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ДОДИР СА СУШТИНАМА
(Војислав Карановић: Ослобађање анђела, Народна  
библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013)

У за вр шној бе ле шци у овој књи зи што је са чи ња ва ју кра ћи и са свим крат ки есе ји-
зо ва ни тек сто ви „бли ски по е зи ји“, Во ји слав Ка ра но вић је чи та о цу упу тио сиг нал ко ји 
мо же да до при не се пот пу ни јем раз у ме ва њу тек сто ва што јој прет хо де. Он ис ти че 
ка ко се, при ње ном скла па њу, под се тио Ми ке лан ђе ло вих ре чи ко је го во ре о то ме 
ка ко је овај у мер ме ру ис кле сао ан ђе ла. Ве ли ки скулп тор је ука зи вао на то да је он у 
мер ме ру нај пре ан ђе ла ви део, а он да је „кле сао“ све док га ни је „осло бо дио“. Оту да 
је пе сма, као и ова кви тек сто ви ко ји је при род но пра те, по сле ди ца кре а тив ног „кле-
са ња је зи ка“; ви дљи ви из раз „же ље да се осло бо ди ан ђео за ро бљен у ре чи ма“. А ка да 
у тек сту „Из ме ђу две сли ке“ сво ју па жњу бу де за др жао на ана лог ном од ре ђи ва њу 
по е зи је као по ку ша ја да се „из мре же спу та ва ју ћих окол но сти осло бо ди ду ша“, па жљив 
чи та лац ће уви де ти ка ко је овај пе сник у раз у ме ва њу по е зи је ис ка зао не што од ро-
ман ти чар ских прет по став ки о ње ној при ро ди, ка рак те ру, уло зи и вред но сти. Кон крет-
ни је ка за но: о ва жној уло зи ми стич ног и ма гиј ског у ње ном ства ра њу и раз у ме ва њу. 

Чи та њу и раз у ме ва њу ових тек сто ва по мо ћи ће и са зна ње да су они пи са ни у раз-
ли чи то вре ме и раз ли чи тим по во ди ма, те оту да они узи ма ју и фор ме: бе се де, све ча ног 
сло ва, за пи са, освр та, при ка за... Док им је зна че ње и укуп ни сми сао опре де љен ра дом 
оне ин те лек ту ал не и ства ра лач ке во ље ко ја се у све де ном из ра зу ви ше знач них пе са-
ма већ ре пре зен та тив но по твр ди ла. Због то га су тек сто ви ко ји је чи не за о кру же ни и 
до вр ше ни у ис ка зу, а са ма књи га јед но став но и ло гич но устро је на као дво дел на це-
ли на.

У тек сто ви ма ове књи ге ко ју чи не два ком по зи ци о на ску па: „Ср це је зи ка“ и „Не бе-
ско би ље“ ак ти ви ра ју се на о ко срод на пи та ња ужег идеј ног и те мат ског кру га. Али 
мо гу ће је уви де ти и то да пр ву це ли ну тек сто ва чи не они ко ји се ба ве спе ци фич ним 
са гле да ва њем и од ре ђе њем при ро де и де фи ни ци је по ет ске умет но сти, док дру гу 
ску пи ну фор ми ра ју они тек сто ви у ко ји ма се украт ко рас пра вља и, на иза бра ним при-
ме ри ма, пред ста вља не ка од њи хо вих естет ских/по ет ских функ ци ја. При то ме је кон-
стант но ис по ља ва на њи хо ва упу ће ност на ре фе рен ци јал ни круг Ка ра но ви ће ве по е-
зи је, од но сно на пи та ња ње го ве им пли цит не ства ра лач ке по е ти ке. 

 Пи са ни си гур ном ру ком, ови есе ји зо ва ни тек сто ви Во ји сла ва Ка ра но ви ћа, ма о 
че му да ре фе ри шу, го во ре из оног ду хов ног и ми са о ног под руч ја из ко јег се гла си и 
ње го ва су ге стив на по е зи ја. Они су ње но дру го, дис кур зив ним из ра зом обе ле же но 
ли це.

