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КАИРОСУДОБАКАРАНТИНА

Здрав ко Ми ов чић, Днев на до за но стал ги је, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 2021

У по след ње три го ди не по сте пе но се ства ра ла и раз ви ја ла но ва 
те мат ска ску пи на књи жев них тек сто ва, оку пље на око гло бал ног фе но
ме на ко ро нави ру са и пра те ћих по ја ва у ве зи са њим: ка ран тин, за бра не, 
и на ра ста ју ћа оту ђе ност ме ђу љу ди ма. Но ва збир ка пе са ма Здрав ка Ми
ов чи ћа у под на сло ву ну ди кључ ко јим се усме ра ва чи та ње у прав цу 
при пад но сти јед ној та квој ску пи ни: реч је, на и ме, о „ка фан ским пје сма
ма у до ба ка ран ти на”. Под на слов да је кон текст ко ји је ну жан, али ујед но 
узро ку је уз мак чи та о ца и бо ја жљи вост пред ан та го ни змом ко ји де лу је 
не по мир љи во: ка ко по ве за ти не што што је сим бол сло бо де, ве дри не, и 
љу ба ви пре ма жи во ту, са не чим што са мо по се би пред ста вља за бра ну, 
огра ни че ње и изо ло ва ност? Ка да се то ме до да и скеп ти ци зам при су тан 
кад год се по е зи јом по ку ша ва об у хва ти ти ат мос фе ра днев нопо ли тич ке 
си ту а ци је, мо ра се при зна ти да чи та лац пред Ми ов чи ће вом збир ком 
за ста је на крат ко збу њен, осло бо ђен пре ви со ких оче ки ва ња, спре ман на 
мо гу ће раз о ча ра ње. Прем да, до не кле, ра зу мљив, ова кав став ис по ста вља 
се као нео прав дан. Ми ов чић успе ва оно што сви до бри пе сни ци же ле да 
учи не ка да пи шу о вр ло ак ту ел ном, те скоб ном тре нут ку са да шњи це: 
пре ва зи ла зи гра ни це ко је на ме ће кра такод се чак вре ме на и сво је пе сме 
чи ни све до чан ством јед ног уни вер зал ног људ ског ис ку ства. Та ко ње го
ве пе сме по ста ју не без вре ме не већ све вре ме не, пре ва зи ла зе ћи чи та лач
ка оче ки ва ња ко ја се скром но об ли ку ју на по чет ку књи ге. 

По све та до дат но усме ра ва чи та ње: „Ди ми три ју По ро би ћу, ко ји ме 
је сва ко днев но под сје ћао и бо дрио ’на да љи ну’, ди је ле ћи са мном днев
ну до зу но стал ги је у до ба ка ран ти на, због ви ру са Ко ро на, у мар ту и 
апри лу 2020, ка да је на ста ла ве ћи на ових пје са ма”. Пе сма ко ја отва ра 
збир ку, а ко ја сто ји са мо стал но, ван ци клу са, де ли име са на сло вом збир
ке и ујед но га об ја шња ва: „Да ни и но ћи ка ран ти на / Све су ка фа не за
тво ре не / Уну тра пу стош спо ља пра зни на / И пе ро са мо за ча шом кре не 
// Док ру ка оста не да ви си / А ду шу сје та оба ви је / Та ко се сли ше ови 
за пи си / У днев ну до зу но стал ги је”. И по све та и пр ва пе сма вр ло јед но
став но и кон ци зно уво де у су шти ну на ко јој по чи ва ју глав ни сто же ри 
зби р ке. У пи та њу су осе ћа ње за тво ре но сти, че жња за не ка да шњим, пра
вим ка фа на ма и но стал ги ја ко ја на ста је у „ме кој па у чи ни успо ме на”. Сам 
на слов, ме ђу тим, су ге ри ше да је но стал ги ја до зи ра на, го то во склад но 
рас по ре ђе на по да ни ма ко ји се ме ре ду гим ка ран тин ским ча со ви ма. То 
је оно што из не на ђу је: не ма ни нео б у зда не си ли не ко јом би се пе ва ло о 
ка фа ни, или о ње ној иде а ли зо ва ној сли ци, ни ти жа лоб ног ла мен ти ра ња 
над да ни ма у ко ји ма вре де дру га чи ја пра ви ла и за бра не, а по ја вљу ју се 
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но ве ка фа не ко је ви ше ли че на „про дав ни це ко зме ти ке”. Је дан од ве ћих 
ква ли те та ове збир ке је што у њој не ма гор чи не, ни нео д ме ре не же сти
не. Склад, јед но став ност и за ди вљу ју ћа ра зно вр сност ко јом се пе ва о 
ис тој те ми – ка фа ни, глав не су вред но сти но ве Ми ов чи ће ве збир ке. 

