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ПЕ ВА ЊЕ НА ДАХ

Ире на Пла о вић, Ве ли ко то пло: тр ка у ви ше да хо ва, Бран ко во ко ло, Срем
ски Кар лов ци – Но ви Сад 2018

Kао и сва ка тр ка, и лир ска тр ка ко ју Ире на Пла о вић (1992) уоб ли
ча ва у сво јој дру гој по ре ду пе снич кој књи зи Ве ли ко то пло има сво ју 
„при пре му”, свој „по зор” и сво је „сад”. Ово жу стро тек сту ал но так ми
че ње од и гра ва се у три де сет и јед ном да ху, ко ли ко је и укуп но фраг ме
на та у књи зи, на зва них упра во да хо ви ма и ои ви че них још „Про ло гом” 
и „Епи ло гом”. Пре са мог по чет ка тр ке, вр ло ја сно и стро го, об зна ње не су 
про по зи ци је за уче ство ва ње: оста ви ти не бе ске ства ри и ући у оне љу
бав не. Старт на по зи ци ја так ми ча ра де таљ но је об ја шње на: сме њи ва ње 
ме та фи зич ког фи зич ким у сно ли кој ат мос фе ри, ко ја бу ди и осло ба ђа чу ла, 
а за тим хра брост за пре пу шта ње сно ви ма и спо соб ност за њи хо во разу
ме ва ње по ста ју пред у сло ви за укљу чи ва ње у ово над ме та ње. Сан се 
отва ра као про стор мо гућ но сти у ко ме ис пли ва ва ју исти не исти ни ти је 
и са зна ња са др жај ни ја од оних у та ко зва ној ствар но сти. Пре и спи ти
ва ње мо гућ но сти пре жи вља ва ња љу ба ви пу цањ је ко ји озна ча ва по че так 
тр ке: „Ни јед на љу бав два пу та ни је би ла без смр ти”.

Kао и сва ка тр ка, и ова тр ка има уна пред за да ту дис тан цу ко ја се 
мо ра пре ћи. Иа ко уда ља ва њем од по чет ног по ло жа ја оно по ста је све 
ве ће, ово ра сто ја ње се ипак, за раз ли ку од не ких дру га чи јих тр ка од ре
ђе них ме три ма и ки ло ме три ма, ме ри је ди ни ца ма вре ме на: де тињ ством, 
од ра ста њем, ста ре њем и смр ћу. Због то га, у овој тр ци кр оз вре ме, са 
вре ме ном или про тив вре ме на, про тив но свим за ко ни ма фи зи ке, оно од 
че га се так ми чар уда ља ва не по ста је све ма ње, све за ма гље ни је или све 
бе зна чај ни је; оно кроз шта так ми чар про ла зи оста је да по сто ји на по ре до 
са њим, у сва ком од ње го вих тре нут них по ло жа ја.

Kао и сва ка тр ка, и ова тр ка има свој тем по, сво ју ди на ми ку и сво
је фа во ри те ко ји до би ја ју по вла шће на ме ста на по при шту над ме та ња. 
Не пре ста на на пе тост и исто вре ме на мо гућ ност пре та ка ња из ме ђу сна и 
та ко зва не ствар но сти во ди ка на пре за њу да се у пе снич ки је зик са здан 
од од сеч них и крат ких сти хо ва пре ве ду осе ћај ни и из ра зи то чул ни свет, 
до сту пан са мо у сну и вр ло рет ко на ја ви. Да хо ви сле де је дан за дру гим, 
ди са ње и са ња ње за то по ста ју све ду бљи и ди на мич ни ји и су прот ста вља
ју се плит ком и успо ре ном са ња њу ја ве. Свет у ко јем оби та ва так ми чар 
лир ске тр ке раз от кри вен је и од ре ђен ја сним ука зи ва њи ма на то по гра
фи ју књи ге: Топ чи дер ско гро бље, Kрунска, Про фе сор ска ко ло ни ја са 
Му зе јом На де жде и Раст ка Пе тро ви ћа, Бу ле вар де спо та Сте фа на, Ђу ре 
Да ни чи ћа, Го спо дар Јо ва но ва, Са ра јев ска, Kаменичка, Бор ча... Ур ба ни 
пеј заж ко јим се про ла зи од стра ни це до стра ни це књи ге, обо јен гра фи ти
ма као јед ним ви дом по е зи је и не у ме сне не жно сти, сме њу је се са пре де лом 
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ко ји из ра ста на ру бо ви ма ума, у за ба че ним и уту ље ним де ло ви ма све сти. 
