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К Р И  Т И  К А

ЗРЕ ЊЕ У СЕН ЦИ ПРО ЛА ЗНО СТИ

Жар ко Ми лен ко вић, Кр хо ти не ле та, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во
вен ча ни”, Kраљево 2019 

Жар ко Ми лен ко вић (1988), пе сник, уред ник, књи жев ни кри ти чар, 
есе ји ста и ор га ни за тор књи жев них про гра ма и књи жев них из да ња у 
Кул тур ном цен тру „Гра ча ни ца” у Гра ча ни ци, као и Ви дов дан ских све
ча но сти, већ је при ву као па жњу кри тич ке јав но сти сво јом нај но ви јом, 
дру гом по ре ду збир ком по е зи је Кр хо ти не ле та. На шој пу бли ци ина че 
је по знат чи тав низ зна чај них пе сни ка и пе сни ки ња са Ко со ва и Ме то хи
је ста ри је и сред ње ге не ра ци је (Дaринка Је врић, Mилица Јеф ти ми је вић 
Ли лић, Дра го мир Ко стић, Ра до слав Сто ја но вић) и про зних пи са ца (Пе тар 
Са рић пре све га), а Ми лен ко вић при па да ге не ра ци ји мла ђих и нај мла ђих 
пе снич ких гла со ва којa по чи ње да тра жи сво је ме сто на тој ге не ра циј ској 
ма пи ау то ра и ау тор ки ро ђе них не где по сле 1985. го ди не. 

Mало је или го то во ни ка ко по зна то да је Жар ко Ми лен ко вић пр ви и 
за са да је ди ни срп ски ау тор са Ко со ва и Ме то хи је ко ји је сво јим пе сма ма 
скре нуо па жњу на ре ги о нал ној сце ни и то ван срп ског кул тур ног про сто ра, 
ни ма ње ни ви ше не го у ча со пи су Са ра јев ске све ске 2015. го ди не. Ту је 
об ја вљен је дан ње гов ци клус на зван „Му шко пи смо”, по све ћен ни ма ло 
слу чај но Рад ми ли Ла зић, као иро нич ни и сво је вр сни бун тов нич ки од го вор, 
ре ак ци ја на ње ну чу ве ну пе сму „Жен ско пи смо”. Ти ме је он иза звао бу ру 
не го до ва ња у де лу књи жев не јав но сти у Хр ват ској и Бо сни и Херце го ви
ни, а чла ни ца Хр ват ског дру штва пи са ца Ан то не ла Ма ру шић чак је оп ту
жи ла и ње га и уред ни штво Све зака за сек си зам, ми зо ги ни ју и шо ви ни зам. 
У том сми слу је написано да је „у не дав но об ја вље ном бро ју ча со пи са 
Са ра јев ске све ске осва нуо ци клус по е зи је ’Му шко пи смо’ ау то ра Жар ка 
Ми лен ко ви ћа. Ми лен ко вић је у сво јој по е зи ји ма чи змом, шо ви ни змом и 
ми зо ге ни јом по ку шао до ча ра ти про бле ме мо дер ног му шкар ца, ко је га 
жен ска еман ци па ци ја до во ди до лу ди ла и од у зи ма му све бла го да ти ко је 
је до са да ужи вао у па три јар хал ном дру штву. Овим се по во дом у сту де ном 
Ан то не ла Ма ру шић освр ну ла на не по сто ја ње уре ђи вач ке по ли ти ке и 
кри тич ког од но са пре ма књи жев ним при ло зи ма у спо ме ну том ча со пи су”.
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За ни мљи во је да се у сво јој ана ли зи тог ци клу са до тич на ау тор ка 
освр ну ла и на пе сму у ко јој Ми лен ко вић алу ди ра на сти хо ве из пе сме 
Ми ло ша Цр њан ског „Ту жно је би ти му шко”, озна чив ши га као апо ло
ге та бал кан ског ма чи зма и про фа ши стич ки ори јен ти са ног пи сца, што 
он у сво јим де ли ма сва ка ко ни је, по го то во у збир ци Ли ри ка Ита ке и у 
При ча ма о му шком. Чак се у њи ма мо же го во ри ти упра во о сла бом или 
ал тер на тив ном ма ску ли ни те ту ко ји од би ја да при хва ти свoje па три јар
хал не, тра ди ци јом усло вље не му шке уло ге. Али од рас па да Ју го сла ви
је у за пад ним сла ви стич ким ака дем ским и књи жев ним кру го ви ма чи је 
сте ре о ти пе ова књи жев ни ца без ре зер вно при хва та, Ми лош Цр њан ски 
углав ном ва жи као по бор ник ра ди кал ног срп ског на ци о на ли зма и све га 
што он со бом но си. На рав но да је Ми лен ко ви ћев ци клус да ле ко од та квог 
до жи вља ја све та, реч је о из ве сној тра ве сти ји род них уло га. 

