
1004

ком, ау тор се вра ћа пред ме ту ши ро ко раз ма тра ном у на у ци, али и да ље 
ре ле вант ном и отво ре ном – ге не зи жан ра еп ске пе сме из ту жба ли це 
(ука зу је на слич ност у на чи ну из во ђе ња, на при су ство еле ме на та кул та 
мр твих – не са мо у ту жба ли ца ма већ и у фи нал ним фор му ла ма ју нач ке 
епи ке, те на за јед нич ки стих). На при ме ру пе ва ња Те ша на По дру го ви ћа 
и ње го вог уоб ли че ња ли ка Мар ка Кра ље ви ћа, Пе рић ис пи ту је го вор ну 
ка рак те ри за ци ју као би тан, а не до вољ но раз ма тран еле ме нат ли ка еп ског 
ју на ка. Отва ра дра го це не уви де у ви до ве иде а ли за ци је и иде о ло ги за ције 
ју на ка ко ји има ју по зна те исто риј ске про то ти по ве. До при но сом на у ци 
сма тра мо и про ду бље ну и сло је ви ту ин тер пре та ци ју кон крет них пе са ма 
и ли ко ва, као и осо бе ни ди ја лог ко ји ау тор ус по ста вља са сво јим прет
ход ни ци ма. Сем то га, ова књи га по сред но по зи ва и ши ри круг чи та ла ца 
на мо гу ће чи та ње и ту ма че ње нео бич них ју на ка срп ске усме не епи ке у 
кон тек сту гло бал не оп се си је хе ро ји ма у фил му, стри пу, ком пју тер ским 
игра ма, све до че ћи о не у га слој про во ка тив но сти еп ске при че.
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Код пе сни ка ко ји су одав но про сла ви ли по ла ве ка ства ра лач ког ста
жа, ви ше стру ко по твр ђе ног и сла вље ног, не бро ји се ко ја је по ре ду но ва 
збир ка по е зи је, не ис тра жу је се ну жно или бар не при мар но, ка квог је 
од је ка има ла у чи та лач кој јав но сти, ни ти ју је у ова ко фор мал но огра
ни че ним тек сту ал ним при го да ма мо гу ће са гле да ти у од но су на пе сни ков 
уку пан опус, што би че сто би ле пр ве асо ци ја ци је пе ра књи жев не кри
ти ке. Та ква но ва збир ка сво је вр сни је и ви ше стру ки књи жев ни до га ђај, 
ка ко на пла ну да љег ра сло ја ва ња пе сни ко ве по е ти ке та ко и у ак ту ел ном 
књи жев ном жи во ту на шег је зи ка, јер ну жно из ра ња и ин три ги ра пи та ње 
ка кво идеј но и естет ско ужи ва ње у тек сту она мо же да до не се, а да се тај 
епи тет но вог одр жи не са мо са пред зна ком вре мен ске од ред ни це не го и 
на ро чи тог до при но са са вре ме ној по е зи ји.

Ми ло ван Да ној лић, срп ски пе сник и ака де мик, об ја вив ши пе снич
ку књи гу Ис по вест на тр гу по ка зу је не са гле ди ву сна гу по е зи је да се 
(са мо)об но ви и про на ђе на чин да се из но ва по ве ри и то, овог пу та, на тр гу, 
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ме сту ко је има древ но се ман тич ко по ље, огле да но нај вер ни је кроз оку
пља ње и жи вот ну вре ву где је мо гу ће да пу ште ни глас од јек не и про на
ђе вр ле слу ша о це. Ме ђу тим, ре че но и прет по ста вље но уве ли ко на во ди 
да се уо чи из ве сна па ра док сал на или пак ок си мо рон ска ат мос фе ра са мог 
на сло ва Да ној ли ће ве збир ке. Ако се ува жи зна чењ ска ау ра тр га, она се 
на из ве стан на чин ко си са при ро дом ис по ве сти. Ко ли ко је трг екс те ран, 
окре нут оном спо ља шњем, где је све из ло же но и тран спа рент но, то ли ко 
ис по вест при па да сфе ри уну тра шњег, ин тер на је и ин тим на. На том 
тра гу, Ис по вест на тр гу мо же се чи та ти као ау тен ти чан омаж оним ме
ди јал ним и гра нич ним про сто ри ма – и у пе сни ку са мом, а и у на ма, 
чи та о ци ма, уве ли ко уву че ним ме ђу пе снич ке сли ке ре цент не збир ке 
Ми ло ва на Да ној ли ћа.