Ово су бјек тив но под руч је је зич ки је до ча ра но као кла ни ца или као ме
са ра, па ће се сход но то ме и сам так ми чар у ли те рар ној тр ци осе ћа ти као 
са став ни део свог окру же ња. Лир ски глас ће за то че сто упу ћи ва ти на 
то да је и сам ме со, жу де ће ме си ште, умор на ло ви на, те ће по сту па ти 
са со бом на на чин ко је ме со зах те ва: пе ћи ће се, по хо ва ће се, ума ка ће се 
у тар тар, би ће са мле ве но и тран жи ра но, или ће се за је ло ну ди ти си ро во 
и кр ва во. С дру ге стра не, од но сом пре ма се би лир ски глас обе ло да њу је 
и свој од нос пре ма Дру гом, те ће и Дру ги би ти до жи вљен на исто ве тан 
на чин: „За оно вре ме ко је сам / Про ве ла у тој ме са ри / Тра же ћи свињ ске 
бу те ве / А мер ка ју ћи биф тек”, или ће се Дру ги по сма тра ти у окви ру 
љу бав ног од но са пред ста вље ног као пра се ће пе че ње сер ви ра но са ре ном 
за рад пот пу но сти уку са и до жи вља ја љу ба ви. С овим у ве зи по себ но су 
ин те ре сант не и дру ге пе снич ке сли ке пот ко ва не ку ли нар ском ме та фо
ри ком, ко је до ча ра ва ју раз ли чи те на чи не при пре ма ња и слу же ња ме са, 
а за тим и, у ши рем сми слу, пе снич ке сли ке ко је пре о вла да ва ју у збир ци 
и ко је, упо тре бом на мир ни ца, по сла сти ца и пи ћа као мо ти ва, те њи хо
вим тран спо но ва њем у лир ски из раз, кре и ра ју до стој ну ра бле ов ску сли
ку све та не пре кид ног ви та ли зма, (са мо)об на вља ња и су о ча ва ња са оним 
што се на зи ва ствар ност. Осим ово га, до жи вља ва ње соп ства као ме са 
во ди ка дру гим об ли ци ма ани ма ли за ци је, те ће у скла ду с тим лир ски 
глас се би и сво јим осе ћа њи ма при пи си ва ти жи во тињ ске осо би не: ку че ће 
ма ха ње ре пом на раз не же но сти, зве ри ње до ма шта ва ње, упор ност жи
во ти ње, не пре вла да ни стра хо ви ме ки као ку че ће уши, а за тим опе ва ти 
сво је на гон ске по ступ ке и им пул сив на ста ња. Пе сни ки ња по се же за 
мо ти ви ма из жи во тињ ског све та и ка да, по ред ана ло ги је из ме ђу љу ба ви 
и пра се ћег пе че ња са ре ном, го во ри о љу ба ви ма ко је на ста ју услед нео че
ки ва ног бри зга ња жа о ке „Из зре ле бу бе љу ба ви”, а мно го че шће он да 
ка да на сто ји да до ча ра звуч ни ам би јент лир ске тр ке: псе ћи ла веж, „Пти це 
ужа сно зву че”, „Не бо се ју трос про ла ста ло”, зу ја ње ко ма ра ца, хо ро ви 
цвр ча ка пре бр зи за слу ша ње. Ме та фо ри за ци ја жи во тињ ског све та од
ви ја се још и на ау то по е тич ком ни воу, па ће та ко чи тав 21. дах би ти по
све ћен ве чи тој рас пра ви о свр хо ви то сти умет но сти. Но во ро ђен чад жуд ње, 
ко ја на ста ју у спо ју из ме ђу фи зис и ле пог, у сво јом тра ја њу има ју две мо
гућ но сти ко је се на пр ви по глед ола ко мо гу по и сто ве ти ти. Пе сни ки ња 
не да је ко на чан од го вор да ли оно што је ство ре но мо же од ра сти: „У не што 
/ Што би вре де ло хра ни ти / У вер ног кућ ног љу бим ца” – да кле, мо же по
ста ти не што што ег зи сти ра ра ди се бе, ра ди ужи ва ња, ра ди збли жа ва ња 
са Дру гим – или мо же од ра сти „У слат ки бо жић ни мрс”, што би зна чи ло 
да од свог по чет ка по сто ји са уна пред за да тим ја сним сми слом ко ји мора 
ис пу ни ти, па та ко оста је не до ре че но за ко ји од ова два ства ра лач ка прин
ци па се пе сни ки ња опре де љу је. Овај дах, да кле, кроз кон тра сти ра ну 
ани мал ну сли ку за пра во по ка зу је два пе снич ка по ступ ка, од ко јих пр ви 
