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АЛЕШ ДЕ БЕ ЉАК

ФА СЦИ НАНТ НА ПЕ СНИЧ КА ТРИ ЛО ГИ ЈА

Осим Да ви да Ал ба ха ри ја, ко ји је крат ку при чу раз вио до мај
стор ства, осам де се тих го ди на сам од бо га те срп ске про зе, ко ју сам 
па жљи во пра тио, нај ви ше за пам тио Не ма њу Ми тро ви ћа. Иа ко 
до брих срп ских пе сни ка ни је ма ло, не ко ли ко име на ме за и ста 
при вла чи. Јед но од њих је Дра ган Јо ва но вић Да ни лов. Овај пе сник, 
ро ђен 1960. го ди не, од сво јих вр шња ка се раз ли ку је пре све га по 
то ме што га го ни не сра ме жљи ва ам би ци ја да ро ман ти зму и сим
бо ли зму по вра ти да нас за бо ра вље ни сми сао. У ње го вој ма ги страл
ној три ло ги ји Ку ћа Ба хо ве му зи ке (Ти ха књи га о бес кра ју, Про све та, 
Бе о град 1998), ко ја се са да у уне ко ли ко про ши ре ној и дра ма тур
шки из ме ње ној фор ми по ја вљу је пред чи та о ци ма, ни је са мо реч о 
об но ви већ ви ђе не тра ди ци је. Има мо по сла са из вор ним и ујед но 
са мо све сним лир ским на по ром ко ји по сво јој кон цеп ту ал ној при
ро ди, ар хи тек тон ски за сно ва ној гра ђе ви ни и ра спо ну ко ри шће них 
сти хов них обра за ца и сти ло ва пре ва зи ла зи та ко ре ћи све што је 
из не дри ла срп ска по е зи ја по след ње де це ни је, „па и ши ре”.

Ку ћа Ба хо ве му зи ке, чи ји је исто и ме ни пр ви део из и шао 1993, 
да би сле де ће го ди не усле дио Жи ви пер га мент, 1995. го ди не за кљу
че на Евро пом под сне гом, у по гле ду до жи вља ја мо жда нај сна жни јом 
ау то ро вом збир ком, у са да шњем из да њу опре мље на је и обим ном 
би бли о гра фи јом кри тич ких тек сто ва. Упра во она от кри ва ко ли ко 
се ши ро ко, иа ко не без су прот них ми шље ња, Да ни лов ути снуо у 
ко лек тив ну свест срп ске књи жев не јав но сти. Не без раз ло га. Три
ло ги ја пред ста вља пра ву ри зни цу лир ске ре флек сив но сти у ко јој 
Да ни лов не де мон стри ра са мо сјај но – прем да ту и та мо по ма ло 
из ве шта че но – вла да ње број ним лир ским жан ро ви ма и не ве ро ва тан 
ка та лог упо тре бље них ре чи, ко је се кре ћу од ма ни ри стич ких ара
бе ски до ма ње при сут них епи фа ни ја по пу ла р не кул ту ре. Да ни лов, 
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на и ме, успе ва да удах не – што је мно го ва жни је – ви тал но на че ло 
ра ђа ња чак у ме лан хо ли ју и нео ро ман ти чар ски сплин, као и на из
глед из бле де лу ег зи стен ци јал ну по зи ци ју. По мом ми шље њу, то 
му успе ва упра во због то га што га не за ни ма ју те о ри је о смр ти 
по е зи је, по мо ћу ко јих кри тич ки ле ши на ри већ од са мих за че та ка 
мо дер но сти ис пра ћа ју сва ку но ву ге не ра ци ју пе сни ка. Да ни лов се 
мно го ви ше, с це ло ви тим ег зи стен ци јал ним ста вом, под ре ђу је 
бож јој ми ло сти ства ра ња, што зна чи да се пре да је им пе ра ти ву по 
ко ме се свет ис пи су је у би ва ње. Кр ше ње та буа и грех, не мост и 
го вор, пра по че ло ха о са и му зи кал ни ред сти хо ва, стра сна же ља 
за пре ва зи ла же њем мо дер не фраг мен тар но сти и ре ха би ли та ци ја 
ре не сан сног и по себ но ба рок ног мен та ли те та: то су са мо не ке од 
сил ни ца ко је стру је кроз по е зи ју Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 
пре пу шта ју ћи чи та о ца слат кој збу ње но сти осе ћа ња и ду ха, на 
ка кве у са вре ме ној по е зи ји ни смо на ви кли.

Мо жда је ње го ва ли ри ка то ли ко при влач на баш због сво је 
„је зо ви те ле по те”, ма да се не мо же увек осло бо ди ти пре ви ше на
сил не ар ти фи ци јел но сти, али је то у ова ко оп се жном опу су го то во 
не из бе жно. Оно што ми се чи ни за и ста зна чај ним је сте да по е зи ја 
Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва оте ло тво ру је на ду у ча су без на ђа и 
оча ја, вра ћа ве ру та мо где се бо ко рио ци ни зам не мо ћи, те бо дле ров
ским си не сте зиј ским сли ка ма, уз ус хи ће ње и на дах ну тост Цр њан
ским, сла ви про тив реч ност жи во та, ка ко га ви ди ди о ни зиј ска 
осе ћај ност ово га из у зет ног пе сни ка. Окре та ње Дра га на Јо ва но ви ћа 
Да ни ло ва се це си о ни стич кој по е ти ци, ним фа ма и ле пим де ча ци ма 
под сла по ви ма злат не ки ше мо жда је ма ње за во дљи во не го ње го
ва еру дит ска, ујед но је зич ки до ми шља та енер ги ја ко јом мо же да 
ди ви ни зу је пе сму и пре о бра ти је у ри ту ал, ка ко ис ти че Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић, ко ја је по ма га ла око ком по но ва ња три ло
ги је и на пи са ла лу ци дан по го вор. Ма да про чи там мно го књи га, 
са мо рет ки ма се вра ћам. А овој хо ћу.

Пре ве ла са сло ве нач ког 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић




