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ИСЕЧАКВОДЕ

Дра ги ца Ужа ре ва, Кан та те за глас и олов ку, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 
Но ви Сад 2020

Но ве, Кан та те за глас и олов ку Дра ги це Ужа ре ве чи не збир ку пе
са ма ин вер зив не, по ли се мич не и ин тер тек сту ал не при ро де, подељенe у 
де сет це ли на. Иа ко те мат ски пре ци зно одво је не, пе сме у збир ци ко му
ни ци ра ју ти хом ме ло ди јом во де. Овај еле мент ни је не по знат пе сни ки њи, 
на про тив, мо же се ре ћи да су ње ни сти хо ви углав ном ин спи ри са ни и 
усме ре ни ка во ди још од пр ве збир ке ко ја но си на зив Знам да сам во да 
(1996), док је Кан та та ма не по сред но прет хо дио Ру ко пис та ла са (2015). 
У ме ђу вре ме ну, ње ним сти хо ви ма пли вао је Брод без ка пе та на (срп ско
ита ли јан ско из да ње у из бо ру и пре пе ву Ру жи це Ле он тић 2015. го ди не), 
а лу та ња слав ног ан тич ког мо ре плов ца по ста ла су ме та фо ра за мо ре ре чи, 
у збир ци под на зи вом Оди сеј код Лек си ко гра фа (2002).

Од прет ход не збир ке пе са ма Дра ги це Ужа ре ве про шло је пет го
ди на. До ста је во де и вре ме на про те кло у том пе ри о ду. Пе сни ки ња их, 
ме ђу тим, у овој збир ци не ви ди као про цес или це ли ну, ње не пе сме су 
им пре си ја над вре ме ном ко је не про ла зи већ сто ји, ства ра ју ћи сли ку 
злу ра дог бе сми сла опе ва ног сти хом. Фраг мен тар но да та, сли ка во де 
спа ја де ло ве у це ли ну. Исто вре ме но, упра во она по ка зу је не пре мо сти ву 
пре пре ку из ме ђу соп ства и хте ња. Као што су сим бо ли, ме та фо ре, асо
ци ја ци је и мо ти ви у збир ци су прот ног зна че ња од оног ко јим их обе ле
жа ва тра ди ци ја, та ко је во да ра су та, тач ни је (слу чај но) про су та над сти
хо ви ма. Ути сак је да и са ма пе сни ки ња ње ног при су ства ни је све сна. 
Во да је за то по нор ни ца или по топ, она је са кри ве на у су за ма, зно ју, мо
кра ћи, кр ви, Ду на ву и пло до вој во ди ци. Упр ља на је пе ском, она шкро пи 
ноћ пе смом, из ли ва се из ћу по ва ко је је не бо раз би ло, во да се у Кан та та
ма огле да у ча ши ко ју ко но бар глан ца, у фер мен та ци ји ко ја ће по ста ти 
кап ви на или дветри ка пи сми сла / тек то ли ко да гр ло / сква си се ћа ње. 
Или да из ба ци пре ко број ни стих ко ји раз вод ња ва пе сму. При су ство во де 
не са мо да је скри ве но и фраг мен ти зо ва но већ она, по ка но ни ма Бо дле
ро ве по е ти ке, не до но си жи вот, на про тив, во да ће би ти у за бо ра вље ном 
мо ру, где су оба ле мно го људ не, пли ме цр не и кр ви (ми) по не ста је. Из у зе так 
су Ка ште ли ја не, где је во да при сут на у фор ми ко ја је од ра ни је бли ска 
умет ни ци ма, у пи та њу је пла ва во да Ме ди те ра на ко ја за пљу ску је оба ле. 
Ова кве, пра ве и истин ске во де у дру гим пе сма ма не ма. Ом ни при су ство 
во де да то је у ње ном уки да њу. На овај на чин, ство рен је сво је вр стан сми
са о ни ми нуспо сту пак, где сим бо ли не за ме њу ју већ са кри ва ју мо тив. 

