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ЈЕДНОМ, ПОСТАЋУ ПЛУРАЛ...
О поетској телесности српских песникиња и песника

Oвај текст ни је ни ка кав па но рам ски по глед на са вре ме но срп ско пе сни штво, ни-
ти од раз чи та тељ ског афи ни те та или мејнстри ма на ста лог еска ла ци јом сло бо да ми-
шље ња и по на ша ња ка кве жи ви мо не ко ли ко де це ни ја уна зад. Он, ипак, је сте син те-
за ви ше го ди шњег пра ће ња од ре ђе них род них, лу ми нал них, те ле сних и дру гих ги ба-
ња код по је ди них пе сни ки ња и пе сни ка, по ку шај да се на ма пи те ла пе сме угра ви ра-
ју од ре ђе на са зна ња – сти ца на и усва ја на чи та њем струч не и ине ли те ра ту ре, а ко ја 
су у зна ку ту ма че ња те ла су бјек та. Без об зи ра на gen der tro u ble, на низ по те шко ћа у 
ја сном са гле да ва њу од ре ђе них ана том ских, фи зи о ло шких па и иде о ло шких осва ја ња 
про сто ра по ет ске те ле сно сти (или те ле сне по е зи је), на сте ре о ти пе у дру штву ко ји 
пра те род но осве шће на ту ма че ња пре све га про зе, а по том и по е зи је – чи ни се да 
по сто је из ве сне мо гућ но сти за чи та ња у род ном кљу чу, за ре кон струк ци ју про це са 
фе ми ни за ци је, ма ску ли ни за ци је и род не не у тра ли за ци је у по је ди них срп ских пе сни-
ки ња и пе сни ка. Спо зна ва ње соп стве не, те ле сне функ ци је и мо ћи лир ског су бјек та, 
али и парт не ра, Дру гог, адре са та, пра ће но је раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма, а опи са-
но раз ли чи тим умет нич ким сред стви ма. 

Дру го ва жно пи та ње је: има ли сми сла да нас го во ри ти о стро го љу бав ној по е зи ји, 
од но сно ре флек си ји као у ро ман ти ча ра, мо дер ни ста и дру гих пе сни ка, ка да су се ме-
диј ски ути ца ји, на ра ста ју ћа са зна ња, спо зна ња и ми са о не апо ри је угра ди ле, ап деј то-
ва ле у на ша чи та ња све та и ствар но сти и ни су ли, оне као та кве, ути ца ле на пот ски 
дис курс, чи не ћи га ма ње рас пли ну тим, не жним, ма ње кла сич но љу бав ним, а ви ше 
иро ниј ско-де струк тив ним, бру тал ни јим, усред сре ђе ним на оно из ве сно, за шта су 
нај бо љи при мер по је ди не срп ске пе сни ки ње: Рад ми ла Ла зић, Ду брав ка Ђу рић, Љи-
ља на Ђур ђић, Је ле на Лен голд, Ана Ри сто вић, али и мла ђе по е те се – Чар на По по вић, 
Ма ја Со лар и др. У њи хо вим пе сма ма че сто је и сам сек су ал ни чин ого љен, све ден на 
сво ју не по сред ност. Ова ква ин ва ги на ци ја, ко ју је срп ској по е зи ји, чи ни се, до не ла 
нео а ван гар да, про цес је ко ји ве о ма ду го тра је, но ко ји још увек ни је на и шао на пу но 
раз у ме ва ње и по др шку књи жев не кри ти ке и вла да ју ћег, и да ље па три јар хал ног 
обра сца ми шље ња. Ти хо мир Бра јо вић, ре ци мо, по сма тра жен ски за бран као из ве-
сни по ет ски екс клу зи ви тет, у ко јем не оби та ва ју све пе сни ки ње: жен стве ни ји, уме ре-
ни ји и све де ни ји дис курс, ко ји свој из раз че сто ду гу је упра во мо дер ни стич ком и 
нео мо дер ни стич ком пе снич ком ис ку ству, код нас и да ље јед ној од нај сна жни јих и 
нај и зра зи ти јих вер ти ка ла, ни је по нео епи тет жен ског пи сма – та ко се о по е зи ји Та ње 
Кра гу је вић дâ го во ри ти и у кон тек сту ре спек та бил не ми са о но сти, ги зда ве ме та фо-
ри ке и раз бо ко ре них сли ка, ре чи те ти ши не и мањ ка агре сив но сти на спрам му шког 

