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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
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тет ног ства ра о ца, и плод ног но ви на ра, ни је су бес пре кор но уме тре ни, али 
им ти ме ни је су од у зе ти по е ти ка, за нос, ми са о ност, а по себ но не очи ти 
про цес ње го вог ин ди ви ду ал ног пје снич ког зре ња.

Дар ко Јо во вић је, као по е та, ра ци о нал ни са њар. У крат кој пје сми 
„Вар ка” не кри је да је ње гов дан по ку шај бје га, од сна, од мр тви ла, од 
зе мље ко јој би, на кон цу, „да умак не”. „Ни је ми ви јек”, пје сма по ко јој је 
и ци је ли пр ви ци клус на сло вљен, сат ка на је од три ка тре на; у њој је зби
је на лу цид на пер цеп ци ја од су ства сми сла и са др жа ја у оп штој по пла ви 
(„све га и сва че га”); опи сан је про цес, ре цен тан, у ко јем чо вјек ва пи је и 
тра жи су шти ну. Ме ђу тим, „обич ног” чо вје ка (а обич ним се чи ни сва ки 
ко ји пје сник ни је) збу њу је пре да ност и пре пу ште ност овог пје сни ка том 
оп штем то ку, ко ло те чи ни, су вој и не плод ној: „Уза луд иштем гла са / Од 
ни је мог ви је ка / Ни ка пље во де из та ла са / Ни ци ка од чо вје ка”. Да кле, 
у сво јим успје лим ме та фо рич ким ис ка зи ма Јо во вић је склон да при зна 
да смо за су ти не во дом ти хо га то ка, већ та ла си ма („све га има мо”, ре ћи 
ће дру ги пје сник), али да нас из оби ља „не за па да” ни кап („са мо смо 
те бе жељ ни”, до вр ши ће Бећ ко вић). Но, и ове сра хо те би чо вјек пре бро
дио, јер „не жи ви са мо о хље бу и во ди” (Мт., 4: 4), али ле ди у жи ла ма 
крв цу опо ме на Дар ка Јо во ви ћа да не са мо да не ма „ни Цр њан ског ни 
Бран ка” (ма ло ли је?!) већ и да „до го ри је ва ри јеч Ње го ше ва”, а у том 
слу ча ју нам оста је са мо да ни је ми мо, ска ме ње ни. Сто га је, увје ре ња смо, 
и ау тор ове ва жне збир ке ви јек у ко јем се не по на вља, не ре ци ту је, не 
гу сла, па чак го то во и не чи та Ње го ше ва ри јеч озна чио ни је мим, а ти ме, 
сим бо лич ки, нас озна чио мр ци ма.

Пје сма ис по ја на у осам ка тре на, „Ђур ђе ви Сту по ви”, нај у пе ча тљи
ви ја је сим во ли ка сви је та, јер је у сва кој стро фи, по себ но, Јо во вић са оп
шта вао ка кав је то „сви јет” по хо дио, и на ко ји на чин, Ђур ђе ве Сту по ве, 
ка ко се упор но тру дио да их здро би, али ка ко су, свје до ци смо, сна жно, 
из но ва, из ра ста ли и об на вља ли се. Пје сник, по ма ло са скри ве ном иро ни
јом, под сје ћа ко се све сви је том на зи ва, и што је сви јет у од но су на бо
жан стве ни и ду го вје ки ма на стир за вје штан Све то ме Ђор ђу (ко ји нам је 
да мар и спо на на ци о нал на). Алу зив ним то но ви ма и спрет ним фи гу ра ма 
пје сник де скри бу је зло дје ла ко ја је „сви јет” чи нио овој древ ној не ма
њић кој све ти њи („ру шио је сви јет тво је ол та ре”; „...вје ру да ти са тре”; 
„...там ни чио Бо га”; „Пре о ра вао гро бо ве бли ске / Угар ком ти ва дио очи”; 
„По га нио би стре ри је ке”), и на те ме љу ових опи са омо гу ћио је чи та о цу 
да про чи та, ме ђу ре до ви ма, ко ји је све „сви јет” до ла зио и про ла зио (за
сли је пљен за бо ра вом на вас кр сну ћа све ти ња) по над осам сто ље ћа жи вог 
хра ма Све тог Ге ор ги ја. Но, као умјет ник, да кле, Бож ји ми ље ник, узда ју ћи 
се у пре о бра жај и по ка ја ње, пје сник се у по сљед њем ка тре ну ове див не 
пје сме на да: „Али мо жда про гле да све ти на кле та / Опро сти за то гре хо ве 
њи не / Не ра зу ми је да си из над сви је та / И да сви јет од те бе по чи ње”.
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Као освје до че ни, и опре ди је ље ни, пје сник за ви ча ја (из ко га је на 
ва се љен ску ви со ра ван из ди зао се о ске оби ча је), пје смом „По ди вља ла 
кру шка” Дар ко Јо во вић нам има нент но са оп шта ва сво је ви ђе ње вре ме
на и вре ме ни то сти, као бит них ег зи стен ци јал них од ред ни ца. Оно што 
је вре ме ни то, да кле, и бив стве но је (и бив ству ју ће). Ме ђу тим, код овог 
ау то ра, у овој пје сми, јед но и дру го ни је су бли ски пој мо ви, осо би то у 
сво јим ег зи стен ци јал ним кон се квен ца ма. На и ме, док је би ло бив ству
ју ћег, пје сни ко ви „пре ци су пи то ми ли ду ше / зно јем бра не ћи зе мљу од 
су ше”; зна чи, овим жи вим, жи во том бо га тим и здра вим де скрип тив ним 
сти хо ви ма, пје сник при бли жа ва, пру жа лич ну (а оп шту) ре ми ни сцен
ци ју на не гда шње, за ви чај но, се о ско, бив ство ва ње. Кад је пре вла да ла 
вре ме ни тост, не ста ло је бив ству ју ћег, те са да „кру шка ли ста жи во те 
дав не / Од ла ске на ше у сви јет бро ји / Осу ђе на да ле ди не рав не / Ди вљим 
пу пољ ци ма бро ји”.

