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и ко ји ни шта не чи не по во дом ње га, при вид на не у трал ност Швај цар ске, 
отва ра ње до мо ва где су се ра ђа ла „ра сно чи ста” де ца, жи вот Ха ји не по
ро ди це то ком Пр вог свет ског ра та итд.), да би на по кон мо гао да до ђе до 
сим бо лич ког и те мат ског сре ди шта ро ма на, од но сно укра де ног жи во та 
не ду жног де те та у ко јем осе ћа ње га ђе ња кул ми ни ра и чи та о ца до во ди 
до екс пло зив них ре ак ци ја. 

На рав но, ау тор ка је мо гла сво је де ло да поч не у тој тач ки и усред
сре ди се са мо на ову те мат ску ра ван: ти ме би свој ро ман све ла са 412 (у 
ори ги на лу чак 480) стра ни ца на сто ти нак, ели ми ни шу ћи из ње га сав 
„до дат ни” ма те ри јал (фо то гра фи је, нот не за пи се, ма те ма тич ке фор му ле, 
ци та те из кор пу са свет ске књи жев но сти, тран скрип те са су ђе ња на ци сти
ма, из ја ве све до ка, по ро дич на ста бла и дру ге еле мен те свог спе ци фич ног 
ко ла жа), оста вив ши по стра ни пред и сто ри ју тог чи на и ра чу на ју ћи на 
пред зна ње чи та ла ца о Дру гом свет ском ра ту, али то он да не би би ло 
јед на ко учин ко ви то, јед на ко по тре сно и јед на ко сна жно де ло. Нео п ход
но је, на ро чи то ако је на ме ра пи сца да отво ре но ко му ни ци ра са сво јим 
чи та о ци ма, под се ти ти на све ове ужа се и по на вља ти их из но ва и из но ва, 
не прет по ста вља ју ћи на ив но да су они за бо ра вље ни и да се ни ка да не ће 
по но ви ти. Са мо се та кав при ступ мо же сма тра ти ак тив ном бор бом про
тив фа ши зма, на ци зма, и оста лих иза ма ко ји, на овај или онај на чин, још 
увек ви се над на шим гла ва ма по пут Да мо кло вог ма ча и пре те да нам 
на ру ше сло бо ду. Због то га су де ла као што је Son nen schein нео п ход на у 
сва кој кул ту ри, без об зи ра на то са ко јом вр стом прет ње су се ње ни чи
та о ци су сре та ли то ком ра то ва XX ве ка, и због то га је овај mag num opus 
Да ше Дрн дић нео п хо дан и на ма – да нас, су тра, и би ло ка да у бу дућ но сти.
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СВЕ ТЛОМ СТРА НОМ КА СКРО ВИ ТОМ МЕ СТУ

Мир ја на Сте фа но вић, Трап, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2018

Го во ре ћи о пе снич ком сен зи би ли те ту Мир ја не Сте фа но вић, Ми ло
ван Да ној лић је јед ном при ли ком на пи сао: „Она за ме ће кав гу, из ру гу је се, 
ху ли, скри ва ју ћи и тран сфор ми шу ћи бол”, мо жда ни не слу те ћи та да да 
ће тај је згро ви ти, су бли ми шу ћи ис каз би ти огле да ло ње не по е зи је и 
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данда нас. Пр ви ци клус збир ке Трап на сло вљен је „Све тла стра на”, а 
исто и ме ну пе сму у окви ру ње га тре ба чи та ти као Сте фа но вић кин по е
тич ки cre do, ко ји по чи ва упра во на од лу ци (иро нич ној – да ка ко) да се не 
пи ше из бо ла и о бо лу: „вре ме на су смут на / (...) // а жи вот нам дру га ри це 
/ (...) / цу ри кроз пр сте / (...) // за то не пи ши о ужа си ма / ко је су љу ди спрем
ни / да чи не дру гим љу ди ма / и од ко јих се / зна мо / ма њеви ше и са сто ји 
исто ри ја // lo ok on the bright si de of a li fe // и пи ши // (...) о ле ту ве ве ри це по 
ја се но вим кро шња ма / о ђур ђев ку ми ри са вом цвет ку / о про ле ћу мла дом 
пра ма ле ћу / скром но сти шум ских ја го ди ца (...) // о ле пом о до бром и о 
ра до сном пи ши // јер је ди но за ле по до бро и ра до сно / вре ди за ло жи ти 
овај / пре о ста ли нам кр ње так вре ме на // са мо јед но ти не пи ши / не пи ши 
о злу у чо ве ку дру га ри це / стра шном // хај де да га за бо ра ви мо / иа ко / знам 
/ то је два да је мо гу ће”. По је ди не ве се ле, ди ти рам пски ин то ни ра не пе сме 
ци клу са би ва ју очи ти ег зем пла ри та кве од лу ке („Ба нал на пе сма”, нпр). А 
да је реч о со фи сти ци ра ној ау то и ро ни ји би ће ја сни је ако се се ти мо Сте
фа но вић ки не дав не из ја ве да се „не пе ва о бу ба ма ра ма док па да ју бом бе”. 

