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ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ 

У МЕ ТА ФИ ЗИЧ КОМ ПРО СТО РУ ПО Е ЗИ ЈЕ ЈЕ  
ТИ ШИ НА КАО У АПО ТЕ ЦИ

Ка да је 2013. го ди не Ка рол Хмел на пи сао за вр шну ре че ни цу 
тек ста о по е зи ји Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва: „...ве ру јем 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 (...) би ти до бар увод у но вом упо зна ва њу са 
вр хун ским лич но сти ма ове књи жев но сти”, ве ро ват но ни је ни слу
тио ко ли ко исти ни то гле да у бу дућ ност. На и ме, упра во зби р ка 
Mo je presné vi diny (Мо ја тач на при ви ђа ња) Дра га на Јо ва но ви ћа 
Да ни ло ва, ко ју је при ре дио и пре вео Мар тин Пре бу ђи ла, а  об ја ви
ло је Дру штво сло вач ких пи са ца (Spo lok slo venských spi so va teľov) 
из Бра ти сла ве и Сло вач ки из да вач ки цен тар из Бач ког Пе тров ца 
2015. го ди не, би ла је де тињ ство еди ци је ка ква у кон тек сту сло вач
ке књи жев не про дук ци је ве ро ват но до са да ни кад ни је ни по сто
ја ла – ко лек ци је пе снич ких зби р ки са вре ме них срп ских пе сни ка 
на сло вач ком је зи ку. Фор мал но се не мо же го во ри ти о по себ ној еди
ци ји, али су штин ски – да. Од мах на кон ове збир ке об ја вље не су 
књи ге дру гих пе сни ка: Р. Ан дри ћа, Ј. Ла за ре ви ћа, И. Не гри шо р ца, 
З. Ђе ри ћа, уз ко је се већ у овој го ди ни спре ма ју но ви пре во ди. Не 
са мо за то што је би ла пр ва, а до са да је оста ла без при ка за или 
кри тич ког освр та, не го пре све га из раз ло га што се ра ди о увер
љи вој зби р ци пе са ма ко ју ка рак те ри ше ау тен ти чан и јак пе снич
ки глас, при кла дан из бор и та чан пре вод, ква ли тет на гра фич ка 
об ра да, умет нич ки вред не илу стра ци је ака дем ског ли ков ног умет
ни ка Па ве ла Ча њи ја и тврд по вез, ста вља мо пред чи та о ца овај 
текст, бар гло су, о Да ни ло вље вом пе снич ком ства ра ла штву.

Срп ски пе сник, ли ков ни кри ти чар и есе ји ста Дра ган Јо ва но
вић Да ни лов (р. 1960) до са да је об ја вио две де се ти не пе снич ких 
зби р ки: Еу ха ри сти ја (1990), Ениг ме но ћи (1991), Пен та грам ср ца 
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(1992), Ку ћа Ба хо ве му зи ке (1993), Жи ви пер га мент (1994), Евро па 
под сне гом (1995), Пан то кр(е)атор (1997), Гла ва хар фе (за јед но 
са Див ном Вук са но вић, 1998), Ал ко хо ли с 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 ђа ња (2010), Кад не ви не 
ду ше од ла зе (2011), Ви но с вул ка на (2012) и Си ме три ја вр тло га 
(2014), ро ма не: 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) и Та ла си бе о град ског мо ра 
(2013). Об ја вио је и књи гу есе ја Ср це оке а на (1999). За по е зи ју је 
до био број на на ци о нал на и ма ђу на род на при зна ња и на гра де. Пре
во ђен је на мно ге је зи ке. 

