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И на кра ју ове им пре си је, уме сто за кључ ка ци ти рам за вр шни два
де сет пр ви сег мент исто и ме не пе смепо е ме „Ве ру јем”, ко ји се од но си и 
на Алек си ће ва за вид на пе снич ка тра га ња у ње го вој нај но ви јој књи зи 
сти хо ва: 

Ве ру јем у реч ве ру јем, јер је 
Ста ри ја од го во ра и до пу шта нам 
Јед ну игру, у ко јој пра ви мо се бе 
Од сит ни ца про на ђе них 
На дру му...

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ВАН ВРЕ МЕ НЕ ПЕ СМЕ

То ми слав Јо ва но вић, Зри зде, Чи го ја, Бе о град 2017

Пр ва збир ка пе са ма про фе со ра сред њо ве ков не књи жев но сти То ми
сла ва Јо ва но ви ћа је књи га за пе снич ке сла до ку сце. По чев ши да се по е зи
јом ба ви тек у по зним го ди на ма, на кра ју сво је уни вер зи тет ске ка ри је ре, 
Јо ва но вић је у њу унео до ста оно га што је на у чио про у ча ва ју ћи сред њо
ве ков ну књи жев ност. Чи та лац ће у не ким пе сма ма про на ћи те ме и мо
ти ве из на шег сред њег ве ка. Број та квих пе са ма ни је ма ли. Ме ђу тим, то 
ни је оно што су штин ски ка рак те ри ше Јо ва но ви ће ву по е зи ју. Он не по ку
ша ва да при ка же бит ке, по ли тич ку си ту а ци ју, зна чај не исто риј ске до
га ђа је. Ако би смо тра жи ли ју на ка Јо ва но ви ће вих пе са ма, то би био пре
пи си вач у ма на стир ској би бли о те ци. Кроз овај лик се про жи ма све оно 
чи ме се Јо ва но вић као струч њак ба вио – ста ри тек сто ви, и са ма Јо ва но
ви ће ва сва ко дне ви ца ко ја је окру же на истим тим књи га ма. Тај лик сред
њо ве ков ног пре пи си ва ча је оту да ван вре мен. Док сам сту ди рао код про
фе со ра Јо ва но ви ћа, се ћам се да је он са уз бу ђе њем ре а го вао ка да би на 
мар ги ни ру ко пи са про на шао не што што је све до чи ло о са мом пи са ру, па 
ма кар то и не би ло мно го. На при мер, три ре чи, „Хлад но ми је”, Јо ва но
ви ћа су од мах вра ћа ле у ма на сти ре сред ње га ве ка, при зи ва ле све ћу ко ја 
се то пи ис пред пи са ра ко ји жу ри да за вр ши пре пис. Из та кве пер спек ти ве 
би мо жда и тре ба ло чи та ти Јо ва но ви ће ву по е зи ју. Он је не ко ко се слу жи 
књи га ма, про у ча ва их и пре да је да ље, на ред ним ге не ра ци ја ма. И упра во 
је та ма ла ме ра до пи си ва ња ка ква је мар ги на на јед ном пре пи су оно што 
Јо ва но вић же ли да оста ви у сво јој по е зи ји. То је по е зи ја ко ја ула зи ду бље 
у жи вот оно га ко се ди за књи гом и чи та, оно га ко ји у књи зи не оста је. 