Не до ста так во де у Кан та та ма за глас и олов ку ства ра пер спек ти
ву по ра за, гу бит ка и смр ти. Лир ски су бје кат je же дан чак и хлад ног 
за гр ља ја и за во дом тра га не за си то. Лек сич ко при су ство ки ше не пра ти 



976

се ман тич ку ра ван. Ки ша је да та у на ја ви (пред ки шу) или је већ на ступи
ло вре ме од мах на кон ки ше. Во да је иза брод ских ко но па ца, у де те ту на 
бро ду ро ђе ном, у лу бе ни ци, бо ка лу… Упра во се у тој во ди, по ри ну тој, 
зе ле ној, по дат ној, ко ја ни је кап по кап сва већ оте кла у Тар тар и ко ју 
че ка мо да из ду би на на вре… на зи ре спас. Ки ше су ов де зве зда не док су 
ле ко ви те ка пљи це с ко се си ре не сле те ле. Њи хо во при су ство је на зна ка 
спа са ко ја уда ља ва бо дле ров ску злу коб и одва ја по е ти ку Ужа ре ве од 
без на ђа и про па сти. Иа ко скри ве на, са мо во да мо же до не ти спас. Ње но 
отво ре но и ја сно при су ство у Ка ште ли ја на ма је с то га пре суд но за це
ло куп ну збир ку. За то овај ци клус има цен трал но ме сто у њој. Во да се у 
Ка ште ли ја на ма пре о бра жа ва та ко да и ње но при су ство у „Ра пор ту”, 
„Псу и фон та ни”, „Реи”, ни је исто као у „Пре ко број ни ма”, „Ин фек ци ји”, 
„Смо ква ма” или „Га та лин ци”. По сле „Ка ште ли ја на”, гу би се цр на ми сао. 
Уки да ње бе сми сла и ни шта ви ла од ви ја се гра да циј ски. Прем да се сми
сао ни у јед ном ци клу су ди рект но не про на ла зи, он се по ја вљу је у чи та
о че вој пер цеп ци ји, по ста је ви дљив, кон кре тан и при су тан. Сме на ап стракт
ног и кон крет ног, тра га ња и са гле да ва ња, свој ства и соп ства ука за ће се 
ако упо ре ди мо на зи ве пе са ма пре и по сле „Ка ште ли ја на”. Док на јед ној 
стра ни пре те ћи сто је „Без гла во кре та ње”, „Апо ка лип са дру га”, „Сло бо
дан пад”, „Ви шак ја ве”, „Пра ви ла не мо гу ћег”, „Па ни ка” и „Об дук ци ја 
сна”, на дру гој мор ској оба ли ни жу се „Сме де ре во”, „Зи да ри”, „Ста бло”, 
„Пољ ски кло зет”, Зуб” и „Пас у фон та ни”. Идеј ни свет у пр вом де лу 
збир ке ни је ства ра лач ки већ де струк ти ван. Ствар ност ко ју сти хо ви ства
ра ју и опи су ју у дру гом де лу кре ће се ка идеј ној рав ни с по чет ка. Што 
је про роч ки на ја вље но пе смом „Трг осло бо ђе ња”, где уна зад хо да ју љу ди 
/ уна тра га кре ну трам ва ји / и го лу бо ви ка на зад ле те. 

У Ви шку ја ве се де фи ни ше при ро да оту ђе ња кроз дис тан цу лир ског 
су бјек та од мо ра, од ну жно сти. За то се „хук оке а на” до жи вља ва као 
„не при ја тељ ски звук”.

Ци клус „Об дук ци ја сна” убла жа ва бо дле ров ску но ту усме ра ва ју ћи 
пе снич ко кор ми ло ка срп ским пе сни ци ма дру ге по сле рат не ге не ра ци је, 
пре све га, Ива ну В. Ла ли ћу и Јо ва ну Хри сти ћу. Пе сма Ве чер њи акт 
усме ре на је број ним, Ри фа те ро вом тер ми но ло ги јом ре че но, не гра ма тич
но сти ма (ома мљу ју ћа те жи на да на, бу ђе ње у пред ве чер је и ра но ве чер њи 
ру ме ни акт) ка Хри сти ће вим сти хо ви ма, тач ни је ка хи по гра му „му дрост 
ве чер ња”, по ме ра ју ћи осу па ра диг мат ског ни за с Бо дле ро вог ни шта ви
ла ка Хри сти ће вом без вре ме ном Сре до зе мљу. „Умор ко је ме уљуљ ку је” 
у ис тој пе сми је ме та фо ра мор ске пло вид бе, ко ја ни је оства ре на ни код 
Хри сти ћа већ се на њу по сред но ука зу је. Као не гра ма тич но сти, на бро
ја не син таг ме чи не смер ни цу, тј. лек сич ки екви ва лент емо тив нопо ет ске 
бли ско сти сти ха Ужа ре ве и ра ни јих пе сни ка. Лир ски су бје кат у Кан та
та ма у по дне ву ипак не ви ди све тло већ из ну ђе ни сан, од ког по ку ша ва да 
по бег не: „не ра до се да јем по по днев ном сну”. Ин тер тек сту ал ност по е зи је 
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Д. Ужа ре ве чи ни сплет ре ла ци ја за сно ва них на слич но сти ма и раз ли ка ма, 
где сти хо ви пло ве од јед не до дру ге оба ле, ко му ни ци ра ју ћи час с бли ским, 
час с опреч ним сим бо лом или ње го вим зна ком. Сам на слов, Кан та те за 
глас и олов ку, ства ра оправ да но оче ки ва ње ка гла су. По што се упо зна са 
сти хо ви ма, чи та лац от кри ва но ву по ру ку: Кан та те се ни ко не ће усу дити 
да пе ва, на слов је не гра ма тич ност пре ма Бо дле ро вом на сло ву Цве ће зла. 