Рит мич ност и ри мо ва ност сти хо ва, че му са вре ме на по е зи ја одав но 
одо ле ва, но си при звук ар ха ич ног, го то во ро ман ти чар ског ду ха, ко ји нас 
уда ља ва од по гле да свик ну тог на сло бо дан стих и фраг мен тар ну пе снич
ку ми сао. Чи ни се да Да ној лић ни не по ку ша ва да бу де мо де ран не го ве ран 
вла сти тој лир ској при ро ди да, кад се већ ис по ве да, то учи ни на на чин 
аде ква тан и по ду да ран са лич ним пе снич ким и је зич ким сен зи би ли те
том. Ова кво окре та ње се би, у фор ми ди ја ло га са со бом са мим, Да ној лић 
на ја вљу је већ пр вом пе смом „Суд ски ис казˮ ко ја, са та ко по вла шће ним 
и зна ко ви тим ме стом у збир ци, ја сно ука зу је да ће усле ди ти про цес са
мо за гле да ња и са мо про пи ти ва ња, про цес у ком је пе сник и су ди ја и 
оп ту же ни.

По сма тра но у кон тек сту чи та ве збир ке, уо ча ва се да је она об је ди
ње на око је дин стве не иде је. С об зи ром на то да ни је по де ље на ни на ка кве 
ци клу се или ма ње це ли не по не ка квом кри те ри ју му, она пред ста вља 
уме шно осли ка ва ње ам пли ту да по ме ну тог раз го во ра пе сни ка са соп стве
ним би ћем, ко ји као да је ис пе ван и са оп штен, тач ни је ис по ве ђен у јед ном 
да ху. Пе снич ке ау то сли ке код Да ној ли ћа су, у нај ма њу ру ку, дво стру ког 
ка рак те ра. С јед не стра не, чи та о ци пра те ге не зу пе снич ке све сти и пе снич
ког за на та ко јим ту исту свест пе сник увек из но ва уме да пре и спи та и 
са оп шти, док с дру ге, по сто ји и пе снич ка са вест, ре кло би се, та ко ђе, 
дво ја ког ка рак те ра – и мо рал ног и естет ског. За то, пе сник ни је слу чај но 
и су ди ја, ко ји и да ље не у мор но тра га, ка ко у јед ној пе сми Да ној лић каже, 
као Ди о ген, с фе ње ром, и за со бом, чо ве ком, и за со бом, пе сни ком. У тој 
сли ци о се би он је по мир љив, али и иро ни чан: „Ту сам где сам и то сам 
што сам, / Ино ко сан, се би не сно сан, / Кр чим пу те ве кри ву да ве / Спу ште
на но са, диг ну те гла ве, / И шта год о ме ни да го во ре / Ја сам о се би ми
слим још го ре...ˮ  („Са зр ном со лиˮ).