Је зик Јо ва но ви ће ве по е зи је ни је срп ско сло вен ски, али он ни је ни 
са вре ме ни срп ски је зик. Пре не го што је по чео да пи ше по е зи ју, Јо ва но вић 
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је пре вео ве ли ки број књи га са срп ско сло вен ског на на ма ра зу мљи ви ји 
срп ски је зик. Ме ђу тим, ту се во дио не ким на че ли ма. Из бе га вао је тур ци
зме и дру ге је зич ке ути ца је и осми слио јед ну ва ри јан ту срп ског је зи ка 
ко ја би са да би ла мо гу ћа да ни је би ло ових стра них ути ца ја и да се је зик 
нео ме та но раз ви јао у скла ду са соп стве ним пра ви ли ма. Тај је зик, је зик 
тих пре во да, Јо ва но вић са да ко ри сти као је зик по е зи је. Нео п ход но је 
на гла си ти да тај је зик ни је на стао у по е зи ји већ то ком де це ниј ског пре
во ђе ња ста рих срп ских пи са ца. Тај је зик ни је је зик по е зи је, то је Јо ва
но ви ће ва ва ри јан та срп ског је зи ка. Из тог раз ло га, нео п ход но је од мах 
на гла си ти ко ли ко се и на ко ји на чин ова књи га раз ли ку је од књи га пе
са ма ко је су се ба ви ле сред њим ве ком, као и књи га пе са ма ко је су ко ри
сти ле ар ха и чан је зик. Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић ни је 
књи га о сред њем ве ку, то је књи га о прав ди и о ми ло ср ђу. Ду ша нов 
за ко ник је ов де пер со на, ма ска, сим бол сва ког мо гу ћег за ко ни ка. Пра ви 
сми сао ове књи ге је усме рен ка са вре ме ним до га ђа ји ма и са врем ним 
схва та њи ма прав де. На ста си је ви ћев је зик је на стао као по тре ба да се 
до ђе до зву ка је зи ка, као да се уну тар тог зву ка ко нач но раз ре ша ва ло 
све што је би ло не раз мр си во у људ ским од но си ма ко је он опи су је кроз 
не ко ли ко сво јих оп се сив них те ма. Ми о драг Па вло вић се пре ма сред њем 
ве ку од но си као пре ма руд ни ку кул тур ног бла га ко јим се са вре ме на 
пе сма мо же опле ме ни ти. Јо ва но ви ће ва по е зи ја је сте сред њи век, а у оној 
ме ри у ко јој је успе шна она је и оно што је сред њо ве ков но да нас, и што 
ће то би ти и су тра. Јо ва но вић тра жи уни вер зал ност сред њо ве ков не књи
жев но сти и сред њо ве ков ног на чи на жи во та. У вре ме у ко ме сва ка ге не
ра ци ја жи ви са свим дру га чи ји жи вот не го што су њи хо ви ро ди те љи 
мо гли и са ња ти, те жња да се на ђе не што уни вер зал но у људ ском жи
вље њу је дра го це на. 

Књи га по чи ње пе смом „Уз све ћу” и ту од мах ви ди мо пи са ра/пе
сни ка у свом кла сич ном ам би јен ту. То је оно што се не ме ња. Чо век и 
књи га. Са мо ћа је увек иста. И пе сма го то во ба нал но го во ри о ква ли те ту 
хар ти је на коjoj тре ба да се на пи ше текст. Али за тај лош ква ли тет кри
ви су и не ки Ла тин ко ји му је под ста као не смо тре ност, Ду бров ча ни 
ко ји су пре то ва ра ли хар ти ју и брат Па хо ми је ко ји је иза брао ло ше та ба
ке. Цео сред њо ве ков ни свет је дат ту. На не ис пи са ном ли сту па пи ра. 
Са да, ме ђу тим, за да так је пи са ра да на тој „злој хар ти ји” на пи ше о њој 
„без ло би је”. У су прот ном, он ће би ти тај ко ји је крив што му сло ва „нису 
бо го хвал на”. Већ у овој пе сми је све ре че но о пе сни ку. На ње му је да 
хва ли свет ма да у ње му ви ди без број не ма не и по дло сти. На пе сни ку је 
да то пре ва зи ђе. Оту да је ово по хва ла пе сни ку ко ји зла све та раз два ја 
од свог све тог по зи ва. Уз све то ви дљив је и троп све та као пра зне хар
ти је. Та хар ти ја се има ис пи са ти бо го у год ним де ли ма, а ни је до оно га 
ко је ис пи су је да су ди о ње ном ква ли те ту ни ти да због ње га осу ђу је 
дру ге. 
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Пе сма „Про ба пе ра” на сли чан на чин уво ди пи са ра ко ји са да про
ве ра ва пе ро и хар ти ју пи шу ћи на ње му оно што је у том тре нут ку чуо. 
А то је глас ко ји је ис пу сти ла чав ка: „а а  а а  г р а а”. На крат ком про сто
ру при ка за но је оно што је бит но у књи жев ном по слу. Не из ми шља ње, 
већ тач но бе ле же ње све та око се бе. Пе сма је све до чан ство не ког тре нут ка, 
тре ну так за мр знут кроз ве ко ве. У пе сми „Књи га ко жа ни ца”, као и у пе сми 
„Уз све ћу”, го во ри се о пред ме ту у ко ме је текст са чу ван. Ов де се, ме ђу
тим, уво ди још не што. Ни су са мо пи сци ти ко ји свој тре ну так ове ко ве
чу ју у тек сту. Књи га о ко јој је реч на ста ла је од ов чје ко же и тај де таљ 
та ко ђе ула зи у свет књи ге. Очи глед но је да смо ов де до ста да ле ко од 
са вре ме ног схва та ња књи ге, где је она не што што се ма сов но про из во ди. 
Ов де је књи га пред мет. И сва ки њен део, не са мо онај за пи са ни, има 
сво ју при чу.