ЗЛАТНА ГРЕДА

Драгана Белеслијин



82

су бјек та. Ова пе сни ки ња, баш као и Гор да на Ђи лас, суп тил ним сли ка ма и су ге стив-
ном ат мос фе ром би ља, жи во ти ња, на по слет ку и људ ских фи гу ра ука зу је на до не кле 
кла сич ну, ове шта лу, но не ли ше ну љуп ко сти, сли ку же не. Жен стве ност ко ја се не на-
гла ша ва (осим у по је ди ним слу ча је ви ма, као нпр. на сло ву збир ке пе са ма Та ње Кра гу-
је вић Же на од пе сме), ко ја се ћу ти и ин ди рект но ста вља као ну жност, ис ка зу је се ни-
зом фи гу ра, од ко јих је за по е зи ју Та ње Кра гу је вић нај ка рак те ри стич ни ја ру жа. Ње на 
нај но ви ја пе снич ка књи га, ко ја по твр ђу је есен ци јал ност ове го то во са крал не, зна-
чењ ски бре ме ни те ре кви зи та ри је, зо ве се Хлеб од ру жа. Гор да на Ђи лас ће биљ ка ма и 
жи во ти ња ма, ат мос фер ским при ли ка ма, про ду же ним пи та њи ма и про лон ги ра ним 
од го во ри ма од пр ве пе снич ке књи ге бра ни ти соп стве ни ми кро ко смос, сво је пра во 
на соп стве ни про зор, на дис кре тан од го вор мејнстри му. 

С дру ге стра не, Је ле на Лен голд, пе сни ки ња гар да и иро ни је, би ће не пре кид но у 
по зи ци ји да бра ни сво је по ет ско вје ру ју ко је пре тре са не ка од круп них пи та ња љу ба-
ви и му шко-жен ских од но са, те и сли ке са мих су бје ка та ко ји се ме ња ју с вре ме ном. 
Су дар ста рог и но вог, хи пе рур ба ни зо ва ног и при род ног еска ли ра ће ре чи том, убо ји том 
жен ско шћу ко ја не пре за ни од упо тре бе ур ба не, па чак ме сти мич но вул га ри зо ва не 
лек си ке (нпр. пе сма „Је ба ћа ма ши на“ из књи ге Бу нар те шких ре чи). И као при по ве да-
чи ца, Је ле на Лен голд бра ни по зи ци ју срп ске род но опре де ље не ли те ра ту ре. 