Ин вер зив но свој ство уо ча ва се и у рас по ре ду ци клу са: По е зи ја 
пре жи вља ва ња и Да ро ви ко шма ра та ко сто је на су прот Дру гом го ди шњем 
до бу, Ме до но сним рат ни ци ма и Кон цеп ту ал ним (пе сма ма). Ја сан рез 
ко ји би де лио ми сао без на ђа од тра га ња за сми слом не тре ба оче ки ва ти. 
Лир ска ви зи ја се кре ће од смр ти и про па да ња до трач ка на де у по сто ја
ње жи вот не ве дри не. „Кон цеп ту ал на умет ност у бу до а ру го спо ђе Ужа
ре ве” са др жи све пре ми се емо тив них ста ња сти хов ног све та збир ке. У 
овој пе сми се сим бо лич но да ју на зна ке за вр ше не не ве се ле ат мос фе ре и 
кра ја де при ми ра ју ћег ста ња ко је го спо да ри лир ским су бјек том у свим 
пе сма ма. Ов де се пр ви пут на по чет ку пе сме на ла зи про шло вре ме: било 
је то не ка да / ме сто ти хо ва ња гла се по чет ни сти хо ви, ша љу ћи ти хо ва
ње и по хлеп ну са мо ћу у про шло и што је ва жни је, за вр ше но вре ме. Ова 
пе сма је исто вре ме но кључ за ту ма че ње збир ке. О из ве сно сти истин ске 
про ме не, а не тек за вр шет ка јед не ета пе, све до чи при су ство му зи ке која 
се у со бу ис по ти ха / нај пре до се ли ла. Као траг про шло сти, нај пре, су за 
је про пе ва ла. Ме ђу тим, за су за ма до ла зи смех, жи вот се на ја вљу је кроз 
трип тих Хи је ро ни му са Бо ша, чу ве ног по сли ка ма не бе ског пла вет ни ла, 
ко ји ов де ства ра има ги нар ну сли ку љу бав не сце не: 

пла во ко си Сам сон 
се ди на хо кли ци, 
док му Да ли ла злат ну 
чет ку кроз смр ше не 
вла си про вла чи. 

Сце на вре ме шног Ису са (Исус се при пре ма, / се ду бра ду гла де ћи / 
за сел фи) и за бо рав не Ма ри је Маг да ле не (ко ја је за бо ра ви ла / за што у 
ру ци / цр ну ру жу / већ да ни ма др жи) до но си но ву пе снич ку исти ну ко ја 
не по зна је Ису со во стра да ње и у но вом вре ме ну, на ја вљу је ро ђе ње, на
го ве ште но у прет ход ном ци клу су у пе сми „По ре кло”: 

Фе тус си ко ји би се
У ба зен ма те ри це 
нај ра ди је на ста нио. 

Обр ну то све до чан ство о све ту ко ји се кре ће уна зад по са да шњо сти, 
за вр ша ва се пе смом с ан дро ги ном при ро дом, са гла сјем му шког и жен ског 
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прин ци па из јед на че ног у су ко бу с ви шом си лом, „Ре тро град ним Мер
ку ром”, ме та фо ром бе сми сла и три ви јал но сти сва ки да шњи це. 