Пе сма „Ри ба са мар ги не”, ка ко Јо ва но вић ка же у пред го во ру, је пр ва 
од ње го вих пе са ма. „Јед ном при ли ком (сам) се за ми слио над цр те жом 
ри бе ко ја се у ста рим ру ко пи си ма по вре ме но ја вља ла на мар ги на ма, окре
ну та гла вом ка од ре ђе ном ре ду ука зу ју ћи на ње го ву ва жност. Уз цр теж 
би по не кад ста ја ле ре чи пи са ра ’Зри зде’ у зна че њу ’Гле дај ов де’.” Цр теж 
ри бе се на ла зи на не ко ли ко ме ста у књи зи, али као чи ста де ко ра ци ја. 
Јо ва но вић ни је ис ко ри стио тех нич ко сред ство за ис ти ца ње по је ди них 
сти хо ва по ко ји ма је и на сло вио књи гу. Мо дер на по е зи ја је од Ма лар ме
о вих „Ба че них ко ца ка” ви де ла мно ге ва ри јан те ис ти ца ња по је ди них де
ло ва пе сме као ва жни јих и то што се Јо ва но вић ни је ба рем ма ло по слу жио 
овим сред њо ве ков ним сред ством у сво јој књи зи је јед на про пу ште на 
при ли ка, по што се ни на ко ји на чин оно не би мо гло та ко сми сле но упо
тре би ти као у књи зи са баш овим на сло вом. Та ко би и на јед но ста ван 
на чин на слов упе ча тљи во об у хва тао це ли ну књи ге без об зи ра на ње ну 
те мат ску ра зно вр сност.

Ве ли ки број пе са ма у књи зи го во ри о на шим ма на сти ри ма, пре да
њи ма, од ре ђе ним ру ко пи си ма и још мно го че му што се мо же сма тра ти 
стро го исто риј ском те ма ти ком. Ипак, ни оне се не ба ве ва жним исто риј
ским до га ђа ји ма већ оним ши ро ким и да нас ма ло ко ме по зна тим про
сто ром при ват ног жи во та у сред њем ве ку. Та ко пе сма „Пред Де чан ском 
хри со ву љом” по сле ло ци ра ња ме ста где се све то од ви ја на ста вља са 
опи сом при ро де. Још јед но озбиљ но пи та ње – при ро да он да и са да – још 
је дан мо тив ко ји су ге ри ше ван вре ме ност. По сле опи са ма гли, сун ца, му ња 
у по то ку, обла ка и та да шњих зве зда, од јед ном се по ја вљу ју љу ди – ора
чи, пи ва ри, „ју но ше про тр ку ју / тек пот ко ва не ждреп це”, а не да ле ко од 
њих „На По чи ва ли шту / ко сти пре дач ке // бла гу ју и оти шу ју / чу ва ју ћи 
ме ђе не у кло не”. Пе сма „Хво стан ски же те о ци” нео спор но по ве зу је про
шлост и са да шњост. О то ме го во ри и сам Јо ва но вић у по го во ру овој 
књи зи: „Лич ни до жи вља ји и фик ци ја, са да шњост и про шлост до ти ца ли 
су се, на до ве зи ва ли и нео че ки ва но спа ја ли. Та ко се, из ме ђу оста лог, мој 
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до жи вљај же тве, ка да се у шу ма диј ским кра је ви ма још жње ло ср пом 
пре то чио у пе сму ’Хво стан ски же те о ци’.” Тај мо тив се још упе ча тљи
ви је ви ди у јед ној од нај бо љих Јо ва но ви ће вих пе са ма „Очев од ла зак на 
њи ву”. Отац озла ћен сун цем, до стру ка у жи ту „ура ња у њи ву / ве дри ном 
не бо пла ва” (бо је у пе сми су као на сли ка ма по зног Ван Го га); „По гле дом 
осме хе зла ти / мо ли твом при зи ва по ве тар је, // дла но ви ма пре би ра гр би ну 
ко се / от ко си ма да пре гр шти ру ко ве ти / по кла сју оро ђу је дра го у ко пи 
зној”. Сли ку ко ја је да та ка рак те ри ше пот пу ни мир. Ов де не ма ни ка квог 
на си ља над при ро дом. Чо век и при ро да се раз ме њу ју. Отац от ко си ма 
„да је” пре гр шти ру ко ве ти. А рад нич ки зној се вра ћа кла сју као што је 
од ње га узе то зр но.