Да нас нам мо жда не па да ју бом бе, али осве шће ни по је ди нац се на 
ви ше фрон то ва бо ри за свој оп ста нак у дру штву ко је во де, ре чи ма пе сни
ки ње, „ка ме ле о ни у ци пе ла ма” („Ка ме ле о ни у ци пе ла ма”). Чи тав по след
њи, тре ћи ци клус, вр ло је ан га жо ван и го во ри упра во о „злу у чо ве ку”. 
И то о ов да шњем и да на шњем чо ве ку. Пе снич ку лич ност Мир ја не Сте
фа но вић као да обра зу ју две крај но сти, ко је су ус пе ле да ус по ста ве хар
мо ни чан од нос: пре о се тљи ва пе снич ка ду ша ко ја бур но ре а гу је на зло, 
и ду ши на „дру га ри ца”, уте ши тељ, ан ђео ко ји не пре ста но ука зу је на 
све тлу стра ну те скоб ног, не пра вич ног жи во та, ко ји ис пи су је ла ке, ле
пр ша ве, ко кет не, пе вљи ве пе сме, а све ду ши не ужа се оста вља на „скро
ви то ме сто”. Ни је слу чај но што је баш „Скро ви то ме сто” пе сма ко јом се 
за тва ра ју тре ћи ци клус и чи та ва зби р ка. На слов ци клу са – „При пи то
мље ни па као Хи је ро ни му са Бо ша” – линк је ка ли ков ним оства ре њи ма 
фан та стич ног хо ланд ског сли ка ра ре не сан се, на ко ји ма је гро теск носа ти
рич но при ка за но дру штво кроз але го ри ју па кла. Ди ја лог пе сни ки ње и 
сли ка ра се ус по ста вља на те мат ском пла ну чи та вог тре ћег ци клу са, а 
сло жен је упра во јер је у зна ку по ла ри те та: и Бош је кроз сво ја де ла, баш 
као и на ша пе сни ки ња кроз збир ку, су ге ри сао је дан ам би ва лен тан став 
пре ма злу, остав ши сво јим из ра зом не до ре чен у од но су на пи та ње да ли 
на сту па као хри шћан ски мо ра ли ста или пак кон тро верз ни кри ти чар 
хри шћан ства. Сти хо ви по ме ну те, по след ње пе сме збир ке гла се: „оста ва 
за ужа се / и за не сре ћу / у ме ни / у нај мрач ни јем је / за ба че ном кут ку / 
ма ла пре на тр па на / без про зо ра / су шта га сна ко мо ра // и чим та цик та ва 
бе да / про ба да од шкри не вра та / да про мо ли нос / да се из ми го љи / да 
ис цу ри / од мах је по гу рам / на траг / у по мр чи ну / пу ну кри ко ва / и зло
слут них ша пу та ња / и за њом за та ра бим вра та / чвр сто”. Та ко иро ни ја 
пе сме „Све тла стра на” тек у ди ја ло гу са по след њим тек стом збир ке 
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за о кру жу је сво је иро ниј ско зна че ње у це ли ни. А не би смо би ли у кри ву 
ни ако би смо пе сме за ко је смо ме та фо рич ки ре кли да их је ис пи сао ан ђео 
чу вар пе сни ки њи не ду ше, да кле оне ве дре, бе ниг не пе сме ко је про сла
вља ју жи вот, де фи ни са ли као кар не ва ли стич ке. Из те пер спек ти ве по
сма тра но, ау тор кин ди ја лог са Бо шом имао би јед ну суп тил ну на до град
њу. Ми ло сав Бу ца Мир ко вић је јед ном при ли ком по во дом пе сни ки њи ног 
ху мо ра, ина че ње ног нај сна жни јег оруж ја и у овој збир ци, упо тре био 
син таг му „фи ло зоф ски смех над жи во том”. А у до ба у ком је Бош ства
рао, кар не вал ска ре ин тер пре та ци ја ствар но сти до жи ве ла је свој вр ху нац. 