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ре зул ти ра по е зи јом ко ја по ста је бли ска, ко ја по тен ци јал но од го ва ра 
ли ри ци ко ја при бли жа ва и спа ја пе сни ка и чи та о ца или пе сни ка са са
мим со бом, док дру ги до но си иде ју о праг ма тич но сти сти хо ва и њи хо
вој упо треб ној, прак тич ној вред но сти. Ти ме што се о оба слу ча ја пе ва 
рав но прав но, им пли цит но је на го ве ште но да пе сни ки ња ове прин ци пе 
при хва та као јед на ке. Ова кав од нос пре ма се би, све ту и умет но сти до
сти же свој вр ху нац у екс пли цит ном опре де ље њу за жи во тињ ско на су
прот биљ ном, па се та ко у на ред ним сти хо ви ма мо гу раз ли ко ва ти и два 
жи вот на при ни ци па, чи ја се бор ба од ви ја исто вре ме но са лир ском тр ком: 
„И шар га ре па је ба че на / Да је ку че не по је де / Сви ми хо ће мо ме со / 
По вр ће нам је су ви ше / Ди рект но под се ћа ње / На онај по ло жај ко ји нас 
/ Че ка а из ко га смо / Ту мр кву из ва ди ли”. У ова квој по став ци, ме со као 
сим бол жи во тињ ског би се мо гао раз у ме ти као ак тив ни, ви та ли стич ки 
по глед на жи вот, док би биљ ни свет као очи гле дан под сет ник на не ми
нов ну смрт озна ча вао кон тем пла тив ни при ступ жи во ту. 

Kао и све до бре и уз бу дљи ве тр ке, и ова тр ка има свој вр ху нац са 
пре о кре том. Нај ве ћи ин тен зи тет осе ћа ња збир ка Ире не Пла о вић до сти
же у 12. да ху, у це ли ни по све ће ној упра во су о ча ва њу са смр ћу, ода кле 
на да ље по чи ње пре и спи ти ва ње прет ход но ода бра ног ани мал ног прин
ци па. Ве што из бе га ва ју ћи зам ку па да ња у па те тич не рас пи се о смр ти 
кућ ног љу бим ца, пе сни ки ња успе ва да, од до га ђа ја ко ји се мо жда не би 
сви ма чи нио по дјед на ко ва жним као не ке дру ге смр ти, са чи ни по хва лу 
свим из гу бље ним вер ним жи во тињ ским при ја те љи ма. Алу ди ра ју ћи 
исто вре ме но на Је се њи но ву „Пе сму о ке ру ши” и на Ње го шу књи гу ду
бо ке ода но сти Иси до ре Се ку лић, лир ски глас већ у мо тоу све до чи о 
по зи ци ји ко ју пре ма си ту а ци ји за у зи ма: смрт пса пре ра ста обич ну смрт 
кућ ног љу бим ца, ако се би ло ко ја смрт мо же на зва ти обич ном, и по чи
ње да зна чи смрт све га што је Жи во ти ња – пи са но ве ли ким по чет ним 
сло вом, ка ко ће већ у на ред ном да ху (13) би ти озна че на – пред ста вља ла, 
а по нај пре смрт ода но сти. Са смр ћу Жи во ти ње уми ру или пре ста ју да 
ва же сва зна че ња ко ја су у њу то ком вре ме на упи си ва на. Апо ка лип тич
ким ви зи ја ма кра ја жи во та ко ји за у век не ста је у Го ре њу и ис ти ца њем 
бе сми сле но сти сва ке ре чи и ге ста ко ји би убла жи ли ту гу, лир ски глас 
ту жи по пут Ан ти го не и ука зу је на сву ап сурд ност све та, ко ји сво јим 
скло но сти ма ка про то ко ли ма уни жа ва и од у зи ма до сто јан ство умр лом 
би ћу и оно ме ко за њим па ти, а на кон че га као све до чан ство оста је ма
те ри јал ни до каз о пре ма лој це ни за јед ну смрт: „Зе мља је иле гал на / 
Пру жи ми ру ке Ан ти го на / Где ги ну ло се и тка ло / Не ка јој не пад не 
те шко / Овај фи скал ни ра чун / Од две хи ља де ди на ра”. На кон ис ку ства 
су о ча ва ња са смр ћу бли ског би ћа пер спек ти ва лир ског гла са, као и це
ло куп ни по глед на жи вот, ме ња се, те се оно што је до та да ства ра ло 
ужи так пре и на ча ва у но ви об лик пат ње и ко нач но у све то гр ђе: „До гистајл 
гу би еро тич ност / Ду бо ком ту гом ис пу њен / И га дан као све то гр ђе”. 
