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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

У СРП СКОРУ МУН СКОМ  
ПЈЕ СНИЧ КОМ КО ЛУ

Иде ја о збор ни ку но во сад ских и те ми швар ских пје сни ка ко
ји ов дје пред ста вља мо ро ди ла се 1. ју на 2016. при ли ком го сто ва ња 
че тво ри це те ми швар ских пје сни ка у Ма ти ци срп ској, о че му (крат
ким за пи сом у са мом збор ни ку) свје до че Дра ган Ста нић и Са ша 
Ра дој чић. Пје сни ци су ка зи ва ли сво је сти хо ве, а увод но из ла га ње 
на те му „ру мун скосрп ских књи жев них мо но ло га и ди ја ло га” имао 
је уни вер зи тет ски про фе сор и кри ти чар Кор нел Ун гу ре а ну. Ту 
ма лу али ода бра ну ру мун скосрп ску пје снич ку дру жи ну чи ни ли 
су Адри јан Бод на ру, Сла во мир Гво зде но вић, Го ран Мра кић и Ро
берт Шер бан. Вр ло је ли је по што су ти пје сни ци, ко ји су и кул тур
ни пре га о ци, и ве че рас с на ма, у уста но ви ко ја им по но во отва ра 
сво ја вра та. А ли је по је да ка ко и то што иде ја ко ја се та да за че ла 
у Ма ти ци срп ској ни је па ла у за бо рав, већ се ова пло ти ла у ду ху 
пу ног ме ђу соб ног ува жа ва ња, ка кво вла да ме ђу при ја те љи ма. Тај 
плод је са да пред на ма – књи га од пре ко 330 стра ни ца. Ри јеч је о 
дво је зич ном збор ни ку или сво је вр сној ан то ло ги ји под на сло вом 
У истом огле да лу – Два де сет ру мун ских и срп ских пе сни ка из 
Те ми шва ра и Но вог Са да. Из да ва чи су Ма ти ца срп ска из Но вог 
Са да и Bru mar из Те ми шва ра. С те ми швар ске стра не из бор пје сни
ка оба ви ли су Сла во мир Гво зде но вић и Ро берт Шер бан, а с но во
сад ске Слав ко Ал ма жан и Са ша Ра дој чић. Ра ди се не сум њи во о 
вр ло ком пе тент ним осо ба ма.

Из Те ми шва ра су увр ште ни ови пје сни ци: Адри јан Бод на ру, 
Еу ђен Бу на ру, Си мо на Кон стан ти но вић, Ту дор Кре цу, Шер бан 
Фо ар ца, Сла во мир Гво зде но вић, Пе тру Или је шу, Го ран Мра кић, 
Љу бин ка Пе ри нац Стан ков и Ро берт Шер бан. 
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Но во сад ски пје сни ци: Слав ко Ал ма жан, Зо ран Ђе рић, Јо ван 
Зи влак, Иван Не гри шо рац, Ми лан Не на дић, Са ша Ра дој чић, Се
ли мир Ра ду ло вић, Ђор ђо Сла до је, Иле а на Ур су и Ни ку Чо ба ну. 

Пре во ди о ци су Сла во мир Гво зде но вић и Ро берт Шер бан. Ако 
се не ва рам, они ни су пр ви пут на за јед нич ком по слу тран спо но
ва ња јед ног пје снич ког је зи ка у дру ги. И чи ни се да су овај по ве
ли ки за да так оба ви ли ка ко су нај бо ље зна ли и умје ли. А уви јек 
тре ба ис ти ца ти зна чај пре во ди лач ког ра да, на ро чи то кад је у пи та њу 
пре во ђе ње по е зи је, што је по не ким ми шље њи ма (нпр. Гот фри да 
Бе на) не мо гу ћа ми си ја. Али су ти ме за слу ге вр сних пре во ди ла ца 
још ве ће.

Ва ља на гла си ти да се у збор ни ку не пред ста вља по е зи ја ко ја 
се те мат ски од но си на гра до ве Но ви Сад и Те ми швар. Она је у то ме 
и у сва ком дру гом по гле ду пот пу но отво ре на и сло бод на. Збор ник 
пред ста вља пје сни ке из ових два ју гра до ва, а не њи хо ву по е зи ју 
о тим гра до ви ма. Што не зна чи да ов дје не ма и пје са ма с по не ким 
ка рак те ри стич ним до ми цил ноград ским мо ти вом, из на овај на чин 
здру же них но во сад скоте ми швар ских пје снич ких кру го ва.