Та ко ће, већ у пр вом тек сту „Да ма ри ти ши не“, чи та лац мо ћи да за па зи у ко јој се 
ме ри ода бра ни и на сло вом име но ва ни аспект у по е зи ји Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са 
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по ду да ра са пе снич ким све том и по е тич ким ли ком по е зи је са мог Во ји сла ва Ка ра но-
ви ћа. И ни је у овој књи зи то је ди ни из бор чи њен по срод но сти. Ма о чи јем ства ра ла-
штву да је у њој пи сао, Ка ра но вић је у ње му пре по зна вао и по вла шћи вао упра во она 
свој ства ко ја су и ње му са мом ства ра лач ки бли ска. По чев ши од Ди со ве по е зи је у чи ји 
је опис уве ден „су срет са ти ши ном“, Ка ра но вић је у оста лим тек сто ви ма ко ји чи не 
пр ву ску пи ну на сто јао да, са жи ма ју ћи ис ку ство и зна ње, до ђе до ње не увер љи ве де-
фи ни ци је по е зи је, по том и до очи то ва ња ње не стал не ве зе са жи во том и тра ди ци јом, 
као и ње них про дук тив них ре ла ци ја са дру ги срод ним из ра зи ма ду ха и ства ра лач ке 
ма ште. На тај на чин је овај пе сник за ко га је ре че но да ми сли у сли ка ма, по ред епи-
сте мо ло шких на сто ја ња да са же тим опи сом об у хва ти флу ид ну при ро ду по е зи је, опи-
су спе ци фич них са сто ја ка пе снич ког го во ра, ка кви су пе снич ка сли ка и ме та фо ра, 
по све тио знат ну па жњу.

Ка зу ју ћи у тек сту „Ра ши ре на кри ла“ ка ко „по е зи ја ра чу на на су ге стив ност пе снич-
ких сли ка“ и да „она сво ја зна че ња ства ра уз по моћ њих“, Ка ра но вић је по ен ти рао 
ис ти чу ћи ка ко „она увек из ра жа ва ви зи ју све та и жи во та са мог пе сни ка“. Док је на 
дру гом ме сту, у тек сту „Трун ка и ни ко“, ука зао на то да по е зи ју тре ба схва та ти као 
„кре а тив ни на пор ко ји се опи ре ни шта ви лу и као дух ко ји ства ри ожи вљу је“, те та ко 
„пред ста вља на ше нај вред ни је ко смич ко за ве шта ње“. Од ре ђу ју ћи по е зи ји та ко ви со-
ку и нај ви шу ме ру он је на сто јао да у ства ра ла штву иза бра них ауто ра, по ред њи хо вих 
за себ них од ли ка, пре по зна и опи ше учи нак и ефек те по ет ског свој ства. На тај на чин 
су ње го ви тек сто ви по ста ли тим свој ством из ра зи то обе ле же ни. И ако би се при ро да 
и ка рак тер ових тек сто ва жан ров ски и ин то на тив но од ре ђи ва ли, они би мо гли да се 
име ну ју као пре те жни је лир ски есе ји.

А ка ко је аутор кон цен три са но био усме рен на за па жа ње и из два ја ње тог лир ског 
свој ства у у тек стов ним пред ло шци ма, он да је ра зу мљи во због че га је ње го ва па жња 
би ла окре ну та ис ти ца њу ва жно сти и вред но сти пе снич ке сли ке и ме та фо ре, као ба-
зич них свој ста ва по ет ског го во ра. У јед ном од нај и зра зи ти јих ње го вих тек сто ва у 
књи зи, крат ком за пи су под на зи вом „Мрак“, и сам он то ло шки ста тус сли ке и ме та фо-
ре у по е зи ји пу но ва жно је од ре ђен и ис ка зан сли ко ви то и ве о ма су ге стив но. Под се-
ћа ју ћи на окол но сти да је сам је зик „ра ди кал но ме та фо ри чан“, али и да је свест „ме-
та фо рич ки устро је на“, Ка ра но вић сво је уоп шта ва ње о мо гућ но сти ма је зич ке ар ти ку-
ла ци је „уну тра шње ствар но сти“ свео на до не кле ми сти фи ко ван ис каз да је ме та фо ра 
„увек слут ња и обе ћа ње су сре та са тај ном, са оним не по зна тим.“. И упра во је у тој 
зна чењ ски отво ре ној де фи ни ци ји он по сред но ис ка зао уве ре ње да се све што са чи-
ња ва го вор истин ске по е зи је не мо же де фи ни тив но ис ка за ти, ни ин тер пре та тив но у 
пот пу но сти ис црп сти. Због то га је го вор по е зи је увек жи ва мо гућ ност са оп шта ва ња 
ва жних исти на о чо ве ко вом жи во ту и све ту.