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По ку шај да се од смр ти отрг не во ље но би ће и са чу ва се ћа ње на ње га 
ви ди се у по се за њу за фо то гра фи ја ма ко је при ка зу ју псе ће те ло у по кре
ту, фо то гра фи ја ма ко је на крат ко бу де илу зи ју жи во та, не схва та ју ћи да, 
бар тов ски ре че но, по глед у је дан за у век про шли тре ну так дво стру ко 
по твр ђу је смрт су бјек та фо то гра фи је.

Kао и сва ка тр ка, и ова тр ка има свој ис ход. Су о ча ва ње са гу бит ком 
ути че на ре ви ди ра ње до та да шњих ста во ва и по гле да на свет, па се та ко 
свест о гу бит ку им пли цит но, као те ма и мо тив, и екс пли цит но, као ау то
по е тич ки ко мен тар („Је дан ће вап на кај ма ку / По све ти ла сам Жи во ти њи”), 
осло ба ђа кроз по ет ски из раз. Иа ко је и пре узи ма ња 12. да ха у лир ским 
сли ка ма би ла при сут на и фло рал на ме та фо ри ка ко ја је све до чи ла у при лог 
про ме ни и ра сту, ис ку ство жи во та на кон смр ти љу бим ца лир ски глас 
на во ди да па жњу скре не са жи во тињ ског ко је пре по зна је у се би („Ср це 
од жи во тињ ства / Све же је обри ја но”) и да је ви ше не го ра ни је по кло ни 
биљ ка ма, те да се све сно опре де ли за кон тем пла тив ни на чин жи во та: 
„Пр сти су ми се сквр чи ли / На сва кр зне на кре та ња / У исто вре ме но на
пра сно / За во ле ла сам биљ ке” или: „Зе ле ним се са биљ ка ма”. На по ре до 
са овим за па жа њи ма о се би, о сво јој из ме ње ној осе ћај но сти и на бу ја лој 
при ро ди, лир ски глас по ста вља пи та ње раз ли чи те вред но сти вер но сти 
у при су ству и вер но сти у од су ству пред ме та љу ба ви, чи ме се им пли
цит но вред ну је и са ма љу бав. Гу би так ра ђа страх и от пор пре ма сва ком 
Дру гом, па се за клон од тих осе ћа ња про на ла зи у бе сми сле ном од ри ца њу 
и твр до гла во сти пат ње. Чи тав свет се са ме ра ва су прот ста вље ним од
ред ни ца ма „пре” и „по сле” смр ти, ода кле лир ски глас у умр ли сим бол 
упи су је до та да не из ре че на зна че ња: „Ово је пр ва ча ши ца / Kоју ти не ћеш 
оли за ти / Kрзнено мо је од ра ста ње / Сра мо та ме је да жи вим / У све ту из ван 
твог ла ве жа” и „От кад си оти шла, Ле ни, / Два пут за кљу ча вам ку ћу”. По
ред је дин стве не ода но сти ко ја се тра ди ци о нал но при пи су је псе ћој вр сти, 
по ред љу ба ви и при ја тељ ства, са смр ћу пса из гу бље на је и ве за ка ко са 
де тињ ством и са про шло шћу, та ко и са без бри жно шћу, и на кра ју ве за са 
соп ством ка кво је до та да са мо се би би ло по зна то. По тре ба за по врат ком 
у про шлост, за за кла ња њем у де тињ ство, и на сто ја ње да се по но во 
про жи ви соп стве но ро ђе ње на кон не стан ка ди рект не ве зе са тим де лом 
жи во та по ста ју оствар љи ви са мо кроз сан. Оста вља ју ћи та кву мо гућ ност 
у сво јој по е зи ји, Ире на Пла о вић не са мо да сле ди пе снич ку ми сао Раст ка 
Пе тро ви ћа већ ау тен тич ним до жи вља јем и пре о бли ко ва њем ове иде је 
пе сни купрет ку пра ви омаж. Осим то га, по тре ба за по врат ком у про шлост 
од ра жа ва се и кроз број не дру ге ин тер тек сту ал не ве зе, ко је све до че о пе
сни ки њи ном ши ро ком по зна ва њу исто ри је и тра ди ци је срп ске и свет ске 
књи жев но сти. Та ко ће у ду хов ну хро ни ку ове књи ге би ти утка не још и 
ни ти ан тич ке и сред њо ве ков не књи жев но сти, ни ти по е зи је Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Вас ка По пе и Бран ка Миљ ко ви ћа, као 
пред став ни ка ин тим ног пе снич ког ка но на.