Већ у на ре че ној пје сми, „По ди вља ла кру шка”, уо че ни су фи ло соф
ски хај де ге ров ски еле мен ти, од но сно зна ча јан од нос бив ство –ври је ме, 
али је тај до јам сна жни ји у иш чи та ва њу пје сме „Низ дру мо ве”. По пут, у 
фи ло со фи ји, Мар ти на Хај де ге ра, или, у књи жев ној про зи, Ива Ан дри ћа, 
ко ји су и у на сло ви ма сво јих књи га пут и зна ко ве ко ри сти ли, осо би то 
овај пр ви, огла ша ва ју ћи нам, та ко, сво ја те мељ на ми сли лач ка стре мље ња, 
и пје сник Дар ко Јо во вић, скре ћу ћи чи та о цу па жњу на ба ри је ре ко ји ма 
је, очи то, на ре дан, гор до по ру чу је да су „дру мо ви мо ја суд би на”. Ова 
кон ста та ци ја ни је на ив на, већ вр ло ми стич на. Пут је сим бол жи во та, 
тра га ња, бор бе, а, нај по сли је, и пје ва ња, од но сно са мо о ства ре ња, јер, 
пот крај жи во та ће се сва ки зрео чо вјек освр ну ти (или, ма кар, при сје ти ти) 
на тем по рал ну ста зу чи јем кра ју се при ма као.