Да ни лов без сум ње има по се бан и ори ги на лан свет и по е ти
ку, али је пе сник ко ји пи ше с ла ко ћом и пот пу но нео п те ре ћен 
по себ но шћу по сва ку це ну и за то кри ти ча ри мо гу да при ме те у ње
го вој по е зи ји и естет ски ре ла ти ви зам или по ет ски аг но сти ци зам 
(Да ни лов би се то ме об ра до вао јер и сам о се би уме да ка же да ни је 
пе сник не го „лу ди во до пад”). То ни је по е зи ја фор ме, не го по е зи ја 
пе снич ке сли ке, зву ка (зу ја ња пче ла, зво на у да љи ни, звец ка ња), 
бо је (не рет ко цр не), ми ри са (ци тру са, мо ра), тре на по ет ског про све
тље ња, ап сур да (ко ко шка са од ру бље ном гла вом тр чи по дво ри шту 
и ис пи су је соп стве ном кр вљу ка ли грам, или слеп ци ко ји игра ју 
фуд бал...), по е зи ја ди ја ло га с Бо гом („Имаш ли и ти не ког ко ме 
ћеш се ис по ве ди ти”), ја сне и не дво сми сле не ети ке, оду ше вље ња 
све том и по кор но сти пре ма истом том све ту, ем па ти је са жи во ти
ња ма („Удо ви ца и ма чак”), при род не сце но гра фи је (шу ма, је зе ро, 
ци тру си на пи ја ци). Око пе сни ка у све му тра жи ле по ту, не са мо 
у ви дљи вом и при јат ном не го и у не по сто ја њу, у смр ти или про
ла зно сти. Свет је ам би ва лен тан а жи вот је збир про ти ву реч но сти. 
Кон траст и ок си мо рон спа да ју у нај ва жни ја сти ли стич ка сред ства 
пе снич ке кон струк ци је овог ау то ра. Уз по моћ њих пе сник гра ди 
пе сму и из ра жа ва ам би ва лент ну су шти ну по сто ја ња. Кон траст ко
ри сти од нај ма њег ни воа: син таг ме „цвет ста ро сти” („Охрид”), „то
пли страх”, ве ћих син так сич ких је ди ни ца и сти хо ва „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” („На мор ском дну”), на ни воу стро фе, пе снич ке сли ке 
(„Пи смо јед ног ста р ца Су за ни или сту дент ки ње књи жев но сти 
из ла зе из згра де Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду”) или чи та ве 
пе сме. Нај ва жни ји за да так ових тро па је на гла ша ва ње сна жне и 
ве чи те про тив реч но сти све та. Код Да ни ло ва се сла вље нич ке пе сме 
пе ва ју на сме тли шту и гло ри фи ку је се кра так и бе зна ча јан жи вот, 
не ро ђе ни пе ва ју а мр тви јед ни дру ги ма пру жа ју ру ке, да ни из ра ња
ју из та ме а де вој ке су здра ве као је гу ље, су сре ћу се ерос и та на тос 
(„Све тли ту нел”), пе сник на гро бљу упо ре ђу је ју тро са сви ле ним 
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жен ским до њим ве шом и укр шта соп стве но ро ђе ње са смр ћу у јед
ној те ис тој пе сми. А жи вот је баш та кав, дво сми слен, и са мо ако 
га ова ко до жи вља ва мо мо же мо да га про жи ви мо у пот пу но сти. 
Жи вот је, као и по е зи ја, про стор из ме ђу без број них крај но сти. 
Да ни лов во ли жи вот та ко што пи ше о смр ти, сви ђа му се мла дост, 
ве дри на и жи вах ност а све стан је њи хо ве не стал но сти. Тај про
стор из ме ђу крај њих по ло ва је за Да ни ло ва про стор има ги на ци је 
– оно ре че но а не из го во ре но. Ако па ра фра зи ра мо пе сни ков стих, 
оно нај ва жни је тек тре ба да бу де ство ре но а гра ди се упра во 
у овом ме ђу про сто ру. Или мо жда већ по сто ји са мо ми то не зна мо, 
јер реч је о све при сут ним ме та фи зич ким по ја ва ма ко је на трен, 
ко ли ко смо у ста њу, осве сти мо. 

Да ни лов је пе сник тра га ња за пер спек ти вом. Тру ди се да сва ку 
по ја ву до бро из а на ли зи ра, да уо чи ње не ра зно вр сне осо би не и да 
иро нич носар ка стич ним опа ска ма пре вред ну је соп стве ни од нос. 
О то ме да не при зна је јед но стра ност и за да тост све до чи и пе сни
ко ва „ло ша на ви ка” обра ћа ња са мом се би. Про стор има ги на ци је 
у слу ча ју са мо о сло вља ва ња на ла зи се из ме ђу лир ског су бјек та у 
пр вом ли цу и са мог пе сни ка у дру гом или у тре ћем ли цу („Је лен”). 
Ово је пе сни ку по треб но за то да са гле да „про блем” из што ви ше 
мо гу ћих угло ва, за то што не сма тра да је до вољ но по у зда но ако 
по ја ву по сма тра са мо с јед ног аспек та. У том тра га њу за ис прав ним 
аспек том мо ра у јед ном тре нут ку и да иза ђе из се бе и по гле да себе 
спо ља. Та да, она ко лу ци дан ка кав је сте, не одо ле ва ис ку ше њу да 
сам се бе не опо ме не или иро нич но не из гр ди. 

