
416

ЏОН ТЕЈ ЛОР

ПО Е ЗИ ЈА ДРА ГА НА ЈО ВА НО ВИ ЋА ДА НИ ЛО ВА  
И ЊЕ НА ПО ЗА ДИ НА (ОКВИР)

Иа ко пе сме Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва ни су ни ди ја ло зи 
ни ти су по зо ри шне по сво јој при ро ди, ње гов опус ево ци ра – бар 
код ме не – сли ку по зо ри шта са „по за ди ном”, тј. за ве сом или осли
ка ним ма те ри ја лом ко ји ви си у по за ди ни по зор ни це као део сце
но гра фи је. За што се код ме не ја вља ова сцен ска ана ло ги ја, као да 
ова основ на сли ка ства ра струк ту ру, уо кви ру је, у ства ри „по ста вља 
на сце ну” те му ко ја ина че ва ри ра од пе сме до пе сме? Сва ка ко, сва
ка пе сма има свој оквир (по за ди ну), ко ју, ре ци мо, чи не кул тур ни, 
фи ло зоф ски, књи жев ни, сти ли стич ки и ау то би о граф ски еле мен
ти, као и исто ри ја ових еле ме на та: њи хо ва ва жност у оно ме што 
је на пи са но. Али за што по е зи ја Да ни ло ва има тен ден ци ју да ме 
упу ћу је на сцен ски сим бо ли зам мно го ви ше не го рад не ких дру гих 
пе сни ка? Раз ми шљао сам о овом пи та њу док сам чи тао пре во де 
ње го вих пе са ма на ен гле ски, фран цу ски, ита ли јан ски и не мач ки, 
са ку пље не у две че тво ро је зич не зби р ке, Хо мер пред гра ђа и Жи ви 
пер га мент.

На при мер, крат ка пе сма „Те ло Пу но Зве зда”, у ко јој Да ни лов 
ка же: „Тек за гр љај на гих те ла / ис ку пље ње је за сво зло овог све та”. 
Си гур но је да ње го ва по е зи ја че сто по себ но на гла ша ва сек су ал ност 
а сен зу ал ност мно го уоп ште ни је, али рет ко кад у чи сто хе до ни
стич ком сми слу: фи зич ки осе ћај се рет ко при зи ва „сам по се би”, 
из дво јен од све га. По сто ји по за ди на (оквир), ме та фи зич ка или 
дру ге вр сте; уко ли ко већ ни је им пли цит на у опи са ном осе ћа њу, 
он да се по ја вљу је ма ло ка сни је у пе сми и та ко се име ну је. На при
мер, реч „ис ку пљу ју ћи” озна ча ва ту по за ди ну као хри шћан ску. 
Ис ку пље ње је бо жан ски чин ко ји омо гу ћа ва људ ском би ћу да себе 
спа се од гре ха, гре ша ка или зла. Ипак, ма да Бог је сте у уло зи 
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„Спа си те ља” ко ји ис ку пљу је у хри шћан ској те о ло ги ји, тај Бог није 
при су тан у Да ни ло вље вој по е зи ји; или, у нај бо љем слу ча ју, он је 
„не по знат”, ка ко га ау тор опи су је у јед ној дру гој пе сми. Као што 
глу мац сто ји на по зор ни ци ис пред сцен ске по за ди не, Да ни лов, као 
пе сник – при по ве дач, сто ји „на су прот” ове хри шћан ске по за ди не 
– „на су прот”, реч ко ја има два сми сла на ен гле ском: озна ча ва не
ког ко од ска че (на спрам ове по за ди не), али исто та ко не ког ко 
сто ји у опо зи ци ји са оним са ко јим се су о ча ва, ма да је Да ни ло вљев 
ан та го ни зам у по гле ду хри шћан ске те о ло ги је ви ше ис пи ту ју ћи 
не го иза зи вач ки. 

Слич но ово ме, „Све то Ме сто” су ге ри ше по зо ри шну сце но
гра фи ју. У овој пе сми Да ни лов ево ци ра „то пло ста ни ште го лу ба 
(го лу бар ник)” као ме сто уто чи шта то ком, ка ко се чи ни, ту жних 
вре ме на у ње го вом жи во ту. Он за кљу чу је: „У да ни ма оса ме, пред 
тим го лу бар ни ком / мо лио сам се, мо лио, ни сам не знам че му”. 
Оквир (по за ди на) ов де је не што не по зна то, не ка вр ста ко нач не 
за ве се чи ја би је ди на осо би на би ла „не по зна то”. Ми слим на „апо
фа тич ку” или „не га тив ну” те о ло ги ју, где се су шти на Бо га сма тра 
не до ку чи вом, па је та ко и са ма де фи ни ци ја Бо га „не ра зу мљи ва”.