Мир ко вић се, истом при ли ком, до та као и пе сни ки њи ног од но са 
пре ма је зи ку, ис та кав ши ка ко она сле ди ло ги ку ње го вог раз во ја. То је 
ве о ма ле по ре че но. Не ки тек сто ви тре ћег ци клу са, ко ји је пе снич ки до
ку мент овог дру штва у овом вре ме ну, у пот пу но сти пре у зи ма ју је зик 
са вре ме них фе но ме на о ко ји ма го во ре. Пе сма „Окру жном су ду” ис пи
са на је у ви ду хлад ног, ме ха нич ког из ве шта ја о (за пра во по тре сном и 
ту жном) слу ча ју ал ко хо ли ча ра ко ји од би ја ле че ње и ко ји је прет ња по 
сво ју су пру гу. За вр шни део пе сме „Ве сти ца” на пи сан је из угла све до ка 
уби ства, и сви смо мно го пу та у жи во ту, док смо се де ли ис пред ТВ екра
на, већ би ли све до ци тих сти хо ва: „Јо ва на сам по зна вао / пре ко два де сет 
го ди на // о ње му ни ко не би / ни шта ло ше ни по ми слио / а ка мо ли да ка же 
// био је до бар чо век / био је са ве стан рад ник // ни по че му се ни је ви де ло 
/ да би мо гао / та ко не што / да учи ни”. Пе сма ко ја де ман ту је хо ро скоп из 
днев не штам пе на пи са на је упра во по дра жа ва ју ћи ма нир тек сто ва у днев
ној штам пи. Пе сма о по ги би ји два гра ђе вин ска рад ни ка ре кон стру и ше 
не срећ ни слу чај го во ре ћи але го риј ски о ни жем со ци јал ном сло ју при
ну ђе ном да тр бу хом за кру хом на пу сти Ср би ју, по ро ди цу и до сто јан ство, 
а ње на ат мос фе ра при бли жа ва се ат мос фе ри на дах ну тог го во ра на не ком 
про те сту или ми тин гу. По ред днев ног хо ро ско па, на ду хо вит на чин 
кри ти ку ју се на род ска пра зно вер ја. Лир ски су бјект пе сме „Три на ест 
цр них ма ча ка у пе так” пре у зео је го вор га та ре из на ро да, што под ра зу ме
ва оби ла то слу же ње фра за ма и гра ма тич ка од сту па ња од је зич ке нор ме: 
„Али ако те за свр би ле ви длан, / ето те би нов ци под по кров ци, / из не на да, 
/ ко да су ти си па ли пе ну / усред шо љи це ка фе. / Ко га за свр би де сни длан 
/ па ре ће улу до про ар чи ти, / а ако кре ћеш на пут / па си не што за бо ра ви ла 
у ку ћи / не вра ћај се ни за жи ву гла ву, / мо гу те на дру му спо па сти раз бој
ни ци / са хе кле ром о ра ме ну и ча ра пом на гла ви, ста ви ће ти ли си це на 
ру ке, / про да ће те у бе ло ро бље, / за вр ши ћеш у ку пле ра ју у Хо лан ди ји, 
/ се де ћеш у из ло гу го ла // има да те ува ти про ма ја!” Слич ном ди на ми ком, 
ко ју до но се им пе ра тив ни об ли ци гла го ла и уоп ште стих са здан на ма
три ци на род ног го во ра, ис пе ва на је и пе сма „Реч о про ма ји”, ко ја се 
мо же по сма тра ти и као ус пе ли је зич ки екс пе ри мент, с об зи ром на то да 
ће мо до би ти и зна чењ ски и рит мич ки јед на ко ком пак тан текст уко ли ко 
из вр ши мо пре тум ба ци ју сти хо ва по сво јој во љи.
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Пр ви ци клус од ли ку је из ве сна на пе тост из ме ђу тек сто ва ко ји за 
цен трал ни мо тив има ју ро ђе ње де те та („До ла зак”, „Ми ло мо је”) и оних 
у ко ји ма се, то бо же уз гред, упра во „по ти ску ју ћи бол” пе ва о смр ти („Ста
ри да ви те љи”, „Ча ше по бед ни це”, „Мр тви при ја те љи”). Та на пе тост још 
је дан је по ка за тељ Сте фа но вић ки не све сне по дво је но сти, а ње на кар не
ва ли стич ка ин тер пре та ци ја мо ти ва смр ти све до чи о то ме да је њен ху
мор за пра во је дан ефек тан вид бор бе про тив смр ти. Ху мо ром се на из глед 
ми ри мо са смр ћу, а за пра во не гу је мо не ку вр сту суп тил ног пре зи ра пре
ма њој. Пе сма „Мр тви при ја те љи” нај бо љи је по ка за тељ не при зна ва ња 
смр ти: „док се са пе пе ља ра ма и са ко ла чи ма / ра до сна при пи та и као не кад 
вит ка / про де вам из ме ђу њих по оба сја ној со би / по ру ка ма / по обра зи ма 
/ по стру ку / до ти чу ме / ми лу ју / во ле ме / мо ји пре ми ну ли при ја те љи”.