Да ној лић је, сме стив ши свој пе снич ки глас на трг, сим бо лич но 
на пу стио изо ло ва ност ку ле од сло но ва че, те си шао ме ђу љу де, и то на ону 
тач ку ко ја под ра зу ме ва њи хо во на гла ше но при су ство. Опет, до ми нант но 
ис пли ва ва ути сак да упр кос мно штву вла да прин цип пе снич ке уса мље
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но сти, јер ма са ва зда има обез ли чен ка рак тер и ни је осе тљи ва на при
гу шен по је ди на чан глас: „Гле да лац не ви ди ва тру од ди ма / И све што 
ре чем до слов но при маˮ („Са зр ном со лиˮ). Та ко се пе сник не скри ве но 
окре ће се би, ма кар ана ли зи по ло жа ја те ла у но ћи ко ја се чи ни бес крај
ном, па по ста је „Ноћ на мо но дра ма ,ˮ пе сма из че ти ри де ла. Да ној лић 
је зи ком ожи вља ва сва ки нерв људ ског те ла, ства ра ју ћи ње го ву осо бе ну 
пе снич ку ана то ми ју. На тај на чин из ра жа ва оп шту не ла год ност у су сре ту 
са од го во ри ма на ау то ре фе рент ну пу сто ло ви ну, али је по сре ду је ду хо ви
то: „У по сте љи, но ћу, / На ђем се на му ка ма: / Ку да ћу, ка ко ћу, / Шта ћу 
са ру ка ма?ˮ („Му ка са ру ка маˮ), или: „По тр бу шке, на ле ђа, ле во, де сно, 
/ Ка ко год окре нем, не по де сноˮ („Исто то, са мо ма ло друк чи је ,ˮ са ја сном 
алу зи јом).

У Ис по ве сти на тр гу пе снич ку кон стан ту пред ста вља са гле да ва ње 
ап страк тих ка те го ри ја кроз оно кон крет но. Пе сни ка бо га тог ства ра лач
ког ка пи та ла, све до ка ве ли ких про ме на и пре ло ма то ком ду гог жи вот ног 
пу та, и да ље ин три ги ра ју, чак би се мо гло ре ћи им пре си о ни ра ју, фе но
ме ни ко ји се ни ка да не мо гу у пот пу но сти до зна ти, али се пе снич ким 
је зи ком увек мо гу пре и спи та ти. Да ној лић ре че но узи ма као ак си ом и 
пре ска че оп сер ва ци је о не до ступ но сти од ре ђе них ка те го ри ја људ ској 
спо зна ји, те вре ме раз ма тра сти хо ви ма о зид ном са ту и фри жи де ру, спа-
се ње кроз вак ци ну, а ис пу ње ност људ ске суд би не кроз бес крај ни спи сак 
„уза луд них за ни ма ња ,ˮ чи ме ре ла ти ви зу је „ве ли ке на ра ти веˮ и по ку
ша ва да о уни вер зал ном људ ском ис ку ству пе ва кроз сли ке при сут ног, 
до ступ ног, ви дљи вог.

Ис по ве да Да ној лић по ред лич не и ону ко лек тив ну му ку. От кри ва 
нам да на та ло же но ис ку ство кат кад ни че му не под у ча ва, из ра жа ва ју ћи 
страх и је зу пред аро гант но са мо до вољ ним ка рак те ром дру штва ко је 
пам ти у укуп ној ње го вој ме та мор фо зи, од „брат ства, је дин стваˮ до „ло кве 
кр ви .ˮ По след ња пе сма збир ке Ис по вест на тр гу, „Ре чи за спо менпло чу ,ˮ 
сен ти мен тал но, али с ху мо ри стич ном за вр шни цом, за о кру жу је ски цу 
Да ној ли ће вог су ко ба са со бом, пе снич ког и етич ког, у сти хо ви ма ко ји и 
у свом на сло ву са оп шта ва ју свр ше так ис по ве сти: „Ал’ од са мо са жа љи
во сти мно го је те же / У ту ђој пре по зна ти сво ју му ку .ˮ Она је без ма ло 
ди дак тич ног ка рак те ра, што при зи ва ува жа ва ње чи ње ни це да је упра во 
за то, због свог не по сред ног, по не кад пре кор ног, али ујед но не жног и бла
гог то на, Да ној лић до да нас по себ но бли зак чи та о ци ма, ко ји га осе ћа ју 
као не ког свог.
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