
506

К РИ Т И К А

СИ ЛО ВИТ ПО КРЕТ РЕ ЧИ МА

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Ум по ди вља ле ре ке, На род на би бли о те ка „Сте
фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2018

У при ка зу прет ход не зби р ке Д. Ј. Да ни ло ва Го во ри ти са во до па ди
ма (2016) на истом овом ме сту, за па зи ли смо да би се она мо гла сма тра ти 
дру гим де лом сво је вр сне но ве пе снич ке три ло ги је, за по че те две го ди не 
ра ни је зби р ком Си ме три ја вртлогa. Има мо у ви ду да је јед на од Да ни
ло вље вих ком по зи ци о них и те мат ских кон стан ти упра во пе ри о дич но 
ства ра ње трок њиж ја (под се ти мо се пр вих зби р ки из де ве де се тих, а за тим 
и књигa Ку ћа Ба хо ве му зи ке, Жи ви пер га мент и Евро па под сне гом, ко је 
су чи ни ле три ло ги ју на зва ну пре ма на сло ву ове пр ве, 1997). Ум по ди вља
ле ре ке за о кру жу је по ет ско те ма ти зо ва ње ар хе ти па ве ли ке во де, да кле 
оке а на, мо ра, ре ке и свих по јав них об ли ка и ма ни фе ста ци ја ве за них за 
во ду и ње ну сло же ну сим бо ли ку, ње ну жи во твор ну и ујед но ра зор ну 
функ ци ју. Не ко би у Да ни ло вље вој упу ће но сти на ове при род не фе но ме
не сва ка ко пре по знао и тра го ве (нео)ро ман ти чар ског оду хо вље ња при ро
де од но сно ма те ри ја ли за ци ју ду ха, уни вер зал ни хро но топ у ком, као у 
свом де мон ском хра му, пре би ва и пе сни ко во ср це (опет под се ћа ње на 
ро ман ти ча ре), ко је је по ана ло ги ји бли ско и ду ши, од но сно те лу са соп
ством (Ханс Гре лан). Оту да Да ни ло вљев пе снич ки иди ом по ма ло лу ка во 
ра чу на ка ко са од је ци ма ау тен тич не осе ћај но сти, та ко и са ње ном иро ни
за ци јом, ре ла ти ви зо ва њем, чак и не ги ра њем. Осе ћај ност, сна жан уну тра
шњи до жи вљај че жње за це ло ви то шћу су бјек та и жи во та, у овој књи зи 
нај е фект ни је и на ји но ва тив ни је функ ци о ни ше ка да се по ста ви у од нос 
пре ма ау то ре флек сив ном сло ју пе сни ко вог све до че ња о пред ме ту ње го ве 
по е ти ке. А то је не што дру га чи је схва ћен од нос из ме ђу пе сме и чи та о ца, 
кроз не ку вр сту ар хе о ло ги је пе сме и пси хо ло ги је пи са ња по е зи је. 

Оно што ову књи гу, као и прет ход ну, по ве зу је са по е ти ком Ку ће 
Ба хо ве му зи ке и ње ним асо ци ја тив ним сла по ви ма, вр тло же њем опреч них 
чул них ути са ка, (са мо)по сма тра њем и за чуд ним опи си ма, про ме ном го вор
них ре ги ста ра и рас по ло же ња, је сте у ве ли кој ме ри уте ме ље но на сво је
вр сној лу ди стич кој по зи ци ји лир ског су бјек та/ју на ка, на ње го вом нар ци зму, 



