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ИЗБОР НАЈЛЕПШЕГ
(El Color de la Esencia: Monográfico de Poesía Serbia Contemporánea, приредила  

и превела на шпански Силвија Монрос Стојаковић, Ánfora Nova, 2013)

Ни је све у кри зи, има не што и у из о би љу. Са мо ако то хо ће мо, ову го ди ну мо же мо 
да вред ну је мо по Ан то ло ги ји са вре ме не срп ске по е зи је, Бо ја су шти не, об ја вље ној у 
Шпа ни ји у из да њу ча со пи са „An fo ra No va“. У том слу ча ју, с пра вом го во ри мо о из у зет-
но бо га тој го ди ни за срп ску по е зи ју, да кле књи жев ност, да кле кул ту ру. У пу ном за ма-
ху хи пер про дук ци је кри за, те сход но то ме по на ша њу ми ни стар ста ва и ма ло број них 
слич них ло ка ци ја ко је нас на сва ки на чин по гре шно асо ци ра ју на реч „по моћ“, ва жно 
је зна ти да су упра во ова кви по ду хва ти они ко ји одр жа ва ју на ду. Они успе ва ју за то 
што је не ко ме, или не ко ли ци ни њих, ста ло, за то што во ле. За Ан то ло ги ју срп ске по е-
зи је на шпан ском је зи ку сло бод но мо же мо ре ћи да је у пот пу но сти де ло пе сни ка! Реч 
је о пле ме ни тој за ве ри срп ско-шпан ске љу ба ви пре ма по е зи ји ко ја је ус пе ла да над-
и гра мно га „не ма ди на ра“ и ство ри књи гу ко ја је сво јом вред но шћу већ осво ји ла сво-
је, па та ко и вре ме бу ду ће. Као и све дра го це но сти ко је не баш ла га но, али са свим 
си гур но еми гри ра ју из из логâ – да до да мо још и то – ова књи га се удоб но на ста ни ла 
у из о би љу Ин тер не та. За ин те ре со ва ни је за са да мо гу на ћи у вир ту ел ном про сто ру 
за ко ји нам је одав но ја сно да је нај си гур ни је уто чи ште ху ма ног. Она по сто ји и као 
из ван ред но опре мље на „кла сич на“ књи га, са мо што је пут до тог фор ма та у овом ча-
су ма ло те жи. Раз у ме се, ова кву књи гу је нај те же ство ри ти, а ње на аутор ка би не сум-
њи во ре кла и – нај леп ше.

Осим што је пре леп, ан то ло ги чар ски труд је у ве ли кој ме ри на лик не мо гу ћој ми си
ји. Мно го је то га што аутор ан то ло ги је тре ба да за до во љи, а да при том са чу ва оно што 
је основ ни ква ли тет сва ке књи ге – ње но нео спор но аутор ство, ко хе рент ност, да кле, 
умет ност. Уоби ча је на је по де ла на та ко зва не лич не и оне ан то ло ги је ко је мо ра ју да 
удо во ље за пра во уто пиј ској иде ји о објек тив ној исти ни. Ре кла бих да из бор из по е-
зи је са вре ме них срп ских пе сни ка Сил ви је Мон рос Сто ја ко вић по сти же од лич ну рав-
но те жу из ме ђу ових две ју ма три ца, са мим тим ства ра ју ћи сво ју соп стве ну. Ка ко? По 
мом осе ћа њу, Сил ви ји но уме ће ода би ра је ис прав но и без ре зер вно усме ре но на – са-
му по е зи ју. Иш чи та ва ју ћи ову књи гу на оба је зи ка има ла сам при ли ку да се опу стим 
ужи ва ју ћи у пе сма ма, те да по вре ме но смет нем с ума ко је ко ју на пи сао. 

Већ код пр вог пе сни ка, од но сно пе сни ки ње, аутор ка ан то ло ги је ме је убе ди ла – и 
то је пра ви гла гол – да ће из де ла сва ко га од нас ода бра ти три од лич не пе сме. По ве-
ро ва ла сам јој с пу ним пра вом до те ме ре да у јед ном од чи та ња на мер но ни сам обра-
ћа ла па жњу на име на ауто ра, већ сам се сло бод но пре пу сти ла – пе сма ма. Не ко ме ко 
је ста сао, или пак уче ству је у овој фа зи ци ви ли за ци је ка да мо же „без про бле ма“ да 
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уку ца бар јед ну књи гу го ди шње, ово мо жда зву чи јед но став но. Ипак, реч је о ве ли ком 
уме ћу. Тре ба по се до ва ти то зна ње и тај та ле нат ка ко би смо не ко га пред ста ви ли – прак-
тич но на пра ви ли пор трет три ма пе сма ма – а да то исто вре ме но бу де ин те грал ни део 
укуп ног шти ва ко је се пот пу но ле ги тим но мо же чи та ти од ко ри ца до ко ри ца. Истин ски 
пи сци зна ју ко ли ко је те шко по сти ћи ту „пит кост“, тај, ка ко га ја на зи вам, ефе кат ла ко-
ће чи та ња, док је све вре ме реч о из у зет но прег нант ном са др жа ју. Не ма сум ње да је 
ла ко ћу у сва ком по гле ду нај те же до сег ну ти. Уса вр ша ва ње ком по зи ци је је сте оно што 
на зи ва мо ра дом на де лу. Ме ђу тим, пи са ње соп стве не књи ге под ра зу ме ва да аутор 
сло бод но и ну жно укла ња све оно што угро жа ва ње ну хо мо ге ност. Док ов де го во ри-
мо о из бо ру из књи га дру гих, па још и о не че му што се у До ба спор та сма тра при мар-
ним – о ре пре зен та тив ном пред ста вља њу ни ма ње ни ви ше већ јед не на ци је! 