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Ре зиг ни ра ност и не у те шност ко је по ста ју до ми нант на осе ћа ња од 
12. да ха на да ље би ва ју убла же не ду гим ру ка ма мај ке и по ни ра њи ма у 
не што на лик на мир. По сле по нов ног ус по ста вља ња рав но те же, и Дру
ги до би ја до зво лу да уђе у ин тим ни про стор лир ског гла са, ко ји се кроз 
чи та ву збир ку обра ћа ка ко у пр вом та ко и у тре ћем ли цу јед ни не, на зи
ва ју ћи се бе ја, ства ра ју ћи та ко ути сак удво је но сти и осе ћај дис тан ци
ра но сти и иро ни зу ју ћи сво је по зи ци је.

Лир ска тр ка ко ја ва ри ра свој ин тен зи тет то ком тра ја ња кроз чи та ву 
књи гу из да ха у дах ме ња и сво је ди сци пли не. На тре нут ке се чи ни да је 
у пи та њу ма ра тон са пре пре ка ма и да се кључ по бе де на ла зи у из др жљи
во сти под при ти ском око ли не, а за тим се до зи ва њем мо ти ва и њи хо вим 
про жи ма њем чи ни да је по сре ди шта фет на тр ка мно го ду жа и трај ни ја 
не го са ма књи га. У дру гом ма ху сти че се ути сак да је так ми ча ру по треб
на ве шти на до брог пли ва ња и ро ње ња на дах у ве ли ким ду би на ма и да 
ће се без ње са свим си гур но уда ви ти. Тре ћи по глед ка же да је за овај 
по ду хват по треб на по себ на опре ма и сна ла жљи вост и да ни ко не га ран
ту је по ште ну игру. Са свим на кра ју, ис по ста вља се да при ро да спорт ске 
ди сци пли не ко јој тр ка у ви ше да хо ва при па да ни је то ли ко ни ва жна, већ 
су ис пи ти ва ња об ли ка и фор ме у ко ји ма би би ло до бро и по де сно да се 
она ис ка же про из ве ла јед ну са свим но ву, лир ску ди сци пли ну пе ва ња на 
дах. Ис по ста вља се и то да ова тр ка ипак ни је би ла као сва ка тр ка. Циљ 
ко ји че ка тр ка ча је од по чет ка до кра ја не из бе жан и из ве стан и за то по ста
је из у зет но зна чај но про ма тра ти и истин ски про жи вља ва ти сам про цес 
так ми че ња. У том про це су ва жно је пре по зна ти и за бе ле жи ти се бе у 
од но су на про тив ни ка, као и нај сит ни је уну тра шње про ме не ко је се код 
так ми ча ра ја вља ју. А као од го вор на пи та ње ко је су прот ста вље ни, од но
сно ко су дру ги так ми ча ри ове тр ке, по ста је са свим ја сно да је так ми че ње 
у постод ра ста њу о ко ме Ире на Пла о вић пи ше ипак јед но гро мо гла сно 
уну тра шње нат пе ва ва ње, дво бој у ко ме се ја над ме ће са са мим со бом. 

Ти ја на KОПРИВИЦА