507

двој ни штву, мул ти пли ка ци ји и исто вре ме ном по сте пе ном по вла че њу из 
тек ста. Д. Ј. Да ни лов је је дан од оних пе сни ка ко ји ни ка да не скри ва вла
сти то Ја, на про тив, не пре ста но ука зу је на ње го во ау то био граф ско и ми
сти фи ка тор ско по ре кло. А то је по ве за но и са ау то те ма ти за ци јом, пре се
ца њем ре флек сив них (мен тал них) и чул них сли ка. Ова ква кон фи гу ра ци ја 
лир ског су бјек та чи ни га про зир ним за је зич ко посредовањe и амалгами
сањe оне енер ги је ко ја би без та квих укр шта ја оста ла у пот пу но сти скри
ве на и нео сло бо ђе на. Упра во на овај на чин пе сни ци упи су ју вла сти то 
по ет ско пи смо у не ки од тра ди циј ских ко до ва, док се фи гу ра пе снич ког 
су бјек та ја вља као не ста бил но и флу ид но Ја, не ка вр ста илу ми на ци је ко ја 
из ну тра осве тља ва текст па лимп сест, као ви ше стру ки „но мад ски” или 
пу ту ју ћи су бјект, или пак те жи не кој вр сти ње го вог но во у спо ста вља ња. 

Ту на р ци стич ку пе снич ку „по зу” Да ни лов је усво јио од (нео)аван
гар ди ста, и по те жњи да ек ста тич но об у хва ти све при су ство се бе у све ту 
и обрат но нај бли жи је Ги јо му Апо ли не ру. Он се бе ви ди и као фи гу ру 
ег зи стен ци јал но уте ме ље ну у пе снич ком го во ру, на су прот и упр кос ћут њи 
и не мо сти, и та ме ђу соб на ди на ми ка ле жи у ис хо ди шту мно гих ау то ро
вих пе са ма. Упра во го вор/ре ч, али и чуј ност не из ре ци вог омо гу ћа ва ју 
не по но вљи вост у исто риј ском и ме та фи зич ком сми слу, чак и он да ка да 
се за о штре но сум ња у сам чин пе ва ња. Оту да дис кур зив ни, ау то по е тич
ки, а за пра во пре скрип тив ни ис ка зи чи не део тог и та квог на сле ђа. За 
сва три ци клу са зби р ке „Та јан стве ни те ле гра ми”, „Ба кља за ва ви лон ске 
кће ри” и „Сплав” ка рак те ри стич не су сво је вр сне те зе ко је пре се ца ју 
флу ид но, не у хва тљи во и сли ков но тки во пе сме. Јед на вр ста ис ка за на сто
ји да нас убе ди у од ре ђе ни пе сни ков став, док се дру гим, ко ји је нај че шће 
тро пи чан, чи та лац до во ди у за бу ну, па ра докс. 

У ду гој увод ној пе сми, „Та лас од бе гао од оке а на”, ко ја се го то во 
при бли жа ва сво је вр сном про зном трак та ту (а та кав је ве ћи број пе са ма 
из ове зби р ке), лир ски ју нак ће са мо у ве ре но, без ика квог до во ђе ња у 
сум њу из ја ви ти:

Не мам ни ка кво по што ва ње за оно
што је већ на пи са но, не мој ни ти ме та ни са ти
над мо јим ре чи ма јер то спу та ва и ока ме њу је.
Не по мич ност је исто што и стра да ње......

Са мо оно
ство ре но у бо лу и гне ву има уста и глас да из ба ци
из се бе реч. Не ка твој по крет у ре чи ма
бу де од лу чан и си ло вит као уда рац у ка квој
ис точ њач кој бо ри лач кој ве шти ни ко ји се ви ше
ни кад не мо же по но ви ти. У пе сми не ма об ја ве.