А из ме ђу пр вог ци клу са обо је ног цр ним ху мо ром, и тре ћег, са ти рич
ног и ан га жо ва ног, сто ји, чврст и ау то но ман, ци клус на сло вљен вр ло 
јед но став но, у скла ду са сво јом основ ном те мат скомо тив ском пре о ку
па ци јом: „О, љу ба ви”. Бро ји два на ест тек сто ва – је да на ест пе са ма и је дан 
по ет скопро зни текст, кроз ко је се афир ми ше и сла ви те ле сна, чул на 
љу бав. Пе сма „Љу ба ви мо ја” ис пе ва на је у фор ми мо ли тве „Оче наш”, 
чи ме се ерот ској љу ба ви до де љу је диг ни тет бо жан ске, или обрат но: са
крал но се са ви со ко пар ног не ба на ко је су на чич ка ни ан ђе ли спу шта на 
зе мљу, пра во у по сте љу љу бав ни ка: „љу ба ви мо ја / ти што си крај ме не 
у по сте љи / не ка је слав но те ло тво је / и не ка бу де во ља тво ја / и не ка 
бу де цар ство тво је / у ме ни // хлеб наш љу бав ни узми да нас / и опро сти 
ми не са вр ше но сти мо је / као што ја те би тво је опра штам // и не до пу сти 
ми да се из ба вим / од лу ка ве и глад не мре же / у ко ју ме спле те крв мо ја 
/ као што те бе ја не ис пу штам / у ис ку ше ња ван ове со бе / у сло бо ди шта 
ван ове смр ти / амин”. За раз ли ку од пр вог и тре ћег, у овом, цен трал ном 
ци клу су збир ке, по е зи ја је пот пу но чи ста, јер, осим у две ма пе сма ма, 
ни је у слу жби ни ка квих иде ја, на про сто осло ба ђа емо ци ју. По е тич ност 
је на за вид ни јем ни воу јер се естет ска вред ност оства ру је кроз ау тен
тич не од но се из ме ђу ре чи, а не лу ка вом до сет ком при пре у зи ма њу не ког 
не књи жев ног дис кур са: „Те ло тво је ра дост до но си ми / у по сте љи у 
сне гу од па му ка // ми ри си Ази је ми рис Ара би је // уста су ми пу на тво јих 
уста / во ће шу ма ди је и во ће Афри ке // ру ку мо ју што кли зи ти по пр си ма 
// по ко жи по сви ли // пра ти ва тра // у оп ни од сја ја смо / у зар ном ја је ту 
// све тли мо у со би и у тми ни све та”.

Мир ја на Сте фа но вић ни је на ро чи то из не на ди ла овом збир ком. 
На про тив, по твр ди ла је да спа да ме ђу оне ау то ре ко ји се др же не ке соп
стве не, дав но уста но вље не тра ди ци је. Чи та ју ћи Трап ко ра ча мо ве дри, 
пу ни сме ха, све тлом стра ном по е зи је, ка мрач ном, скро ви том ме сту 
пе снич ке ду ше. 

Иси до ра БО БИЋ