С дру ге стра не, ма ни фе ста ци је му шко сти у срп ској по е зи ји кре ћу се у ве о ма ши-
ро ком ди ја па зо ну од за ма шних, па три јар хал них од но са отац-син код нпр. Се ли ми ра 
Ра ду ло ви ћа, пре ко дис крет но спу та ва не и ла тент но су зби је не де мон стра ци је сна ге, 
оли че не у ве ри у мо гућ ност за сни ва ња му шко-жен ских хар мо нич них од но са (Де јан 
Алек сић, Ален Бе шић), из ни јан си ра не еро ти ке (Дра ган Јо ва но вић Да ни лов, Не над 
Ша по ња, Жив ко Ни ко лић, Јо ван Ни ко лић), па до не спу та не те ле сно сти, ко ја се с јед-
не стра не, окре ће ка мо гућ но сти ма суб вер зи је у жен ско или род но не у трал но (Сло-
бо дан Ти шма) или чак у про сто ре мо гућ них ме та мор фо за у ви ше пра ва ца (Вла ди мир 
Ко пицл), а код не ких пе сни ка чак и у бо лест (Енес Ха ли ло вић). Док је Ра ду ло ви ће ва 
по е зи ја, сва у зна ку очу ва ња тра ди ци о нал ног по рет ка и вред но сне вер ти ка ле па три-
јар ха та и про грам ски ори јен ти са на на би блиј ски пред ло жак, ви ше као де мон стра-
ци ја „сна ге оче ве“ са тек на зна че ном мо гућ но шћу чи та ња сме не јед не му шко сти дру-
гом, ви ше стру ко те сти ра ном и по твр ђе ном, до тле је осно ва за по тра гу кљу ча му шке 
сек су ал но сти у по е зи ји Сло бо да на Ти шме (па и ње го вој про зи) пут ве ли ког на пр слог 
ја је та ко је чи та о ца оста вља у не до у ми ци род но на мер но нео пре де ље ног су бјек та, 
ко ји за др жа ва пра во да бу де друк чи ји, да по сва ку це ну из бег не сте ре о тип. Мо жда 
упра во за то ком пле тан нео а ван гард ни Про је кат Ти шма, ко ји тра је не ко ли ко де це ни-
ја, а чи јем су уоб ли ча ва њу, по ред већ по ми ња ног Ко пиц ла, до при не ли и Ми ро слав 
Ман дић, Ју ди та Шал го, Ка та лин Ла дик, Во ји слав Де спо тов, Ву ји ца Ре шин Ту цић и дру ги 
про та го ни сти но во сад ске па и су бо тич ке нео а ван гард не сце не, ни је до био аде кват-
не на ста вља че, од но сно, ни је оства рио јак ути цај на са вре ме но срп ско пе сни штво. 

С дру ге стра не, су бјект со фи сти ци ра ног пост мо дер ног пе сни ка по пут нпр. То ми-
сла ва Ма рин ко ви ћа, или не што књи шки јих по е та Зо ра на Ђе ри ћа, Ва се Пав ко ви ћа и др. 
нај че шће је де цен три ран, ако не и на гла ше но од су тан: он по сма тра, кат кад ко мен та-
ри ше, опо на ша, у сва ком слу ча ју, не на сто ји да ко ри сти пре и мућ ства пр вог ли ца ни ти 
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жан ров ски за га ран то ва но пра во на при стра сност ка ко би при бе ле жио сво је мéне и 
ми гре не, већ пре да се по и гра ме та-по зи ци јом, оп штим ме сти ма и из ан ђа лим сли ка ма. 
За пи та но сти и чу ђе ња, бе за зле не раз ро га че но сти над опо ро шћу свет ског по рет ка – 
ко је би смо, по јед но ста вље но, мо гли од ре ди ти као ти ши ну и у ње ном кон тек сту ука зи-
ва ње и на ма ле ства ри (Ма рин ко вић, Пав ко вић), ало гич ни спој на из глед не за ми сли вих 
еле ме на та, те ин те лек ту а ли зо ва ни, до ку мен та ри зо ва ни дис курс (Ђе рић) – ре ги стру ју 
и фе но ме не дис крет не, не на ме тљи ве му шко сти тран сфор ма ци о них по тен ци ја ла те 
ме та-дис тан це спрам про фа них при зо ра, јед ну та ко ре ћи кон зер ви ра ну, на кнад ну спо-
зна ју ерот ског (Ђе рић). По е зи ја по след њег од по бро ја них ауто ра, као и ве ли ког бро ја 
срп ских пе сни ка – од Ду шка Но ва ко ви ћа, Ни ко ле Вуј чи ћа, Ива на Не гри шор ца, Ђор ђа 
Сла до ја, Јо ва на Зи вла ка, Ми ро сла ва Це ре Ми ха и ло ви ћа, Во ји сла ва Ка ра но ви ћа, Жи-
во ра да Не дељ ко ви ћа и дру гих пе сни ка чу ва со фи сти ци ра ну скра му пре ма те ле сном, 
су здр жа ва ју ћи се од не по сред них дис кур зив них прак си пе ва ња те ле сно сти, чул но сти, 
кат кад и иро ниј ског от кло на спрам љу ба ви. Као да те ме сва ко дне ви це, пре по зна ва ња 
чо ве ка у ме ра ма ства ри и ко смич ким кон сте ла ци ја ма до би ја ју пра во пре чег.