У том тре нут ку, ау тор је имао јед ну об ја вље ну збир ку по е зи је Ке
но таф (2011) у из да њу „Ле стви”, до ко је се те шко мо гло до ћи уко ли ко је 
ау тор ни је сам про сле дио, те је сто га ње на ви дљи вост би ла ми ни мал на. 
Ре цен зент, про фе сор и пе сник Дра го мир Ко стић, од мах је скре нуо па жњу 
на та ле нат та да још ве о ма мла дог пе сни ка. Ми лен ко ви ће ва по е зи ја од ли
ку је се елип тич но шћу и је згро ви то шћу из ра за, (ау то)иро ни јом, про жима
њем по е зи је и ан ти по е зи је, од но сно про зе, ком би но ва њем колoквијалног 
и ме та фо рич ког реч ни ка итд.

Због то га су Кр хо ти не ле та пр ва за и ста ре пре зен та тив на збир ка 
Жар ка Ми лен ко ви ћа ко ја се по е тич ки си ту и ра ка ко у окви ру услов но 
на зна че не пе снич ке ге не ра ци је, та ко и у окви ру од ре ђе них тра ди циј ских 
то ко ва срп ске по е зи је про шлог и овог ве ка. Ту пре све га мислимo на по
не што из дво је ну пе сни ко ву по е тич ку по зи ци ју у окви ру мла ђе и нај мла
ђе сце не, ко ја је углав ном под ути ца јем ан гло а ме рич ке је зич ке по е зи је, 
нео а ван гард ног екс пе ри мен та се дам де се тих или об но ве над ре а ли зма. 
Жар ко Ми лен ко вић се пак вра ћа мо дер ни стич кој и ви со ко мо дер ни стич
кој по е зи ји дру ге по ло ви не два де се тог ве ка, по себ но Вас ку По пи, али 
пре ко ње га и аван гард ној елип тич кој тра ди ци ји Мом чи ла На ста си је ви ћа, 
као и Но ви це Та ди ћа, од но сно Ива на В. Ла ли ћа. Та ди ће ва и Ла ли ће ва 
по е зи ја не сум њи во су инспирисалe пр ви и дру ги ци клус ове збир ке, 
да кле „При су ство” и „Ле то”. Тре ћи ци клус, са ста вљен од се дам про за
и да под на зи вом „Цр не ми сли”, на фор мал но дру га чи ји на чин об ра ђу је 
мо ти ве из сти хов них ци клу са. 

Пр ви ци клус, „Присуствo”, са ста вљен од 15 пе са ма, већ на сло вом 
алу ди ра на пр ву збир ку Но ви це Та ди ћа, При су ства, од но сно дру гу, Смрт 
у сто ли ци, по ам би јен ту, ат мос фе ри и ко ри шће ним мо ти ви ма. Већ у 
пр вој пе сми, „Цр ни ло”, лир ски су бјект кон стру и ше је дан фан та сти чан 
ен те ри јер, где се Не по зна ти не ко по ја вљу је у ћо шко ви ма, угло ви ма, 
сто ли ца ма, де ло ви ма на ме шта ја. Тај „мрач ни створ” под се ћа на не ку де
мо но ло шку фи гу ру, слич ну Та ди ће вом ке зи лу, на двој ни ка су бјек та из 
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там не пер спек ти ве и не га тив ног то та ла. Пе сма је на пи са на кон зиц ним, 
пре ци зним сти лом, a сли ке се зна чењ ски гру пи шу око екс пре сив не црне 
бо је, од но сно цр ни ла. У по след ња два сти ха га ше ње сун ца и све тло сти 
(сa ве ли ким С) под ра зу ме ва и од у ми ра ње го во ра, ре чи, сми сла, Бо га, 
жи во та, што већ на по чет ку да је спе ци фи чан увод у дру ги, сре ди шњи 
ци клус, „Ле то”. 