Пје смом „Срам не че те”, од но сно у се дам ди сти ха, ко ли ко је чи ни, 
пје сник, као сва ки чо вјек бла ге на ра ви, ко ји, при све му, вр ло до бро уви ђа 
шта се чи ни са њим и са ње го вим ро дом, по ру чу је да не са мо да је ја сно 
и очи глед но оно што се зби ва већ и да су пје сни ку јав не и оне скри ве не 
„на мје ре на о па ке”. На и ме, Јо во вић је на чи сто са не по зва ним че та ма, 
ко је и озна ча ва епи те том „срам не”, а то чи ни јер је за ње га, као чо вје ка, 
нај те жа ква ли фи ка ци ја сра мо та, а сра мо том др жи све што ни је че сти то, 
да кле не мо рал но је, а упра во су та кве „на о па ке на мје ре” да се пје сни ко
вим „пре ци ма ра за пе тим” „кр ста че обез гла ве”, „пре о ру ра ке”, „от ки не 
сје ћа ње”. Ипак, моћ на је и не дво сми сле на по ру ка пје сни ка „срам ним че
та ма” у за вр шним стро фа ма (дис ти си ма): „Али мо ји пре ци / С ду ша ма 
као све ци / Ко сти ма и зна ме њи ма дав ним / Че та ма пр ко се срам ним / Зна
ју ћи да ће убо ге че те / Ви си ти на сво је ба јо не те”. Ина че, у овој збир ци 
сво јом чи тљи во шћу, али и сво јом ква ли та тив ном сло же но шћу, до ми ни
ра ју пје сме пи са не у дис ти си ма, по пут пје са ма „Од бра на”, „Из гу бље ни 
сви јет”, „Там но ва ња”, „Низ дру мо ве”...
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Ако је Рат ко Де ле тић пје вао „но сим ту гу Цр њан ског”, он да би и 
Дар ко Јо во вић, ко ји је, од не дав но, и ла у ре ат на гра де са Рат ко вим име
ном, мо гао по ру чи ти да „ди је ли ми сао В. Ћу ла фи ћа”. Јер, у пет ка тре на 
пје сме „Сви јет на за ла ску”, по све ће ној Влај ку Ћу ла фи ћу, ко ји је и има
нент ни по ет ски су бје кат, Јо во вић ну ди не ке, на чел не, од го во ре на Ћу
ла фи ће ву књи гу „Кад сви је том про ми је ним”, при че му сва ки за вр шни 
ди стих у ка тре ни ма Јо во ви ће ве пје сме ко ин ци ди ра са на слу ће ним од го
во ри ма на пи та ња ко ја је и Ћу ла фић по ста вљао. Кроз Јо во ви ће ву оп ти ку, 
Ћу ла фи ће ва пи та ња да нас се очи ту ју као ре то рич ка: „Ти сви је том про
ми је ни / А сви јет још лу ђи по ста / Ма ло му ка ме ња у кр че ви ни / А зла 
му ни ка да до ста”.

Књи га Дар ка Јо во ви ћа је, у мно го че му, ла мент над суд би ном сви
је та, над бу дућ но шћу пла не те чи ји смо жи те љи, над сју тра шњи цом, ако 
ће је би ти. Али при је све га то га, књи га је ри да ње над суд бом соп стве ног 
на ро да. А срп ски на род се, по сма тра но уна зад, кроз вје ко ве, раз от крио 
као на род склон не сре ћа ма и на ци о нал ним уде си ма ка та кли змич них 
сра змје ра. Се дам на е сто и осам на е сто сто ље ће Ср би ће, нај вје ро ват ни је, 
по себ но пам ти ти по ве ли ким се о ба ма, ко је су би ле и бје жа ни је, по кре
ну те умно го ме не са знај ним мо ти ва ци ја ма, али ко је су у на род ном ар
хе ти пу оста ле упе ча тљи ве и по име ни ма он да шњих пред вод ни ка тих 
гло ма зних ми гра ци ја. Та ко је и наш пје сник јед ну од сво јих пје са ма 
на сло вио „По но во до ла зи Ар се ни је”, из ко је се са мо име не гда шњих 
срп ских па три ја ра ха, пред вод ни ка на ци о нал них се о ба, до и ма као оп шти 
за јед нич ки име ни тељ свих ма ло ду шних по так ну тих же љом да свој на
род исе ља ва ју и пре се ља ва ју са вје ков них им ог њи шта. Тај по нов ни 
до ла зак Ар се ни јев је пје сни ко ва бо ја зан (или ан ти ци па ци ја) од но вог по
кре та, умје сто сна жног и чвр стог от по ра. Ни је ла ко чи та ти упо зор љи ве 
сти хо ве: „По но во до ла зи Ар се ни је / У за ве жљај сви јет да од не се / И про
спе га у не ви дје ла пу ста / Ка ко не би за мо ја глад на уста / Оста ло ни слам
ке спа са / Ни пре гршт то пли не / Ка ко за ви чај не би имао гла са / Док не
ста је у да љи не”. Сна га ко јом пје сник до жи вља ва на ци о нал ну не сре ћу 
је пре о вла ђу ју ћа. Он до ла зак не ког но вог Ар се ни ја оче ку је као на мје ру 
да „нам исе ли на ду”, и „увје ри се да су нам ду ше мр тве”, не би ли та ко 
„њи ве шу мом да за са ди”, а, у крај њем, да „ко ри је не и за ва ђе на ше / пре
се ли под ду шман ске ску те”. Не ће би ти зго рег да се број чи та ла ца ове 
књи ге уви ше стру чи, јер је то, мо жда, мо гућ ност да се не де си да нас 
ли дер, не ки, на но во, „пре мет не пре ко Дри не”.