Ау тор ски глас нај пре ума њу је и го то во бру тал но не ги ра зна чај 
на пи са ног; ујед но ће се, по пут сво је вре ме но Бо ри сла ва Ра до ви ћа, под
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смех ну ти чи та о цу и кри ти ча ру на по ку ша ју ту ма че ња не чег што пре
тен ду је да бу де веч но и не про ме њи во у сво јој вред но сти и зна ча ју. Из
ра зи ти ре ла ти ви зам по ет ског сми сла ко ји ов де за сту па Да ни ло вљев 
лир ски су бјект у ве зи је са ра за ра њем сва ке он то ло шке објек тив но сти 
на пи са ног, као и су бјек тив не, има нент не по тре бе за раш чи та ва њем јед
ног прет по ста вље ног зна че ња. Пе сник су ге ри ше да су са ма пе сма, као 
и ин тер пре та тив ни на пор про теј ске при ро де, и за то ре ла ци о не ка те го
ри је од чи јих про ме на за ви си и ста тус пе сме и ста тус са мог чи та ња. 
Са мо оне пе сме (зна чи не би ло ко је) ко је су на ста ле из па кла стра да ња, 
или ства ра лач ког гне ва ко ји по ма ло под се ћа на бож ји, отва ра ју и мо гућ
ност ту ма че ња, од но сно сво је вр сног чи та ња у по кре ту, где са ма гра ни ца 
ту ма че ња кон сти ту и ше сми сао. Тај „си ло ви ти по крет у ре чи ма” од но си 
се, да кле, и на пе сни ка и на чи та о ца. Из ме ђу њих је та ко скло пљен је дан 
при вид но нео ба ве зу ју ћи пакт, да би лир ски су бјект у на став ку пре и спи
тао свој ства ре чи и пе сме, да ју ћи кон крет на „упут ства”:

Сва ка из го во ре на реч је мр тва, оно што је
ју че би ло об лик да нас је већ на из ди са ју.
Мо је ју че ра шње ре чи ви ше ни су мо је ре чи:
оне се ме ња ју већ док их из го ва рам. За то су 
на ше ре чи по ма ло на лик на на шу де цу ко ја
ни су на ша де ца, не го си но ви и кће ри че жње
жи во та за са мим со бом..........................

Је ди но је не са вр ше ност
бес ко нач на, је ди на по сто ја ност је по крет, не по крет ност
во ди у бо лест. Кад пи шеш пе сму, ако знаш шта ра диш,
не знаш шта ра диш. У пе сми ни шта не мо же пре жи ве ти
као му зеј. Ни је пе сма утвр ђе ни град. Оно што си не ка да
на пи сао ви ше се не се ћа то га што си на пи сао, ни то га
ко си ти.

У да љем то ку ове ау то по е тич ке рас пра ве реч и об лик ну жно се тре
ти ра ју као сво је вр сна мр тва пе сма, на тра гу – из тра ди ци је по зна те ме та
фо ре – о пе сма ма као де ци, као си ро чи ћи ма. Лир ско Ја с јед не стра не за ви
си од из го во ре них ре чи, јер оне упр кос про ме ни чу ва ју све до чан ство о 
ње му, а с дру ге га са свим ис кљу чу ју из ау ре сво га зра че ња, од ри чу ћи се 
пе сни ко вог „очин ства” . На по е тич ком пла ну та ква вр ста ре ла ти ви зма, па 
чак и ни хи ли зма, ука зу је на пе сни ко ву ре ин тер пре та ци ју „смр ти ау то ра”, 
о ком кре и ран текст не ма ви ше ни ка квих са зна ња, бу ду ћи да га се не се ћа 
и не пам ти. И он је ство рен као по сле ди ца си ле по је ди нач ног та ла са на дах
ну ћа, тог ко ви тла ца без ум не сна ге. Ре чи се већ то ком го во ра и пи са ња ме
ња ју, не пре по зна ју сво га ау то ра, ни ти сми сао на пи са ног. Због то га пе сник 
ка же да „у пе сми ни шта не мо же пре жи ве ти као му зеј”. Вред ност ре чи је у 
стал ној про ме ни по рет ка сми сла и на чи на чи та ња, без пре тен зи ја на ка та
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лог са вр ше них, изо ло ва них и за тво ре них де ла. Као да и пе сма и чи та лац, 
али и пе сник, мно го ви ше све до че о бив шим фор ма ма по ет ског иден ти те
та и гла са, пре ђа шњим пе снич ким све то ви ма и њи хо вој ме ђу за ви сно сти. 