Збир ка је са чи ње на од се дам де сет и три пе сме не рав но мер но рас
по ре ђе не у осам ци клу са или осам „лир ских кру го ва”, уз увод ну и за
вр шну пе сму ко ји ма се књи га уо кви ру је. Књи га оби мом, да кле, ни је 
ма ла, али ње на ра зно вр сност не огле да се у из бо ру те ма већ у по ступ ку 
ко јим успе ва да од мно го број них ка фа на опи са них у збир ци на чи ни 
жи ве, го то во опи пљи ве ли ко ве, без ва ри ра ња јед не исте апо те о зе ка фа ни. 
Ти „ли ко ви” до би ја ју сво је ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке, сво ју бо ју, 
ми рис и ат мос фе ру, те не рет ко де лу је да пе сник за и ста го во ри о љу ди ма, 
жи во пи сног ка рак те ра и нео бич ног шар ма. Но стал ги ја ко јом бо ји сво је 
пе сме ка зу је нам да ни је реч о „по кој ни ци ма”, те та ко ни ње гов жал нема 
ни шта од оне дра ма тич но сти и сна ге са ко јом се ожа ло шће ни опра шта
ју од сво јих нај ми ли јих. Не ма, ме ђу тим, ни ре зиг на ци је или зло во ље. 
Као што са то пли ном и бла го шћу пи ше о свом не ка да шњем дру штву и 
са бра ћи у пи ћу, та ко и о ка фа на ма пи ше као о дра гим при ја те љи ма који 
су, што си лом при ли ка, што игром суд би не, оста ли у не ком дру гом вре
ме ну. Тај вре мен ски јаз из ме ђу не ка да и са да не де лу је лир ском су бјек
ту не пре мо сти во, чак на про тив, у до ба ка да је кре та ње про сто ром огра
ни че но, пу то ва ње кроз вре ме по ста је ну жност и уте ха: „Ући ћу ду шом 
у њој је осто / Про лаз куд те ло не про ла зи / У вре ме ћу кад већ у про стор 
/ Не мо гу јер он не до ла зи”. Ду ша се у зби р ци ис по ста вља као са мо ста
лан ен ти тет ко ји жи ви свој жи вот, ко ји пу ту је, леб ди и до спе ва на ме ста 
до ко јих је у фи зич ком об лич ју не мо гу ће до пре ти. У пе сми „Два вре ме
на” ду ша је по но во та ко ја успе ва да про на ђе „про лаз ко јег не ма”, а ко ји 
спа ја, или раз два ја, вре ме ста ре ња, Хро нос, и вре ме ства ра ња, Ка и рос. 
Ми ов чић је сав одан Ка и ро су, бра не ћи се од „то ка не пре кид ног ква ре ња 
/ Жи во га у не жи во”. Ка и рос је у пе сми опи сан као „до ти ца ње / Оног што 
је нај гу шће”, те за то у зби р ци че сто чи та мо ка ко се не што пре ли ва, из
ли ва, те че, док са мо ства ра ње не рет ко де лу је пот пу но спон та но, као 
не што што се, у ка фан ском до ми шља њу, по кре ће при род но и ла ко: „Мо
жда би мо гла да по те че / По ко ја стро фа, по пут сла па”. Сли ка сла па, 
„жу бо ра ре чи”, „про си па ња” пе са ма, при зи ва си ли ну и ду би ну ре ке, али 
и не у мит ност про ти ца ња и не за у ста вљи вост ства ра лач ког на го на. 