Иа ко ни је су под во ђе не стро го под по се бан, за јед нич ки ци клус, у 
књи зи су се не ко ли ко пје са ма из дво ји ле као љу бав не. У њих убра ја мо: 
„Гру ди као од бра на”, „Са ња ју ћи ва тру”, „Ви ди ци”, „Кад оста неш са ма”, 
„На рас кр сни ци”, „Љу бав у Иван гра ду”, а за јед нич ко им је, по ред оста
лог, и то да је нај та на ни је осје ћа ње, љу бав, због ко је је и Го спод ка зао 
да је чо вје ка ство рио по сво ме об лич ју и ли ку, не што че га је у пје сни ку 
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би ло кроз де се тље ћа ње го вог жи во та, али му је оти ма на, угро жа ва на, 
или му је из ми ца ла, па га да нас, у пје сми, а ти ме и у ње го вом би ћу, ис пу
ња ва и стреп ња и не вје ри ца, да му ко љу бав, ко ју он, знам га, по сје ду је, 
не угра би и, по но во, не до зво ли или, не дај Бо же, не обе сми сли. Тај „не ко”, 
од ког и Јо во вић стре пи (а стре пи и пот пи сник ове скром не ана ли зе), 
на зван је у збир ци „сви је том” – она кав ка кав све је сте и мо же би ти. Љу
бав је, у на ве де ним пје сма ма Дар ка Јо во ви ћа, осје ћа ње ко је нај су штин
ски је по чи ва у пје сни ко вим гру ди ма, а ап сор бу је у се бе и „ми рис би ља”, 
и „гни је здо пти це”, и „мај чи не ру ке”, као штит итд. Ли ри ка је код Јо во
ви ћа нај ра згра на ти ја упра во у пје сма ма са љу бав ном (не и ерот ском) 
те ма ти ком. Та ко се пје сник чвр сто др жи не ког жен ског ли ка (ко ји нам 
не от кри ва, чу ва ју ћи му цје ло куп ну ми стич ност), као лир ског су бјек та, 
а, као чо вјек свог за ви ча ја, пје сник се др жи и про ље ћа и ље та као по ет
ских сим бо ла жар ке људ ске емо ци је. Оп шти је до јам да је, кат кад, Јо во
вић пи сац ту гом ко ло ри са не и ин то ни ра не, за не се не ли ри ке, ко ју су 
та квом учи ни ле не ис пу ње не, не до са ња не, не ве се ле, про те кле љу ба ви.

У за вр шним оп сер ва ци ја ма о но вој књи зи Дар ка Јо во ви ћа при ми
је ти ће мо нео д сту па ње од вје чи тих по ет ских те ма, али ни од сна жне 
кри ти ке ге не рал но ин хе рент ног со ци јал ног тре нут ка, у чи ји ко ви тлац 
смо (ко ји вољ но, ко ји не во љом) за па ли, и ко ји нас ви је док нам ми сао и 
дух не ско ли. Као ре цепт за „од бра ну сви је та” мо же мо пре пи са ти до бру 
по е зи ју, а Јо во вић је је дан од ње них тво ри те ља.

Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ

НЕ КО МО РА ДА ЈЕ ОКЛЕ ВЕ ТАО СРП СКУ К.

Бо рис Бу ла то вић, Окле ве та на књи жев ност, На уч но удру же ње за раз вој 
срп ских сту ди ја, Но ви Сад 2017

Вје ро ват но ни јед на књи жев ност у цје ло куп ној исто ри ји но ви јег 
до ба ни је пре тр пје ла слич ну суд би ну као што је слу чај са срп ском књи
жев но шћу. Од еп ске по е зи је, ко јој је Вук Ка ра џић отво рио пут ка нај ве
ћим пред став ни ци ма европ ског ро ман ти зма, код ко јих је са оду ше вље
њем при мље на, пре ко нај ви шег при зна ња за књи жев ни рад но бе лов цу 
Иву Ан дри ћу, до пла не тар не сла ве ро ма на Ми ло ра да Па ви ћа, што су 
са мо нај мар кант ни је тач ке ње не да ле ко бо га ти је ино стра не ре цеп ци је, 
срп ска књи жев ност је до спје ла на осу ђе нич ку клу пу са не ви ђе ном оп
ту жбом за ини цај лни под сти цај не сре ће ко је је за де си ла бив шу Ју го сла
ви ју у тре нут ку ње не раз град ње. Спи сак ли те ра ту ре ис пи са не са та квим 
пре ду бје ђе њем на раз ли чи тим је зи ци ма об у хва та да нас чи та ву јед ну 