У пе сма ма „Чо век: звер” и „По зна ти стран ци” лир ски су бјект пе ва 
о чо ве ко вој етич кој од го вор но сти пре ма се би и дру ги ма („На шим ру ка ма 
Зло чи ни мо”), бу ду ћи да кон ста ту је вла сти ту рас по лу ће ност и на по ре до 
по сто ја ње и чо ве ка и зве ри у су бјек ту. Пе сма „Дру го ви” у до број ме ри 
ожи вља ва пе сме из Та ди ће ве по след ње об ја вље не збир ке Ђа во лов ше грт: 
ту су и слич не сли ке под ви је них ре по ва, те шког смрадa и тамe ко ја се 
ши ри из ње га и ње го вог бра та док ше та ју пу стим ули ца ма Гро багра да. 
„Ко ра ци” су ге ри шу на је зду лу ди ла и чи та вог спек тра не га тив них осе ћа
ња ко ја ау ди тив ним пу тем ука зу ју на при су ство не по зна тог, нео д ре ђе ног 
зла: прет њу, страх, са мо ћу, из дво је ност, анк си о зност. У то ме уче ству ју 
сва чу ла (вид, ми рис, укус, до дир) и у та квом естет ском ре жи му то нео дре
ђе но се мак си мал но кон кре ти зу је, да би се у пе сми „Про ла зник” по ја вио 
гла вом и бра дом Са та на ко ји је кре нуо у лов и ко ји је осли кан пре ма 
прет ход ном мо де лу. Он има спо соб ност бес ко нач не про теј ске ме та мор
фо зе, има ра зна ли ца и раз не си ту а ци је, нпр. као Про да вац пар фе ма 
ко ји ми ри ше на сум пор. У „Мо де лу за жи ву при ро ду” чи тав се ен те ри
јер они рич ки тран сфор ми ше, па се „ма сти ло пре тва ра у отров, а пе сма 
у смрт”, су ге ри шу ћи тра ге ди ју пе сни ка ко ји, из дво јен од ру ље и њо ме 
жи го сан, пе ва „по га ним је зи ком”, још јед ном ме та фо ром Но ви це Та ди ћа 
(„Сан”). Стра ва обез ли че ња у пе сми „Чо век без ли ца” су ге ри ше ужас 
пре о бра жа ја зла у не ма те ри ју, небићe, нео д ре ђе ност те фи гу ре ко јој ко
нач но тре ба да бу де ис по ру чен Ње му, увек ка да нас смрт из не на ди.

У пе сми „Круг”, ко ја је ни ма ло слу чај но по све ће на Мом чи лу На ста
си је ви ћу, за ни мљив је гра фич ки об лик са ме пе сме, сат кан од број них син
так сич ких па ра ле ли за ма, чи ме се по сти же ефе кат ме ло диј ске ма ги је, 
што упу ћу је и на по е ти ку кру га Але ка Ву ка ди но ви ћа. Круг као ве чи то 
по на вља ње и мит ско об на вља ње су ге ри ше да се и ти кру го ви ипак вре
ме ном ме ња ју, јер он по сто ји и уну тар су бјек та и ван ње га („из Кру га у 
Круг / увек у но ви упа даш Круг”). У за вр шној, пе си ми стич ки ин то ни
ра ној пе сми овог пр вог ци клу са иро нич ног на сло ва „Спа се ње” ја вља се 
ми сао о са мо у би ству као не хри шћан ском на чи ну окон ча ња жи во та, што 
је последицa су о ча ва ња с по сле ди ца ма и све шћу о злу. У дру гом ци клу су 
и ова иде ја ће се про ме ни ти, упр кос стал ној пре да по ка лип тич кој слут њи 
све та.