Иа ко се Ка и рос по ве зу је са оним „што је нај гу шће”, у Ми ов чи ће вој 
по е зи ји не на ла зи мо гу сту мре жу зна че ња и не за пли ће мо се у ма гло ви
тим на но си ма се ћа ња. Све је ла ко и про зрач но, а се ћа ња на ви ру од ме
ре но, до зи ра но, ода ју ћи ути сак по ми ре но сти са оним што је про шло. 
То ме зна чај но до при но си и ри там пе са ма ко ји је у ве ли кој ме ри рав но
ме ран и не про мен љив то ком чи та ве зби р ке. С дру ге стра не, пе сме су 
вер си фи ка ци о но ве о ма раз ли чи те: ду жи на сти хо ва, стро фа и пе са ма је 
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ра зно ли ка, и ва ри ра не са мо од ци клу са до ци клу са, не го и од пе сме до 
пе сме. Иа ко не ма ју јед но лич ну фор му, њи хов дух и ат мос фе ра су пре
по зна тљи ви. Ми ов чић је бо љи и убе дљи ви ји у кра ћим пе сма ма, ка да 
успе ва да на сли ка при зор, ухва ти мо ме нат, док су ду же пе сме, упр кос 
ве ћем пе снич ком за ма ху, ма ње ефект не и пам тљи ве. У пе сми „Кад ви но 
при ча” пре по зна је мо сти хо ва ни мо то: „А опет – на шта жи вот ли чи / 
Ако се та ко те сно ме ри / На ка пи ре чи и на цр те”. Ни у фор ми ни у са др
жи ни не ма стро го сти или сит ни ча во сти, и то пра ви ло, чи ни се, Ми ов чић 
при ме њу је ко ли ко у жи во ту, то ли ко и у сво јој по е ти ци. Па ипак, иа ко 
ни је строг и крут пе сник, Ми ов чић не упа да у зам ку по вр шно сти: њего
ве пе сме зву че до бро, што от кри ва по све ће ност у про на ла же њу од го ва
ра ју ће ри ме и ду жи не сти ха. Чи та лац ла ко уо ча ва да се пе сник не тру ди 
да бу де нео би чан или ори ги на лан, код ње га ср це „тре пе ри”, а ми сли 
„за дрх те”, али та јед но став ност у из бо ру пе снич ких сред ста ва и из бе
га ва ње укра са не иду на у штрб пе снич ке ве шти не. Има ју ћи у ви ду да су 
све пе сме у збир ци ри мо ва не, а да ра спон пе снич ких те ма ни је ши рок, 
из не на ђу је што не ма ути ска ре пе ти тив но сти, ни ти се по ја вљу је мо но
то ни ја. 