Шта је да кле по е зи ја за Да ни ло ва? Ма да је схва та као ве зив но 
тки во („То пли страх”) ко је спа ја љу де, до жи вља ва је као не са вр
ше ну и сла бу, уо ста лом као и је зик уоп ште: „Не по сто ји на чин да 
се ја сно ка же оно, шта се же ли, ни шта не га ран ту је све моћ је зи ка.” 
По е зи ја је за ње га про цес чи шће ња све га шта до ла зи из ствар но
сти, на пон те ти ва, ве на и ду ха, ерос и та на тос, ни ка да ин ди фе рент
ност и рав но ду шност. За Да ни ло ва по е зи ја је са мо ре флек си ја, на
чин да се по ми ри са све том, она је пе сни ко ва ре ли ги ја, осло нац и 
по сти за ње сми сла и су шти не. Да ни лов ве ру је у по е зи ју као има
нент ну и ап со лут ну сло бо ду. Али по е зи ја је за Да ни ло ва ујед но 
лук суз за ко ји мо ра да се ро ђе ном оцу оправ да јер га је се би при
у штио („Орао и де те, или шта ми је ре као отац на са мрт ној по сте
љи”), по е зи ја је кри ви ца ко ја пе че док пре вред ну је прет ход но 
ства ра ла штво, ко је – ка ко му се у тре нут ку плам те ће све сти чи ни 
– за слу жу је да бу де спа ље но, а об ра чу на ва ње са та квом про шло
шћу је за пе сни ка го зба („Спа љи ва ње ру ко пи са”).

Ве ли ка те ма Да ни ло вље вих пе са ма је смрт, и то од ла зак бли ског 
би ћа („Пе сма за мог оца и па стрм ку”), соп стве на, те смрт љу бим ца 
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(„Удо ви ца и ма чак”), или уоп ште као ег зи стен ци јал на по ја ва („Када 
ве ли ке ду ше од ла зе”). Али смрт код Да ни ло ва ни је ни тра гич на 
ни стра шна, са мо је пре ла зак у за гроб ни свет у ком ће мо се ко нач
но сре сти са они ма ко ји нас та мо већ че ка ју. Ег зи стен ци ја је по ја ва 
ко ја прет хо ди жи во ту и сле ди по сле ње га. 

Мар тин Пре бу ђи ла је из бор пе сма са чи нио из три зби р ке: 
Си ме три ја вр тло га, Мо ја тач на при ви ђе ња и Ме мо а ри пе ска. 
Ште та што овај по да так не мо же мо да про чи та мо, ако не на на слов
ној стра ни, где се то обич но на во ди, он да ба рем у им пре су му, јер 
при ре ђи ва ње пе снич ких зби р ки је ау тор ство ко је би тре ба ло на
гла си ти у пу бли ка ци ји. За ва ра ва ју ће де лу ју ре че ни це из по го во ра 
и бе ле шке са ко ри ца, пре ма ко ји ма чи та лац мо же да по ми сли да је 
из бор са чи нио сâм ау тор. У по го во ру Ка рол Хмел пи ше: „У пре до
че ном из бо ру као да је ау тор пре ма се би по сту пао из у зет но кри тич
но – те је из обим ног де ла ода брао тек ма ли исе чак...”, али ње го ва 
кон ста та ци ја се од но си на зби р ку Ви но с вул ка на, ко ју је при ре ђи
вач Пре бу ђи ла ка сни је до пу нио. У јед ном се са Хме лом си гур но 
мо же мо сло жи ти, с об зи ром на Да ни ло вље во бо га то пе снич ко 
де ло – мо гло је би ти да ле ко ви ше пе са ма, а уоп ште их ни је ма ло. 
Али та кав је пе сник Да ни лов – не са гле див, рас при чан а на кон 
све га тих, јер ка да књи гу за тво ри мо, осе ћа мо се као у пе сми „Два 
кон ти нен та ко же”, „ти хи као у апо те ци.”