Дру ги сре ди шњи ци клус, „Ле то”, не сум њи во је у зна ку Ла ли ће ве 
по е ти ке, али и чи та вог те мат скозна чењ ског ком плек са у свет ској и осо би
то срп ској књи жев но сти тзв. со лар ног ми та: ту су Ду чић, Раст ко Пе тро вић, 



722

Јо ван Хри стић, Иван В. Ла лић и Ми ло сав Те шић. Зна чењ ски се он ар ти
ку ли ше око фи гу ре ра стан ка од жи во та на ње го вом вр хун цу (Ва ле ри, 
Хри стић), ка да вре ме пу но ће и са вр шен ства би ћа би ва осен че но слут њом 
про па сти и рас па да ња. На то асо ци ра и пр ва крат ка пе сма „Лет ње ју тро”. 
Да ље, у са зре ва њу, зре њу, кри је се већ кли ца про па сти, ме ди та ци ја из
ра же на јед но став ним је зи ком и ефект ном по ен том („По че так ју ла”). 
„Са мо ћа у ју лу” је по себ но за ни мљи ва јер об ра ђу је мо тив ин верз ног зна
че ња го ди шњих до ба од оних ко ја су уо би ча је на. Као да је по је дин ство, 
су бјект, још ја че при ти сну то би ћем и ње го вом те жи ном ле ти не го у је сен, 
а она га те ра на за бо рав, па и не ка кво сим бо лич ко уби ство се бе и дру гог. 
За лир ског ју на ка све по чи ње да се уру ша ва и про па да још пре зре ло сти, 
као да је до са вр шен ства про це са зре ња не мо гу ће до ћи. Сто га сли ке, си
ту а ци је и ста ња ве за на за јул им пли ци ра ју ду го дне ви цу и страх од смр ти. 
У пе сми „Сре ди ном ју ла” по ја вљу је се спе ци фи чан зна чењ ски ва лер то
по са сун ца ко је ути че на „раст ту ге”, по ја вљу ју се од ре ђе на до ба да на и 
но ћи, вре мен ске при ли ке (ки ша, су ша). „По че так ав гу ста” озна ча ва не
си гур ност и ла бил ност су бјек та у сми слу бу ду ћих до га ђа ја, док се у 
пе сми „При зи ва ње ки ше” ри ту ал но и пре да по ка лип тич ко по ве зу је са 
рад ња ма у сва ко днев ном жи во ту. Ки ша та ко ђе сим бо ли зу је бли зи ну и 
уда ље ност од Бо га, ње гов до ла зак или од су ство. 

„До сад но по под не” је јед на од ан то ло гиј ских пе са ма у овој збир ци, 
ко ја по ве зу је еро ти ку и до са ду сва ко дне ви це са осе ћа њем стра ве; ве за, 
сим би о за из ме ђу чо ве ка и при ро де се раз ве зу је, по ни шта ва, све је у про
це су рас па да ња, „не за др жи вог кра ха”. Пе сма је са зда на на кон тра сту 
екс пре си о ни стич ких бо ја (цр не и цр ве не) и жа нрсце не мр тве при ро де, 
па се мо же го во ри ти и о ути ца ју ове вр сте сли кар ства на Ми лен ко ви ће ву 
по е ти ку: „На по ду аква рел / од раз ба ца них фла ша / сло мље не ва зе и ис ко
ри шће ног кон до ма / Са вр шен мо дел мр тве при ро де”. „По че так сеп тем
бра” је пе сма але го риј ског ти па и по тен ци ра са мо ћу као стал но ста ње 
лир ског су бјек та и ње го ву же љу за до ди ром и то пли ном, ко је се од ви ја 
у ам би јен ту ур ба ног екс те ри је ра. Ко нач но, „Пред цр квом Све тог Мар ка” 
ак цен ту је сум њу су бјек та и по ку шај да се од го нет не тај на Бо жан ског, 
оно га што на ма упра вља, што је не ви дљи во а све при сут но. У за вр шној 
пе сми, „Има те, Го спо де”, ко нач но се ин ту и тив но спо зна је све тост Бож јег 
да ха, јер ре пре зен ту је све што је ство рио, да кле свет („Ти си Цвет и Роса 
/ и сун чан лет њи Дан”). Сва прет ход на не га тив на осе ћа ња као да се бри
шу овом спо зна јом, ма кар ра ци о нал но лир ски су бјект ни ка да не од го нет
нуо ту тај ну. У овим сти хо ви ма Жар ка Ми лен ко ви ћа не ма ни чег хим нич
ног и па те тич ног, већ та кав ду бо ко ин тро спек ти ван увид би ва са оп штен 
јед но став ним, при сним ре чи ма, као уну тра шња мо ли тва. 