Су во пар но или за мор но пе ва ње те шко се мо же по ве за ти са пе снич
ком те мом ка ква је ка фа на. По себ но ка да се уо чи да се ка фа на схва та 
као мит ско ме сто, не то ли ко уз ви ше но, ко ли ко све то и нео п ход но као 
„по след њи бе дем и бу си ја / Пред на ле ти ма ни шта ви ла”. Мо ра се ипак 
ода ти при зна ње жи во сти и ви тал но сти с ко ји ма Ми ов чић пе ва о би фе
и ма, крч ма ма, по дру ми ма, изба ма, не у мор но бе ле же ћи њи хо ва име на и 
пут ко јим се сти же до њих. У пе сми „Еx Pon to” лир ско ја се обра ћа Го
спо ду: „А мо жда тим ха о сом ле чиш / Од ме мле ва здух ко ји ди шем, / Од 
ане ми је ове ре чи”. Ми ов чи ће ве пе сме ни су „ане мич не” већ упра во пу
но крв не, ви тал не, пу не ве се ло сти и жи во та. За ни мљи во је да ва здух у 
ка фа на ма упр кос „обла ци ма ди ма” и пра ши ни ни ка да ни је „ме мљив”, 
док у сте шње но сти ка ран ти на не оп ста је онај фи ни „пру стов ски ми рис 
но стал ги је”. Чу ла ми ри са и уку са, да ка ко, и не ма, а у ка фа ни све је у 
то ме, те спе ци фич ној дра жи пе са ма до при но си на чин на ко ји пе сник 
хва та „свје жи ми рис бо је” ко ји сту ден ти Ли ков не ака де ми је уно се у 
ка фа ну, или ми ри се ло зе и ма сти ке. И ма да ха ос мо же би ти ле ко вит, 
чи ни се да у овој збир ци пе сник ипак би ра дру га чи ји пут, до след но бе
ле же ћи име на ка фа на, ули ца, при ја те ља, по зна ни ка, пра ве ћи ин тим ну 
ма пу јед ног кре та ња и јед ног вре ме на, чи ме уно си ред у раз ло мље на 
се ћа ња од ко јих не рет ко оста ју са мо „мр вич ци успо ме на”. У пр вом де лу 
књи ге лајт мо тив ски се по на вља ју мо ти ви ла ви рин та и мо за и ка. По ве
зу ју се не рет ко са осе ћа њи ма нео д ре ђе но сти, не сна ђе но сти, па и из гу
бље но сти, и ста њем ве чи те упи та но сти над сво јом ег зи стен ци јом. Сре
ди шњи ци клус, „Ама тер ске пред ста ве”, до не кле омек ша ва оштре иви це 
на ко је лир ско ја на и ла зи то ком ма пи ра ња, и до но си смех и бр зи ну у 
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сме њи ва њу сли ка. Ујед но, овај ци клус на ро чи то под се ћа да је Днев на доза 
но стал ги је књи га о при ја тељ ству (је ди на љу бав на пе сма, „Иду да ни”, 
из ра зи то не жна и то пла), при че му се не за бо ра вља ју ни са бор ци и са пут
ни ци из не ких дру гих вре ме на: Ан дрић, Цр њан ски, Ује вић, Ла за Ко стић, 
али и Со крат, Пла тон, До сто јев ски. 

Ле пе су и ус пе ле по ве зни це са Се о ба ма, Бран ко вим Стра жи ло вом, 
са Ан дри ће вим Ћор ка ном и ње го вим ру мом. На тај на чин се ис пу ња ва 
про стор у „ва ку умдо бу” или „ва ку ум из ме ђу вр ха и дна” ко ји се у Ми
ов чи ће вој по е зи ји по ја вљу је да озна чи пра зни ну још увек не до ку чи ву 
да на шњем чо ве ку, рас тр за ном из ме ђу при сног не ка да и за стра шу ју ћег 
са да. И као што је Ан дри ће ва по е ти ка из не дри ла мост на чи јој огра ди 
хо да Ћор кан, „леб де ћи моћ но над стра шном пра зни ном”, та ко и по е зи
ја Здрав ка Ми ов чи ћа у по след њим ци клу си ма књи ге ну ди жи лав ку „што 
из не ба те че”, спа ја ју ћи чо ве ка у за ди мље ној ка фа ни са бо жан ским уку
си ма и Бо жи јом реч ју. „Оно чу де сно у чу ди ма / И бла го ве сно у љу ди ма” 
то чи се у об ли ку ви на сви ма ко ји не до пу шта ју се би да бу ду за то че ни 
стра хом и за глу ше ни „му ком ка ран ти на”, та ко су прот ним од ка фан ског 
жа мо ра, пе са ма, па и „ша па та ви на”. При кра ју збир ке пе сник се пи та: 
„шта ка да ми ну и страх и за бра на? Хо ће ли зна ти да се вра ти / Ко иза ђе из 
ка ран ти на”. Чи та о ци ове збир ке зна ће си гур но ко ме и че му се мо гу вра
ти ти, и шта тре ба по хра ни ти ду бо ко у се ћа ње, уко ли ко же ле да оста ну 
истин ски здра ви. Ми ов чић је на пи сао још јед ну оду ка фа ни и бо е ми ји, 
а без рас по ја са но сти и не у ме ре но сти, чи ме је са чу вао „бес цјенбла го 
но стал ги је” и дух и дах по е зи је ко ја тра је. 

Са ња ПЕ РИЋ 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 
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