На су прот то ме сто ји ак ту ал но, ствар но ста ње не пре ста ног за во ђе
ња но вим и раз ли чи тим ви до ви ма дру го сти (по го то во љу бав не пе сме 
из дру гог ци клу са „Ба кља за ва ви лон ску кћер”, или пе сме кри тич ког 
на бо ја са мо ти ви ма из до ме на пти ца и жи во ти ња), опро ба ва ње у уло зи 
ло кал ног са ти ри ча ра и по ле ми ча ра, иро ни за ци ја тра ди ци о нал ног ми та 
о пре ци ма и на след ни ци ма (пе сме из тре ћег ци клу са „Сплав”). Нај зад, 
по на вља ње, увек дру га чи је, и ау тен ти чан по ку шај из ми ре ња соп ства и 
пе сме, из на ла же ње оног са гла сја ко је и лир ском су бјек ту и тек сту омо
гу ћа ва сужи вот, од но сно еро тич ко осва ја ње жи во та, на су прот про ла зно
сти, не за у ста вљи вом то ку ко ји сим бо ли зу је „ум по ди вља ле ре ке”. Та кви 
су на при мер тек сто ви „Пе сме су мо ја плу ћа”, „Ум по ди вља ле ре ке”, 
„Мре жа”, „Си је ста”, „Ви со ке, све тле со бе”, „По сла ни ца оцу”, „Та ла си”, 
сви из пр вог ци клу са. Го во ре ћи о сво јим пе снич ким пре ци ма, лир ски 
су бјект их се исто вре ме но и од ри че, од ба цу ју ћи њи хов „хлеб и ви но”. 
У му ко трп ном ис ко па ва њу и од ба ци ва њу ре чи, пе сма је је ди ни на чин 
да се бу де жив, да се ди ше („Пе сме су мо ја плу ћа и мо ја не са ни ца”). Због 
то га Да ни ло вљев лир ски ју нак пу ту је или у се бе са мог, или ка гра ни ци 
не до хват них све то ва жи вих и мр твих, „где Бог из да је кар те и оста је”. 
Али исто вре ме но, то је мо гу ће са мо у овом је зи ку, ма тер њем, срп ском 
је зи ку, ко ји пе сни ка ра ња ва по пут отров них стре ла Све тог Се ба сти ја на 
и те ши као ма те рин ско кри ло, хра не ћи у ње му сла бост, а не сна гу. 

Упр кос сум њи у при мар ну за сно ва ност по ет ске ре чи, Д. Ј. Да ни лов 
не сум ња у њен ци ви ли за циј ски и ху ма ни стич ки зна чај („Не ћу да на ди
ги тал ни на чин бу дем људ ско би ће”). По це ну дис функ ци о нал но сти, изо
ло ва не острв ске суд би не, пе сник же ли да очу ва ста рин ске и (пост)мо дер
не са су де пе снич ког на дах ну ћа: ду шу, ср це, ку ћу те ла. A те ло је, као и у 
број ним прет ход ним зби р ка ма Д. Ј. Да ни ло ва под сти цај за су о ча ва ње са 
ме ром соп стве не из др жљи во сти и ра њи во сти, стреп њом и стра хом од 
не мо сти и глу ви ла: „Не по сто је два ср ца ко ја јед на ко ку ца ју, не ра зум но 
је / да две ду ше бу ду јед на. Али мо је је те ло тво ја ку ћа и ја ти / у њој не мам 
шта по ка за ти, узми из мо јих ода ја све што / за же лиш, оно што не узмеш 
ни је ни би ло мо је”. Оно је, исто вре ме но, ми стич ни про вод ник жи вот не 
енер ги је и ње ног опа да ња, знак са мот ног при су ства та ла са ко ји се из вио 
из оке а на и очи глед ни траг пе сни ко вог по вла че ња у „уну тра шње се лид бе”. 

Др Бо ја на С. СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ком па ра тив ну књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти

bspan to vic@ff.uns.ac.rs




