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СВЕ ТЛО ЗАР ИГОВ

НЕ ДО КУ ЧИ ВИ АН ЂЕО СВЕ ТА

Пе сник Дра ган Јо ва но вић Да ни лов жи ви у ма лом гра ду срп
ске про вин ци је, ко ји је то ком де ве де се тих го ди на био крај све та. 
Но, он не ма ком плекс про вин ци је, не са мо за то што је јед но од 
нај звуч ни јих име на књи жев но сти на свом је зи ку и вр ло по знат 
ван зе мље већ и за то што се свет ма клу а нов ски пре о бра зио у „ве
ли ко се ло”. Да ни лов је, као сва ки истин ски ве ли ки пе сник, цен тар 
свог ства ра лач ког све та до вољ но му дро озра чио и пре о све штао да 
бу де при хва ћен у јед ном ши рем, европ ском кон тек сту. У ње го вој 
по е зи ји се пре по зна ју бит не од ли ке мо дер ни зма и пост мо дер ни
зма, тран сгре си је и ди фу зи је, не то ли ко као пре се ца ње гра ни ца 
из ме ђу жа нр о ва ко ли ко као уза јам но про ду бљи ва ње за нат ског и 
емо ци о нал ног, с јед не стра не, и кри тич коре флек сив ног и еру дит
ског, с дру ге. Да ни ло вље ви пе снич ки тек сто ви за си ће ни су ви дљи
вим и скри ве ним ци та ти ма, при мед ба ма, ре ми ни сцен ци ја ма, ин
тер пре та ци ја ма огром ног кул тур ног про стран ства књи жев но сти, 
фи ло зо фи је, сли кар ства и му зи ке, кла сич не тра ди ци је и мо дер не 
аван гар де, те пре пли та њем ви со ких и ни ских сти ло ва, ака дем ског 
го во ра и улич ног жар го на. Све то код Да ни ло ва до би ја је дан по све 
нов спек тар и ин то на ци о ни ре ги стар. Та ње го ва хе те ро ге ност је 
та ко ства ра лач ки пре ра ђе на да, чак и ка да се из во ри и обра сци пре
по зна ју (а то се не до га ђа увек, по себ но код чи та ла ца дру гих тра
ди ци ја и кул ту ра), Да ни ло вље ва по е зи ја зву чи за ди вљу ју ће ау тен
тич но и по о со бље но. Упра во ка да се у ње го вом де лу раз ли ку је 
„ту ђе”, то, па ра док сал но, још ви ше пот цр та ва „сво је”, а и „ту ђе” 
нам се чи ни већ дру га чи је од ори ги нал ног.

То „сво је” код Да ни ло ва је у ис кљу чи вој осло бо ђе но сти пе снич
ког ја од би ло ка квог по гле да на свет. Да ни лов раз го ва ра са сво јим 
те лом, али у ње му не до ста је ро ман тич на (и хри шћан ска) раз дво је ност 
„те ла” и „ду ха”. Те ло за ње га ни је ни „за твор” ду ше, ни ти њен го
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спо дар, већ пред мет же ље и има ги на ци је. Овај пе сник успе ва да 
бу де исто вре ме но сен зу а лан и спи ри ту а лан, ми сти чан и ре флек
си ван, со ци јал но про бле ма ти чан и анар хич но ек ста ти чан. У не кој 
ма гич ној хар мо ни ји у ње му оп сто је не по мир љи ве ан ти те зе и ан ти
но ми је чо ве ка и исто ри је, при ро де и кул ту ре. Да ни лов ла ко и нео
сет но пре ла зи из јед ног све та у дру ги. Ње го ви све то ви жи ве, сли
ва ју се је дан у дру ги и не ста ју у му зи ци сфе ра. Ра дост за ла же ња 
у сти хи је је зи ка и књи жев них екс пе ри ме на та не скри ва оно што је 
пре и по сле је зи ка. За Да ни ло ва, гра ни це је зи ка су гра ни це све та, 
а без гра нич ност све та и је зи ка су у срећ ном, уза јам ном скла ду.

Иа ко је усво јио суп стан цу оно га што зо ве мо мо дер но, Да ни
ло ву је стра на мрач на по е ти ка оту ђе ња као до ми нант на оп се си ја 
мо дер ног чо ве ка (Џојс, Каф ка, Ели от). Он, на и ме, од ла зи из ван ње, 
вра ћа ју ћи нас пре ма не ким тра ди ци о нал ним (да не ка же мо ста
ро мод ним) ху ма ни стич ким вред но сти ма и ве ро ва њи ма, у не кој 
но вој, ли тур гиј ској ре ли ги ји без цр кве. Ре ли ги ји као ди о ни зиј ском 
опи ја њу жи во том, под се ћа ју ћи по не кад на Ни че о ве ек ста зе по по
днев них и ноћ них пе са ма.

На стра не кри ти ча ре јак ути сак оста вља де кла ри са ње са мог 
пе сни ка у уо би ча је ним ау то ко мен та ри ма за при вр же ност ме ди те
ран ском ду хов ном и ду шев ном ком плек су и иг но ри са ње сред њо
е вроп ске там не и на зу бље не књи жев но сти. Но, ми слим да би он 
пе вао и хи пер бо реј ски, из вла че ћи при кри вен сми сао и ин то на ци ју 
ко ја би на ма та ко ђе мо гла да зву чи „да ни ло вљев ски”. (Уз гред, јед но 
па жљи во ухо мо гло би да ухва ти фи не ди ја ло ге Да ни ло ва са Ду чи
ће вим са лон скоми ри сним ме ди те ран ским пеј за жом, са бал кан ским 
ба р ба ро ге ни змом Ра де та Дра ин ца, те са Хри сти ће вим алек сан дриј
ским Сре до зе мљем.)

Ен гле ска кри ти ка у ње го вој по е зи ји от кри ва „ми стич ну ра дост 
јед не но ве ге не ра ци је Евр о пља на”. Ни сам си гу ран да ли Да ни ло
вље ва по е зи ја по се ду је ехо не ка кве евр о пе и зи ра не „хо р ти кул ту ре” 
и да ли уоп ште „ко му ни ка тив ност” те по е зи је мо же да се по ве же 
са не ка квом ге не ра циј ском осе ћај но шћу. Тек, „ерос је зи ка” код Да
ни ло ва мо же би ти и та ман и све тао, апо лон ски и ди о ни зиј ски, ка дар 
да чак и из Та на то со вог там ног огле да ла из ву че ча роб не зву ке 
по ве ре ња пре ма жи во ту и за гр ља ја ка све ту.

Да ни ло вље ва по е ти ка је из ван ред но ори ги нал на. Да ни лов је, 
слич но Ка ми ју, ко ји усред ле де не евр оп ске зи ме жи ви с јед ним „не
по бе ди вим ле том” у ср цу, за љу бљен у не до ку чи вог ан ђе ла све та.*

Пре вео с бу гар ског 
Бран ко С. Ри стић

* Текст је об ја вљен у бу гар ском њузма га зи ну Евро па, бр. 5, 2002. го ди не.