У за вр шном ци клу су, „Цр не ми сли”, на дис кур зи ван на чин пе сник 
се вра ћа те ма ма из сти хов них ци клу са: са мо ћи, сум њи, пи са њу, љу ба ви, 
кру гу, про ла зно сти, смр ти. Ови тек сто ви су пи са ни или из ис по вед не 
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пер спек ти ве, или пак де скрип тив нона ра тив не. Пр ва про за и да, „Про зор”, 
да је не ку вр сту ра ма, окви ра за фо то гра фи ју спо ља шњег све та, док пе
сма у про зи „Крик”, по све ће на Едвар ду Мун ку, са жи ма Ми лен ко ви ће во 
ег зи стен ци јал но ис ку ство кроз по бу ну и по тра гу за уте хом, за пре ва зи
ла же њем са мо ће кроз од зив дру гог. Као по ку шај отва ра ња и пре ва зи
ла же ња кру га ко ји сва ким да ном по твр ђу је људ ско су о ча ва ње са ни чим, 
с пра зни ном. 

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 
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ПРИ ЧЕ О ПРО ЛА ЗНО СТИ И НЕ ПО СТО ЈА НО СТИ  
ЖИ ВО ТА

Ми лан То до ров, Те ле фон ски име ник мр твих прет плат ни ка, Ар хи пе лаг, 
Бе о град 2019

„Вре ме је оно нај дра го це ни је што сва ки чо век има.”

(„При ча о про ла зно сти”) 

На кон збир ке Не мо гу ов де да до че кам ју тро (2014), ком пи ло ва не 
од из ни јан си ра них и су ге стив них крат ких при ча, ко је све од ре да го во ре 
о по тра зи за сми слом, зга сну тој љу ба ви, ур ба ној уса мље но сти, про пу
ште ним при ли ка ма, не си гур ним мо гућ но сти ма, вре ме ну ко је је про шло 
и не из ве сном вре ме ну ко је сто ји пред сре до веч ним ју на ци мана ра то ри
ма, Ми лан То до ров (Ба нат ско Аран ђе ло во, 1951), при по ве дач, ро ма но
пи сац, са ти ри чар, но ви нар и пи сац ра диодра ма и по зо ри шних ка ба реа, 
об ја вио је про шле го ди не ко лек ци ју крат ких про за сиг ни фи кант ног 
на сло ва Те ле фон ски име ник мр твих прет плат ни ка.

Књи гом је об у хва ће на три де сет и јед на крат ка при ча, од ко јих ни
јед на не пре ла зи ви ше од не ко ли ко стра ни ца. Као и у прет ход ној збир ци, 
и у овим се при ча ма То до ров ма хом ба ви по ро дич ним те ма ма и му шко 
жен ским од но си ма; ау тор – с по себ ним нер вом за де таљ – оцр та ва 
ин ти му и сва ко дне ви цу сво јих ју на ка, чи ји је жи вот, на чет ста ре њем и 
про ла зно шћу, сав сат кан од вар љи вих успо ме на и од се ћа ња на ми ну ла 
вре ме на. Јед но је при мет но: и у при ча ма из ра зи то сек су ал ног про се деа, 
али и у при ча ма у ко ји ма до ми ни ра ју те ме стра ха од смр ти или ста ре ња 
и од ри ца ња од жи во та, ау тор на ро чи то ис ти че стра сти сво јих ју на ка, који 