Мо рам, а пре све га же лим да ка жем да се ди вим то ме ка ко је Сил ви ја ус пе ла да од 
од ло ма ка из ту ђих де ла ис пе ва је дан до ове ме ре ком пак тан по ет ски за пис, а да он, 
што је по себ но за ни мљи во, бу де и то ли ко њен. Ко ли ко год пу та да сам чи та ла ову ан-
то ло ги ју, на срп ском или на шпан ском, до жи ве ла сам је као соп стве ну књи гу. Сил ви ји-
ну књи гу, ма да и мо ју, као и ону ко ју ће сва ко ко во ли по е зи ју „усво ји ти“ на исти на чин. 
Оно што је бар за ме не по себ на ра дост је сте чи ње ни ца да ни у јед ном ча су ни сам 
осе ти ла да ми при су ство не ких пе сни ка сме та, ни ти да ми они ко ји ов де ни су за сту-
пље ни дра ма тич но не до ста ју. Не за то што бих на пра ви ла исто ве тан из бор пе сни ка 
– не би ва ља ло да би ло ко од нас де ли са дру ги ма исте кри те ри ју ме – већ упра во због 
то га што сам мо гла и мо гу да се опу стим у до број по е зи ји ли ше на та квих раз ми шља-
ња. 

У мом не баш ни та ко крат ком чи та лач ком ис ку ству ова ква, ре ћи ћу сло бод но 
удоб ност ужи ва ња у шти ву, не де ша ва се че сто. Да не го во рим о ко мен та ри ма ко ле га 
ко ји су по пи та њу за сту пље но сти као та кве да ле ко ри гид ни ји од ме не. За што не ко га 
не ма, а за што је овај дру ги ту? За што ова пе сма, а за што не не ка дру га итд. Овај ехо је 
го то во оба ве зна це на, да не ка жем ка зна, ко ју пла ћа сва ки ан то ло ги чар. Ово га пу та 
тај од јек при род но от па да то ком са мог чи та ња. 

И оста је по е зи ја. 
Не да би то био „нај бо љи из бор ика да“, јер умет ност ни је и не сме би ти так ми че ње. 

Већ за то што аутор ка зна и уме да чу је све на ше по е ти ке, чу де сно раз ли чи те, ко је би 
мо жда, бар не ке од њих, у јед ном дру га чи јем тка њу ис кљу чи ва ле јед на дру гу. Али у 
ова квом су ста ву оне ску па зву че као до вр ше ни еп са вре ме ног срп ског пе сни штва, 
ко ји не гу би ни је дан тон сво је це ло ви то сти пре не сен у ла ви ринт дру го га је зи ка, већ, 
су прот но то ме, ње го ва ме ло ди ка у од ре ђе ним мо мен ти ма би ва бо га ти ја. 

Пра ви пре вод је ства ра ње, на дај мо се да у то не ма сум ње. Умет ност је истин ско 
по зна ва ње Дру го га, оно ко је не тра жи до ка зе, али се очи ту је у ода би ра њу чи ја је моћ 
да Дру го га пред ста ви мо по не кад бо ље не го што би она или он то сам учи нио. Умет-
ност је, та ко ђе, и од ва жност да се упу сти мо у јед ну ова кву аван ту ру. Та уну тра шња 
си гур ност, то у нај леп шем сми слу ре чи вла да ње ма те ри јом ко је у чи та вој овој ди на-
ми ци еми ту је сми ре ност и сти же до чи та о ца у ви ду есен ци је ле по те. 

Сто га не чу ди што је шпан ски из да вач на кон иш чи та ва ња чи та вог тка ња сам до шао 
до на сло ва – „Бо ја су шти не“ – пре у зев ши је дан стих Ива не Ми лан ков. На сло вио је он 
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ти ме и са свим пе снич ки иако на нај бо љи на чин ин фор ма ти ван пред го вор Сил ви је 
Мон рос Сто ја ко вић. Она је, пак, му дро и кул тур но из бе гла мо гу ће не до у ми це око 
„злат не, сре бр не или брон за не ме да ље“ та ко што је пе сни ке на ни за ла по хро но ло шком 
ре ду. Не са мо за то што је та кав ред, већ искре но во ђе ни за до вољ ством у ра ду са мог 
при ре ђи ва ча, ре ћи ће мо ко ји су се пе сни ци об ре ли у овом из бо ру: Та ња Кра гу је вић, 
Та тја на Цве јин, Ду шко Но ва ко вић, Рад ми ла Ла зић, Но ви ца Та дић, ан то ло ги чар ка ко ја 
не ма раз ло га да кри је да је и са ма пе сни ки ња – Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић, Ива на 
Ми лан ков, Не бој ша Ва со вић, Јо ван Ни ко лић, Ка јо ко Ја ма са ки, Ни на Жи ван че вић, Је-
ле на Лен голд, Звон ко Ка ра но вић, Да ни ца Ву ки ће вић, Мом чи ло Ба ја гић, Мир ја на Ми-
тро вић, Во ји слав Ка ра но вић, Ду брав ка Ђу рић, Ра де Та на си је вић, Са ша Ра дој чић, Дра-
го слав Де до вић, аутор ка овог за пи са, Са ша Је лен ко вић, Зо ран Бог нар, Пе тар Ми ло-
ра до вић, Ана Ри сто вић, Де јан Алек сић, Не над Јо ва но вић, Ми ле на Мар ко вић, Енес 
Ха ли ло вић и Ни ко ла Жи ва но вић. И опет, и још јед ном – не ми, већ на ши сти хо ви. 