Ну ди ли, у овом кон тек сту, со ба му шког соп ства чи та о цу оно ли ко удоб но сти ко ли-
ко и жен ска? Ни је ли ипак број ни ји, гр ле ни ји, ак тив ни ји род у срп ској по е зи ји остао 
за пре тан, спу тан, обез ли чен над мо гућ но сти ма ерот ских ма ни фе та ци ја и чул но сти у 
од но су на жен ски? И ни је ли – ка да пост мо дер ну, ко ју и да ље жи ви мо и ана ли зи ра мо 
(ба рем док не сми сли мо не ко по де сни је име, за све у куп ни кул тур ни, по ли тич ки и 
умет нич ки кон текст), по сма тра мо као при ви ле го ва но жен ску, не ста бил ни ју, под ло-
жни ју про ме на ма и ме на ма, жан ров ски ди ску та бил ну и осло ње ну на раз не кул ту ро-
ло шки бли ске јој али тех нич ко-ин фор ма циј ски уда ље не, кру те, му шке оазе – ни је ли, 
да кле, реч о јед ном све о би љу ти по ло шки раз ли чи тих, жан ров ски раз у ђе них и ког-
ни тив но кат кад пот пу но су прот но по ста вље них иде о ло шких ма три ца и дру штве них 
кон тек ста ко ји су њи хо ва по ла зи шта, њи хо ве иде је во ди ље?

Овај текст не пре тен ду је да ме ри ни ти да ва ло ри зу је. Она са мо узи ма од ре ђе ну 
па ра диг му – те ле сност, при су ство су бјек та и сте пен ње го ве сна ге – пре ла ма је све-
тло шћу са вре ме них стра те ги ја чи та ња и за тим је ну ди на траг, не по ла жу ћи ни нај ма-
њу на ду у ње ну ап со лут ну при мен љи вост ни ти при хва тљи вост. Пи сци о ко ји ма је 
реч ода бра ни су де лом на осно ву лич ног афи ни те та и на кло но сти, де лом услед дру-
гих, слу чај них окол но сти – по руџ би не од стра не уред ни ка ча со пи са из да ва ча и др. 
Сто га ме ђу њи ма има оних чи ја ми се де мон стра ци ја те ле сно сти ве о ма до па да, али и 
оних са чи јом бих по е ти ком мо гла по ле ми са ти. Ипак, по е ти ка, вред но сно и сва ко 
дру го ста но ви ште, те по ре дак ко јег де мон стри ра ју је јед но, а умет нич ки учи нак не-
што дру го. Усред сре ђе на на де мон стра ци ју ерот ског, на фе но мен те ле сно сти и суб-
вер зи је кла сич ног до жи вља ја те ла у ужем али и ши рем, дру штве но-иде о ло шком 
кон тек сту, а не осла ња ју ћи се већ ма на узу се род не кри ти ке и иден ти тет ске ма три-
це, qu e er те о ри ју или ва зда при ме њи ви фрој ди зам и пост фрој ди зам, већ ис кљу чи во 
на од бра ну ле ги тим но сти пе снич ког ис ка за, ма у ком прав цу он ишао, сма трам и да-
ље да је основ ни за да так ту ма ча по е зи је, пут ни ка кроз не из ве сне пре де ле по ет ске 
те ле сно сти, да пре по зна и мар ки ра дис про пор ци ју из ме ђу естет ске функ ци је и иде-
је/иде о ло ги је, ко ја пре тен ду је да над вла да умет нич ки учи нак. 




