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КА РОЛ ХМЕЛ

ОПИ ПА ВА ЊЕ У ПРО СТО РУ И ТАЧ НА ВИ ЂЕ ЊА  
ДРА ГА НА ЈО ВА НО ВИ ЋА ДА НИ ЛО ВА

Два де се то го ди шњу пе снич ку при сут ност на срп ском књи
жев ном не бу про сла вио је Дра ган Јо ва но вић Да ни лов пе снич ком 
зби р ком на зва ном Мо ја тач на при ви ђе ња – по што се ра ди о за и
ста про дук тив ном ства ра о цу, два де сет го ди на је про те кло у зна ку 
че тр на ест пе снич ких зби р ки, док у том пе ри о ду ни је по сто јао у 
Ср би ји по пу лар ни ји пе сник ко ји би био ши ре дру штве но при хва
ћен као што је то Да ни лов. (Ако је пре во ди лац Мар тин Пре бу ђи ла 
за сло вач ки из бор узео исто ве тан на зив, за си гур но је био убе ђен 
да се из ри чи то ра ди о пе сни ку ко ји има свој свет, сво ју има ги на
ци ју, рас по зна тљив на чин пи са ња, не са мо у сми слу лич ног пе ча та 
већ у сми слу иза бра не по е ти ке.)

Да на шње схва та ње по е зи је за ко је је ка рак те ри сти чан естет
ски ре ла ти ви зам, чи ји је след бе ник упра во овај ства ра лац, во ди 
ка то ме да пе сник мо ра да ра чу на с тим да се про ме не у вре ме ну 
одно се и на про ме не у схва та њу и по и ма њу ње го вог де ла. Не из бе
жно је, да кле, да се об на вља из књи ге у књи гу, да бу де ино ва ти ван 
ба рем до те ме ре ка кву му до зво ља ва ње гов уну тра шњи свет, који 
су ње го ви чи та о ци већ одав но пре по зна ли.

По ет ски од ло мак ко ји се на до ве зу је на бе сти ја ри јум мо дер не 
срп ске ли ри ке, од ко је за хва љу ју ћи сло вач ким пре во ди ма ве ро
ват но нај бо ље по зна је мо Вас ка По пу, ко јег је ге ни јал но пре вео Јан 
Он друш (зве ри њак го во ри не са мо о ње го вом ву ку већ и о ор ло
ви ма, или уоп ште но о це лом сим бо лич ном ин вен та ру по ру ка из 
на род не ми то ло ги је и мо дер не) има не сва ки да шњу ши ри ну и ау тор 
успе ва да у ње му са жме ро ман тич не мо ти ве, или већ пост мо дер ну 
скеп су са са мо и ро нич ним схва та њем, при ват но и ин ди ви ду ал но 
са на род ним и оп ште људ ским, док та кви ста ро свет ски атри бу ти 
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ка кви су па тос, но стал ги ја или са о се ћа ње, фи гу ри ра ју у кон крет
ним тек сто ви ма као по сло вич ни за чи ни ко ји бу де спе ци фич не 
уку се.

Да ни ло вљев не пре кид но те ку ћи ди ја лог са про шло шћу – било 
да се он ти че свет ске књи жев но сти, би ло ње го вог прет ход ног по
сла – осве жен је но вом по зи ци јом, ка кву је при до дао лир ском 
су бјек ту – по зи ци јом по мног по сма тра ча, спо кој ног, еру дит ног, 
ко ји кри тич ки раз вр ста ва су пер и ор но по и ма ње ко је се на ме ће 
свим чу ли ма ми сле ће ин ди ви дуе.

За ге не ра ци ју ста ри ји по зна ти срп ски пе сник Јо ван Зи влак 
из ра зио је сво је по и ма ње ова кве по е зи је на сле де ћи на чин: 

...у осно ви Да ни ло вље вих пе са ма је ду бо ко уко ре ње на осо би та 
ети ка жи во та и ње го вог ма ни фе сто ва ња, ам би ва лент них тре ну та
ка ча ро ли је, ра до сти, про све ће ња, сла вља те ла и љу ба ви и ујед но 
од већ про ниц љи вих зна ко ва не у мит ног уни шта ва ња по сто ја ња и 
се ћа ња. По сле сна жних и чул но фор ми ра них сли ка, ка кве се по ја
вљу ју у овим сти хо ви ма, сле ди обрт ка де ре а ли за ци ји – сум њи ча
вост, оба мр лост, ко ја не ги ра свет и пре зен ту је га као илу зи ју. Чул но 
се рас па да, пре ла зе ћи из сво је не спор но сти, из сво је ма те ри ја ли
зо ва не ег зи стен ци је у сен ку сне ног треп та ја или у не ги ра ње, ко је 
га об ја шња ва као хи ме рич ну ре ал ност.

У на ве де ном пре во ду као да се ау тор пре ма се би од но си из
у зет но кри тич ки – из за и ста бо га тог де ла иза брао је до ста су жен 
део; ве ру јем, сва ка ко, да ће за сло вач ког чи та о ца ова из у зет на 
по ја ва са вре ме не срп ске пе снич ке про дук ци је (и за хва љу ју ћи по
у зда ном пре во ду Мар ти на Пре бу ђи ле) би ти до бар увод при ли ком 
но вог упо зна ва ња са нај по зна ти јим лич но сти ма ове ли те ра ту ре.

Пре вео са сло вач ког 
Мар тин Пре бу ђи ла