А те исти не ко је сво је вр сном по ет ско-фе но ме но ло шком ре дук ци јом мо гу да се 
са оп ште ни су осло ње не са мо на не по сред но ег зи стен ци јал но ис ку ство, већ се до њих 
до ла зи и кроз под сти цај ни ди ја лог са пе снич ком тра ди ци јом; са умет но шћу уоп ште. 
Та ко да је тај фи ни рад кул ту ре у овим Ка ра но ви ће вим тек сто ви ма јед на ко при су тан, 
ко ли ко и тра го ви не по сред ног ис ку ства жи во та. Ви дан је он и у овла шним пре гле ди-
ма по ет ске тра ди ци је, ко ли ко и у из дво је ним по је ди нач ним при ме ри ма из ње из у зе-
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тим, ка кав је Ви ли јам Блејк. Ње го ва ло зин ка ка ко је све то „све што жи ви“ укљу че на је 
у укуп но, це лин ско по и ма ње све та са мог Во ји сла ва Ка ра но ви ћа. А то по и ма ње је у 
осно ви пан те и стич ко. У ње му је све у све ту „у ме ђу соб ном до ти ца ју, до ди ру и про жи-
ма њу“. 

То си не сте зиј ско ста па ње по јав них об ли ка жи во та са ње го вим оду хо вље ним до-
жи вља ва њем за ин те ре со ва ног и по е зи ји при вр же ног су бјек та, у овим је есе ји зо ва ним 
тек сто ви ма че сто чи ње но, ис ти ца но и ва ри ра но. Оно је вид но и он да ка да су за пред-
мет са же тог опи са узи ма не на о ко опреч не те ме, ка кве су ро кен рол и књи жев ност, 
пу то ва ње и ме ди та ци ја... А њих ов де функ ци о нал но спа ја, ожи вљу је и на ди ла зи над-
зи ра ван и сми са о но упра вљан рад ма ште; „фе но мен има ги на ци је“, као и рад ства ра-
лач ким вр хун ци ма, ви дљи вим и за кри ве ним су шти на ма, по све ће ног ума оли че ног у 
стал ној чо ве ко вој по тре би да се пи та о ду бљим узро ци ма по ја ва, ко ли ко и о њи хо вим 
ви шим, ме та фи зич ким услов но сти ма и до ме ти ма. Као и о њи хо вим зна че њи ма у са-
вре ме но сти. Оту да је у овом тек сто ви ма при сут на и стал на, ви ше смер на упу ће ност 
на умет ност ре чи; на сми са о но обре ме њен рад је зи ка ко ји је сло же на ма ни фе ста ци ја 
кре та ња ду ха и ума. Стал на, пло до твор на ин тер ак ци ја из ме ђу ра зно ли ког ли ца све та, 
ра до зна ле, за ин те ре со ва не, ле по том по не се не и ме лан хо ли јом осен че не су бјек тив-
но сти и тек ста. Из та квог, ди ја лек тич ки за сно ва ног, кре а тив ног спо ја из ра ста ју ови 
кул ту ром про же ти, ми са о но шћу про ду бље ни, ин те лек ту ал ном стреп њом осен че ни, 
али и апо ло ги јом жи во то дав них си ла и све тло сних об зо ра жи во та ср жно озна че ни 
тек сто ви.