Ко ли ко су са ста вља чи и из да ва чи па зи ли на рав но прав ну 
за сту пље ност ру мун ских и срп ских пје сни ка и њи хо вих је зи ка, 
го во ри и пот пу на си ме три ја у пред ста вља њу: од 10 те ми швар ских 
ау то ра 3 име на при па да ју срп ском ет нич ком и је зич ком иден ти
те ту, и обр ну то – од 10 но во сад ских пје снич ких име на 3 име на 
пред ста вља ју ру мун ску за јед ни цу и ру мун ску књи жев ност. Али 
ни то ни је све: пје сни ци из Те ми шва ра по ре ђа ни су у збор ни ку 
абе цед ним, а Но во са ђа ни азбуч ним сли је дом. Пје сни ци су до би ли 
и под јед нак про стор – сва ки има по пет пје са ма. Из у зе так су дво
ји ца ко ји су за сту пље ни са по јед ном по е мом, од но сно ду жом 
пје смом. Сва ког увр ште ног пје сни ка пра ти пот пу ни ја би о би блио
граф ска би ље шка.

Ако је у том сми слу овај збор ник са чи њен на за и ста уз о ран 
на чин, по не ко ће се вје ро ват но пи та ти да ли је та ко и са из бо ром 
пје сни ка? За што баш ова а не не ка дру га име на? Па ће умје сто овог 
или оног увр ште ног пје сни ка кан ди до ва ти сво је фа во ри те. Мо жда 
ће би ти и при го во ра са фе ми ни стич ке стра не: зар са мо три пје сни
ки ње ме ђу два де сет за сту пље них ау то ра? Шта би с род ном рав но
прав но шћу (и у по е зи ји, мо ли ће мо ли је по!) о ко јој се да нас то ли ко 
го во ри?

На рав но, сва ки из бор мо же се и тре ба под вр ћи кри тич ком про
су ђи ва њу, на ро чи то вр ло све ден из бор (као што је овај) са уна при јед 
огра ни че ним бро јем увр ште них име на. При то ме ва ља зна ти и 
ува жа ва ти: сва ки ан то ло ги чар, са ста вљач или при ре ђи вач из да ња 
ове вр сте има сво је кри те ри ју ме би ра ња и ва ло ри зо ва ња пје сни ка 
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и њи хо вих оства ре ња – ствар је са мо у то ме да их увјер љи во из ло
жи и обра зло жи. 

Не мо гу да оцје њу јем сам из бор ау то ра са те ми швар ске пје
снич ке сце не, а што се но во сад ских пје сни ка ти че, ри јеч је о афир
ми са ним име ни ма о ко ји ма ве че рас ни је ни по треб но да се по себ но 
го во ри. Њи хо ва по е зи ја до бро је по зна та, ви ше крат но је и ма њеви ше 
ме ри тор но оцје њи ва на, на гра ђи ва на углед ним на гра да ма. Али бих 
за то, у нај кра ћем, по не што ре као о на шим го сти ма, пје сни ци ма 
из Те ми шва ра ко је – из у зи ма ју ћи ко ле гу Сла во ми ра – ипак ма ње 
по зна је мо.

Сла во ми ра Гво зде но ви ћа, ко ји је за пра во дво је зич ни пи сац, 
по зна јем и ува жа вам одав но – увр стио сам га у ан то ло ги ју Мо дер но 
срп ско пје сни штво (1991), ску па са са мо још јед ним срп ским пје
сни ком из Ру му ни је – Слав ком Ве сни ћем. Ко ли ки је ра ди јус Сла
во ми ро вог пло до твор ног књи жев ног и кул тур ног дје ло ва ња, у то 
сам се увје рио и ље тос, о Пре о бра же њу, као гост Са ве за Ср ба из 
Ру му ни је. 

Са дви је об ја вље не по ет ске збир ке на срп ском је зи ку, ни Ро
берт Шер бан ни је нам не по знат пје сник. Ево јед не ње го ве кра сне 
ми ни ја ту ре („Прог но зе вре ме на”) из збир ке Азбест, пре вео Сла во
мир, а из да ла Аго ра: „на кра ју / јед не љу ба ви / жи вот се за тва ра / 
као ки шо бран / до сле де ће / ки ше”.

А Адри јан Бод на ру, ма шта ју ћи о љу бав ној сре ћи, пра ви и ова
кве, „су пер со нич не” из ле те све до Цр ног мо ра: „Сре ћа ме је сна шла 
из не на да: / жи вео сам у гра ду / у ко јем си су пер со ни ци ма мо гао 
до ве сти / све же си ре не / из Кон стан це”.

Си мо на Кон стан ти но вић, пје ва ју ћи о из вје сном стар цу на 
пје шач ком пре ла зу, ка же: „де сном је ру ком чвр сто др жао хлеб на 
гру ди ма / као по јас за спа са ва ње / ре као би да је де те / ско ро од би
је но од си се”. Већ ово је до вољ но да по же ли мо но ве су сре те са Си
мо ни ном по е зи јом.

