стао при че шће и 
мо ли тва. // Ја те осе ћам и не раз ми шља ју ћи ко си. / Ја сам де те ко је ти је не до
ста ја ло. / Кад за спим, ти ћеш ме узе ти и др жа ти / у на руч ју као јаг ње, или као 
чи та во ста до”.



414

пре ки не, и да пе сма нео че ки ва но узме дру ги). За то, чи та лац че сто 
има осе ћај да је на сред пу та за лу тао, или се чак из гу био. Иа ко то 
ва жи за бе за зле ну пе снич ку суб вер зи ју, ко ја нас од вра ћа од то га 
да пе сму под врг не мо стро гој ра ци о нал ној ана ли зи15, тим по ступ
ком, исто вре ме но, ау тор по ста вља мо сто ве из ме ђу оног за пи са ног 
у сво јој по е зи ји. Ми сао, ко ју смо мо жда оче ки ва ли у јед ној пе сми, 
про сто би нас из не на ди ла не где дру где (мо жда чак у не кој дру гој 
пе снич кој зби р ци).

Да ни лов у сво јој по е зи ји све вре ме тра жи цен трал не пој мо ве, 
а ка да се окре не око њих, па по ка же не ки дру ги смер ‒ нај ви ше 
са мо за то да би иза бра ни мо тив осве тлио из дру ге пер спек ти ве 
‒ то из гле да та ко као да би том пој му же лео узе ти цен трал ну по
зи ци ју. На пр ви по глед се чи ни као да га је не што збу ни ло, или му 
уни шти ло план. За пра во је пот пу но су прот но: нај ја сни ји план у 
свој ње го вој по е зи ји је ци клич но по на вља ње те ма, мо ти ва, пој мо
ва, ре чи ко је до ла зе с кра ја не ког кру га, да би се је дан пут мо гле 
на ћи у сре ди шту, а већ дру ги ‒ по но во се вра ти ле на пе ри фе ри ју. 
То је по е зи ја умно же них сли ка и гла со ва, ко ји се укр шта ју, да би се 
јед ном склад но сто пи ли, а дру ги пут да би про ти ву ре чи ли, да би 
за си ја ли у све тло сти, или се по то пи ли у та му. Та ко Да ни лов су
ге стив но сли ка оби ље при ро де, исто ри је, људ ског, Бож јег, оби ље 
то га што је ви део, чуо, до жи вео или са њао. Та ко ха ос пре тва ра у 
при вид ни ред.

Па жљи ви чи та лац ће у Да ни ло вље вој по е зи ји, осим ње го вог 
па лимп сест ног „пре пи си ва њаˮ соп стве не ра ни је по е зи је, при ме
ти ти и мно ге очи глед не ана ло ги је и алу зи је, не са мо на би блиј ску 
тра ди ци ју већ и на сти хо ве, ме та фо ре и ми сли дру гих пе сни ка 
ко ји су му по себ но бли ски, те ко ји спа да ју у ан тич ку, ро ман ти чар
ску, сим бо ли стич ку или мо дер ни стич ку по е зи ју. У све му то ме нам 
се ње го ва по е зи ја по ка зу је као по е зи ја го вор љи во сти, не ка кве са
вре ме не ба рок не рас ко ши, ко ја не те жи ни ка гра ма тич кој чи сто
сти, ни ти по себ но са вр ше ном пе снич ком об ли ку; чи ни се да му 
је је ди на бри га ди вљи ри там, у ком пе сник по ку ша ва да ухва ти 
тре ну так ин спи ра ци је, као да му је по след њи. Чи та лац из но ва и 
из но ва при ча ње го вим нео б у зда ним го во ром, ре чи му за пљу ску ју 
у образ као та ла си. Пе сник хо ће, да се чи та лац уто пи у њи ма као 
на отво ре ном мо ру, или да се ома мљен њи ма оне све сти.16 Не тре ба 

15 Ства ра се ути сак да пе сник ин тер пре та ци је не са мо не да не же ли већ, 
при ме ћу је мо, ка же да су ње го ве књи ге „је ди ни ве ро до сто јан здрав стве ни кар
тон, из ког је све ја сно”. 

16 Или ка ко је у кра том пред го во ру „Да ни лов, трај ни бље сак” 2000. го
ди не на пи сао То маж Ша ла мун: „Та кви сти хо ви за ри ва ју кан џе у ср це.” Ја сно је 
да га је Да ни ло вље ва по е зи ја из и стин ски оду ше ви ла, те, из ме ђу оста лог, го во ри, 
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да пре ви ди мо пе сни ко ве же ље: „Мој иде ал је да чи та лац ис пи ја 
текст као што љу бав ни ци ис пи ја ју ре чи из во ље них уста.ˮ

Та кву по е зи ју је по не кад мо гу ће чи та ти и за тво ре них очи ју.*

Пре ве ла са сло ве нач ког 
Кри сти на Еи ви лер

ка ко на кон Цр њан ског у срп ској по е зи ји ни је чи тао ни шта та ко „ду бо ко, пле
ме ни то и ме лан хо лич но”. По след ња ре че ни ца ко ју је на пи сао, а ко ја је пра ти ла 
зби р ку Кон церт за ни ко га, је упо зо ре ње: „Не се дај те у ау то мо бил, ако сте пре 
то га про чи та ли Кон церт за ни ко га или Ал ко хо ли са ју га.” Да ни лов је Ша ла му
нов за пис та ко ђе увр стио у сво ју пе снич ку зби р ку Го во ри ти са во до па ди ма (2016). 

* По го вор за зби р ку пе са ма Pla vam, ko me gle daš, ко ју је из дао љу бљан ски 
Ло гос 2018. го ди не.