У сва ком слу ча ју у пе сма ма из две већ по ме ну те Да ни ло вље
ве зби р ке пе сник, ко ји ни је ми стик, не по ку ша ва да се при бли жи 
овој не по зна тој су шти ни: он оста је, као и глу мац, на до њој по зор
ни ци, или на цен трал ној, и не по ку ша ва да се поп не на гор њу 
по зор ни цу, пре ма по за ди ни; ипак, он је не мо же ни иг но ри са ти, а 
ка мо ли скло ни ти. Она је ту, на ви де лу, по не кад зло слут но. Она 
де фи ни ше ње гов до сег, ње го ва огра ни че ња. Она озна ча ва те ри
то ри ју оно га што се мо же зна ти, као људ ско ис ку ство, и шта се о 
њој мо же ре ћи. По за ди на са ма по се би је сте од су ство и ти ши на. 
Као што Да ни ло вље ва дир љи ва ерот ска пе сма „Бла го, ру ком” при
зи ва „по бе сне ли оке ан ти ши не”, ко ји је пе сни ку пре о стао ка да је 
ње го ва љу бав ни ца на пу сти ла ку ћу. Слич но не ис ка зи во сти Бо га, 
или не до стат ку истин ских ме та фи зич ких скро ви шта (као што је 
„то пао го лу бар ник”) из ван фи зич ких чи ње ни ца ствар но сти (чи ји 
се је дин стве ни хо ри зонт на зи ре као смрт, уни шта ва ње и ни шта ви ло), 
ова зна чај на ти ши на та ко ђе се по ја вљу је као не ка вр ста по за ди не. 
При ви ле го ва ном тре нут ку је крај. Ов де, као и на дру гим ме сти ма, 
Да ни лов из ра жа ва свој став да ис ку пље ње зах те ва дру ге, Дру гог, 
љу бав и са ми лост.

Нај у оч љи ви ји при мер ове сцен скесце но граф ске по е ти ке може 
се на ћи у пе сми „Хо мер пред гра ђа”, пе сми ко ја у ства ри го во ри о 
про бле му са ми ло сти. Ов де се по за ди на ди же, још јед ном, као неки 
не ра зу мљи ви – „без пу та” – зид „ве ли ке ти ши не”, ко ји стал но под
се ћа при по ве да ча на ње го во ста ње на пу ште но сти и не спо соб но сти, 
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на не ку вр сту он то ло шког фи ло зоф ског ста ва или па сив ност. Ево 
пр ва че ти ри сти ха ове ду гач ке пе сме, и по след ња три: 

Свет оп сто ја ва на са ми ло сти! Са мо оно
за шта се мо ли мо го во ри све је зи ке све та!
али, ов де не ма Бо го ва, у овом пу стом кра ју
и сам си упи јен у ве ли ко ћу та ње бес пу ћа...

(...)

...пао си из Бо жи јег на руч ја
у ову на пу ште ну про ла зност у ко јој да ни од ла зе,
а ти ни си ни њи хо ва пе ра ја.

Узи ма ју ћи у об зир ове при ме ре, као и не ке дру ге (као што је 
сли ка пе сни ка као „Еле у зин ског је ле на” ко ји га ло пи ра кроз шу му 
у пред гра ђу, не уну тар ста ро грч ког ре ли ги о зног ме ста), мо же се 
по ста ви ти сле де ће пи та ње: ако сен зу ал ност – ин тим ност на гих 
те ла – „ис ку пљу је”, као у пр вој ци ти ра ној пе сми ов де, ко је је он да 
ста ње ума и те ла – ста ње Би ћа, ка ко бих ре као – ко ји је ис ход „ис ку
пље ња”? Ве ро ват но би то би ло ста ње у ко ме је при по ве дач, ко ји 
до жи вља ва фи зич ко осе ћа ње, и ко ји га ства ра у сво јој љу бав ни ци, 
ду бо ко све стан кроз шта про ла зи. Јед но ин тен зив но, суп тил но, 
оба ве зно ефе мер но ста ње ко је ком би ну је осе ћа ње и на гла ше ну 
свест овог осе ћа ња. Оно сто су Лајб ниц, Кант и на ро чи то Мен де 
Би ран на зва ли „апер цеп ци јом” на су прот „пер цеп ци ји”: са мо све сно 
ста ње у ко ме смо све сни да смо у про це су ми шље ња, осе ћа ња, или 
при ма ња ути ска осе ћа ња. У ства ри, на гла ше но осе ћа ње жи вот но
сти, од но сно шта зна чи би ти жив у овом све ту у ко ме се Бог и оста
ле за ми шље не ме та фи зич ке оп ци је до жи вља ва ју као од сут не, неме, 
не до хва тљи ве, не по зна те. У та квом све ту да ли је мо жда је ди но 
мо гу ће „ис ку пље ње” мо гућ ност ужи ва ња у крат ким, про бле ма
тич ним, не за бо рав ним до жи вља ји ма у на шем жи во ту, као не ком 
нео бја шњи вом чу до твор ном фе но ме ну?

Пре ве ла с ен гле ског
Ве сна Дра гој лов 