Ту дор Кре цу го во ри сво ји ма, „за вас и да нас ра ту јем као Ср би”. 
За и ста, Ср би су пре ви ше ра то ва ли, на дај мо се да је све ма ње оних 
ко ји би ра то ва ли до по сљед њег Ср би на.

Шер бан Фо ар ца ау тор је ве ли ког бро ја књи га, а пје сме му 
ода ју крај њу фор мал ноје зич ку отво ре ност и раз и гра ност. Та ко је 
у јед ној пје сми ва ри рао упо тре бу ен гле ских име ни ца ко је се за
вр ша ва ју на ing, па је ду гач ки сти хов ни низ од та квих име ни ца 
окон чао са He rr Go e ring.

Пе тру Или је шу пред ста вљен је по е мом „Отво ре но пи смо го
спо ди ну Гор ба чо ву о мом бра ту”, у ко јем се сна жно по бу нио про тив 
свјет ских моћ ни ка ко ји упра вља ју жи во ти ма обич них смрт ни ка. 
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Текст је на стао у де цем бру 1989, а сам пје сник сма тра да је њи ме 
ан ти ци пи рао де цем бар ску ре во лу ци ју исте го ди не у Те ми шва ру.

Љу бин ка Пе ри нац Стан ков пи ше под јед на ко до бро и про зу 
и по е зи ју. У јед ном епифаниjском тре нут ку сво је ли ри ке ре кла је 
да „нам се од у зи мао дах / ка да је не што нео пи си во / за си ја ло у 
на ма / као ду ња под сун цем”.

А јед но од љеп ших от кри ћа овог збор ни ка за ме не је по е зи ја 
Го ра на Мра ки ћа, ко ја се ра ђа из не глу мље них жи вот них ло мо ва 
и ис ку ше ња. Ка ко је пје сник још ре ла тив но млад, вје ру јем да ће 
се у Ср би ји о ње му тек чу ти. Ево ка ко се за вр ша ва ње го ва пје сма 
„Рас кољ ни ков”: „смрт је та ко ду бо ка / као анар хи стич ка мо ли тва 
/ и шта је сва ки но ви дан / но бе сни за мах се ки ре / у пра зно?”.

Мра ки ће ви сти хо ви не за ма ху ју у пра зно!
Као што ни збор ник у ко јем се на ла зе не па да у пра зни ну.
Збор ник нас под сје ћа на ме та фо ру и сим бол мо ста, ко ји је у 

срп ској књи жев но сти – за хва љу ју ћи по себ но Иви Ан дри ћу – за
до био нај ви ше, па и уз ви ше но зна че ње. И овај збор ник, у ко јем су 
здру же ни сти хо ви је зич ких умјет ни ка из два ју ге о граф ски и кул
тур но и сто риј ски бли ских гра до ва, ко ји ће 2021. би ти и „кул тур не 
пре сто ни це Евро пе”, из раз је за јед нич ке же ље за пре мо шћа ва њем 
не ких ста рих или вје штач ки ства ра них не спо ра зу ма, иа ко их међу 
Ру му ни ма и Ср би ма ни је би ло мно го. Пра ви пје сни ци не мо гу би ти 
про тив ни ци дру гих је зи ка и кул ту ра, већ од у ви јек за го ва ра ју до
дир и раз го вор с њи ма, оче ку ју ћи да опло де сво је ства ра ла штво и 
про ши ре соп стве не ви ди ке. Пје снич ка ми сао не тр пи ни ка кво иде
о ло шко или др жав но по ли тич ко ту тор ство, као што су јој стра ни 
на ци о нал ни и вјер ски та буи, пред ра су де свих вр ста. По е зи ја нас 
осло ба ђа од сте ре о ти па, од ду хов не уско сти и кру то сти, и по зи ва 
на све људ ско ра зу ми је ва ње, у су срет са дру ги ма и дру га чи ји ма. 
По зи ва на уза јам но да ри ва ње. А пје сни ци из Те ми шва ра и Но вог 
Са да ипак су – уз све ра зу мљи ве раз ли ке – у мно го че му слич ни 
и бли ски. Ни је ни чу до јер су са вре ме ни ци, а сем то га – жи ве у 
су сјед ним и при ја тељ ским зе мља ма, не да ле ко јед ни од дру гих. 
Отуд су се и на шли у овом и ова квом – истом огле да лу. Или у 
истом пје снич ком ко лу.*

* Реч на пред ста вља њу пе снич ког збор ни ка У истом огле да лу – Два де сет 
ру мун ских и срп ских пе сни ка из Те ми шва ра и Но вог Са да (Ма ти ца срп ска – Bru mar, 
Но ви Сад – Те ми швар 2019), у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 1. но вем бра 2019. 
го ди не.