Ово је по е зи ја фи них асо ци ја ци ја, по е зи ја за ис тан ча не ду хо ве. 
По е зи ја ко ја ви ше да је што јој се чи та лац ви ше по све ћу је. Да нас су рет ке 
ова кве књи ге. А са мим тим и дра го це не. Уз бу дљи во ће би ти у бу дућ но
сти ви де ти не ког мла дог пе сни ка од ра слог у гра до ви ма ко ји ће за не ке 
са свим дру га чи је де ло ве свог жи во та от кри ти да су ван вре ме ни, као 
што је то све у овој по е зи ји. 

Ни ко ла ЖИ ВА НО ВИЋ

ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НО ПО ЕТ СКО ЗРЕ ЊЕ

Дар ко Јо во вић, Из гу бље ни сви јет, ИГП „Пе газ”, Би је ло По ље 2019

У из да њу Из да вач когра фич ког пред зе ћа „Пе газ” из Би је лог По ља, 
а на осно ву ре цен зи ја Ми ли це Ба крач, пје сни ки ње, и др Дра га на Ко при
ви це, уни вер зи тет ског про фе со ра књи жев но сти, не дав но је об ја вље на 
но ва пје снич ка збир ка на сло вље на Из гу бље ни сви јет, ау то ра Дар ка Јо
во ви ћа, срп ског књи жев ни ка, ко ји је и вр ло про дук ти ван цр но гор ски 
жур на ли ста.

На пре ко се дам де сет стра ни ца Јо во вић је са брао де се ти не пје са ма, 
и из ве зао збир ку у пет по себ них ци клу са: „Ни је ми ви јек”, „Гу би ли шта”, 
„Ко јим пу тем мај ко”, „Са ња ју ћи ва тру” и „Че ка ју ћи зо ру”. У за нат ском 
сми слу (ако се пи са ње по е зи је, уоп ште, сми је та ко де тер ми ни са ти), Јо
во вић ни је до сље дан кла сич ним по ет ским фор ма ма (у књи зи, ре ци мо, 
не ма со не та, ба ла да, рон де ла...), али је, по опре дје ље њу, пје сник ри ме. 
Бли ски су му, оче вид но, ди стих и ка трен, али ни њи ма ни је роб. У ње го
вим пје сма ма, у овој књи зи, про на ћи ће мо квин тил, сек сти ну или сеп ти
му, а, по кад што, до ду ше не пре че сто, и де ци му, у ко ји ма је вр ло спре тан 
у из во ђе њу ри ме. У оп сер ва ци ја ма о по е зи ји Дар ка Јо во ви ћа у књи зи 
Из гу бље ни сви јет мо гло би се при ми је ти ти да сти хо ви овог ку ри о зи