Из ра зи та има ги на тив ност сти хо ва је за пе сни ки њу де скрип тив не, 
а за чи та о ца до жи вљај не при ро де, где је лир ски су бје кат не ми по сма трач, 
огу гла ли џе лат, гла сник, све стан ло ших ве сти ко је сло ва на па пи ру има
ју, а ко је ни је у ста њу да про ме ни. Сти хов ни при каз је од раз ре ал ног, 
тре нут ног ви ђе ња ства ри. Ужа ре ва је, и по ода би ру мо ти ва и по фор ми, 
усме ре на ка са да шњем вре ме ну, ко је у фор мал ном сми слу до ми ни ра над 
им пе ра ти вом (По жу ри!) и про шлим вре ме ном (че шће сам пе вао, би ло 
је то…). Има ги нар на ствар ност тра је и по што се сти хо ви про чи та ју. 
Пе сни ки ња ра чу на на пре по зна тљи вост до жи вља ја ко ји де ли са чи та о
цем. Ко шмар ну ствар ност у сти хо ви ма мо же мо с пра вом узе ти као кри
ти ку вре ме на, што је ва зда био за да так пе сни ка. Сли ка све та је по зна та 
чи та о цу, и он, не са мо да је при су тан у вре ме ну рад ње већ ко му ни ци ра 
с лир ским су бјек том (ре кох ти си ноћ, от кри ли смо, си ла зиш до хлад ног 
ла гу ма); чак и у сти хо ви ма по све ће ним дру гим пе сни ци ма, ау тор ка, пу
тем лир ског су бјек та оп шти са чи та о цем. Пе сме обич но по чи њу уз small 
talk и из но ше ње оп штих исти на (нај чу ва ни ја је тај на, људ ска је суд би на 
за го нет ка), и сва ко днев ног ис ку ства (на ау то бус се ду го че ка ло, те шке 
су гра не од пло до ва), а за вр ша ва ју се апо ка лип тич ним ви зи ја ма у су но
вра ту без гла вог кре та ња, ли ко ва њем над соп стве ном смр ћу, про кли њу
ћи цр не ма го ве и злу суд би ну, ху ле ћи на бо го ве, без на де и из ла за јер: 
Опо га ње но је све. 

Лир ски су бје кат је, по пра ви лу, у пе сма ма без ли чан, за то чен у не
же ље ној ре ал но сти, нем. Као па ра докс ње го вој не мо ћи, стих је сло бо дан, 
чи ме се, у фор мал ном сми слу, ства ра кон траст из ме ђу зву ка и зна ка и 
до дат но ми сти фи ку је пи та ње, али и по сто ја ње лир ског су бјек та. Ка ко 
са вре ме на по е зи ја (узми мо за при мер у збир ци при сут не или по зва не 
пе сни ке) од ба цу је ка но не и тра ди ци ју и сла ма окви ре, у Кан та та ма за 
глас и олов ку Дра ги ца Ужа ре ва фор мал но не ги ра при су ство лир ског 
су бјек та, да ју ћи пред ност без лич ном из ра зу и по год бе ном на чи ну, са 
ћу тљи вим исто риј ским пре зен том, ко ји у на че лу не при па да по е зи ји. 
Из у зе так чи не опет „Ка ште ли ја не”. У искре ном обра ћа њу пе сни ку, Бо
ри су Јо ва но ви ћу Ка сте лу, срод ној ду ши, бра ту, пе снич ко ја от кри ва 
сво је по ре кло пу чи не. Ов де, у пи сму, по ве ра ва да су ле ко ви те ка пљи це 
с ко се си ре не сле те ле. Иа ко је до ве ден у ве зу с мо рем (мо ре у кро во то
ку и ми сао / Сре до зе мљем на то пље на), лир ски су бје кат га упр кос очи
глед ном при су ству не мо же до ку чи ти. Он от по здра вља ка пљи цом цр ног 
ви на уме сто сет ног по здра ва. Ста ње у ко ме смрт и је сте и ни је ле па 
де вој ка и где не мо же мо утвр ди ти да ли се жи вот за вр ша ва или тек тре ба 
да поч не, лир ски су бје кат мо ра оста ти без о бли чан и без гла сан, сти хо
ви ма ре че но, са хра њен, с пи та њем, има ли ме не? У пи та њу је не ро ђе ни 
лир ски су бје кат, ко ји се тра жи и не про на ла зи. Пер со на ли зо ва но, спу
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ште но на ули це, бол ни це, пољ ске кло зе те, тра же ње сми сла по ти сну то 
је пи та њем при су ства би ћа и об ли ка ко ји тре ба да до би је, али га не 
до би ја до кра ја књи ге. Пе сник ни ка да не до но си ре ше ње, ње гов је за да
так да по ста ви пи та ње. 

Кан та те за глас и олов ку део су пу то ва ња, пе сни ки њи на пло вид ба 
сти хо ви ма, ме сто где се у овом тре нут ку су сре ће с чи та о цем у бес ко нач
ном про це су пе ва ња и пи са ња – исе чак из ду би не пе снич ког про стран ства 
ко ји сли ка нас и са да. Исе чак во де.
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