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ЉУБАВ НА СТРЕЛИ
(Никола Живановић: Carmina Galli, НБ „Стефан Првовенчани“,  

Краљево, 2014)

Ја знам свој одговор са врха харпуна.
Клеменза

Ка ко је већ ис так ну то у ко мен та ри ма пе снич ког де ла Ни ко ле Жи ва но ви ћа (1979), 
ње го во ства ра ла штво од ли ку је ус по ста вља ње син те зе из ме ђу кла си ци стич ке ди сци-
пли не, је зич ке тран спа рент но сти и ве ри стич ке ди на ми ке као ат мос фе ре пе са ма из 
ко је се по ма ља и ус по ста вља ро ман ти чар ски по ло жај ме лан хо лич ног лир ског су бјек-
та. Ро ман ти чар ски сен ти мент, па тос и ви со ка ре то рич ност и у но вом ру ко пи су Car mi-
na Gal li за у зи ма ју до ми нан тан део збир ке, убла же ни, у ве ћој или ма њој ме ри, иро ниј-
ским от кло ном, ста вља њем у кул тур ни и тра ди циј ски кон текст, пра жње њем сим бо-
лич ких/зна ков них ка па ци те та, од но сно пре о сми шља ва њем и де ри ви ра њем од ре ђе-
них, за пе сни ка, оку пи ра ју ћих те ма и је зич ких по став ки. На пор за са вла да ва ње та кве 
ба ри је ре мо же се за па зи ти у на пе то сти ко ја се очи ту је у те жњи ка есте тич ки за сно ва-
ном жи вље њу и, услов но ре че но, фе но ме но ло ги ји ма лих, три ви јал них ства ри сва ко-
дне ви це су прот ста вље них ве ли ким, озна че ним аспек ти ма ре ал но сти пред ко ји ма 
лир ски су бјект не пре за. Жи ва но вић нам се још јед ном по ка зу је као пе сник раз ли ка, 
там них исти на, ин тим них, сен ти мен тал них вред но сти.

До во ђе ње у ве зу ства ра ња са не по сред ном бли зи ном и из ве сно шћу смр ти, еска-
пи зам пред ствар ним све том, са мо и зо ла ци ја и уса мље ност зна ме ња је су тра ди ци је 
ро ман ти зма са ко ји ма, из ме ђу оста лих, Жи ва но вић све сно и не сне би вљи во ус по ста-
вља од нос. Тек на гла ше на су бјек тив ност и уки да ње, тј. пре ва зи ла же ње гра ни це аутор-
ског и лир ског су бјек та, од пе сме до пе сме ода је ути сак пре на гла ше но сти. Овај ду а-
ли зам од го ва ра фор мал ној и се ман тич кој по дво је но сти. Пе сник пред мет ном све ту 
сва ко дне ви це су прот ста вља, или бо ље ре ћи, по ста вља, уз пе сме сло бод ног сти ха, 
пе сме у ве за ном сти ху, ме трич ки од ре ђе ном и је зич ки пре ци зно фик си ра ном, ко ји се 
пре те жно од но си на мит и тра ди ци ју, са лир ском ар ти фи ци јел ном ре то рич но шћу. 
Збир ку са чи ња ва три де сет пет пе са ма раз ли чи тог те мат ско-мо тив ског асор ти ма на, 
емо ци је, то на, сен зи би ли те та и об ли ка. У њој је отво рен ди ја лог са тра ди ци јом (Т. С. 
Ели от, Ф. Хел дер лин, Иван В. Ла лић итд), док се са ма збир ка огла ша ва из јед ног ме ђу-
про сто ра и ме ђу вре ме на, че му умно го ме до при но си ра ни је по ме ну то ме сто су сре та 
и упли ва мит ских при зо ра или жа нр-сли ка из обла сти исто ри је умет но сти у ствар ност 
и ин тим ни про стор, од но сно пре во ђе ње ар хе тип ског у сва ко дне вље. Крат ки при зо ри 
и опи си су уокви ре ни ма њим пе снич ким об ли ком, ма хом чвр стим, ри мо ва ним, ис пи-
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са ним изо си ла бич ким сти хо ви ма ко ји фик си ра ју јед ну те му, че сто де таљ, сце ну, док 
су пе сме ду жих сти хо ва, еле гич ног то на и те ма ти ке, че сто на гра ни ци пе сме у про зи, 
оста вље не за те ме про ла зно сти и смр ти, раз ли чи те об ра де љу ба ви: сен ти мен тал не, 
ерот ске, иро ни зо ва не, aли и оде жи во ту и при ро ди, од но су при ро де и кул ту ре, те 
пи та њу ства ра ла штва. 

Оп ти ком ци нич ног по сма тра ча има жи стич ких уз ле та ко јом ко мен та ри ше про бле-
ма тич ну ствар ност, ухва ће ну го то во по пра ви лу у сен ци или ње ној там ној стра ни, 
пи са њем са сна жном ауто и ро ни јом, ауто па ро ди јом и цр ним ху мо ром, пе сник на сто-
ји да је пре ва зи ђе, тран сцен ди ра, ка ко би под се тио на по ти сну те, од ло же не при зо ре 
и раз ли чи та ли ца смр ти. Смрт је по пут пи са ња или љу ба ви, ина че, ње го вих нај фре-
квент ни јих мо ти ва; исто вре ме но су са ве зни ци, али и опо нен ти лир ског ка рак те ра 
Жи ва но ви ће ве по е зи је, пре ко ко јих, по се за њем за ми том, лир ски су бјект по ку ша ва 
да су спен ду је про ла зност и до сег не са мо за бо рав. Жи ва но вић афир ми ше смрт као 
не што тра же но и бла го на кло но спрам кон фу зног, кон фликт ног и не бла го на кло ног 
вре ме на. Смрт као ко рек тив жи во та са огра ни че њи ма и су спрег ну то сти ис по ста вља 
јед ну вр сту ве дрог ни хи ли зма или, мо жда пре, ан тро по ло шког пе си ми зма. Ам би ва-
лен тан од нос пре ма по ме ну тим мо ти ви ма очи та ва се и на пла ну је зи ка. Мо же се ре ћи 
да су иро ни ја и пер си фла жа, у том сми слу, ну жна сред ства, при ну да и пре вен ти ва 
пред уда ри ма не ми нов но сти и три ви јал но сти све та и дру штва, док се про во ка ци ја и 
по ле мич ност из два ја ју као пе снич ки став да се бес ком про ми сно и без об зи ра на ис ход 
ухва ти у ко штац са већ сле де ћим на до ла зе ћим уда ри ма. Жи ва но вић пе ва ка ко се бе 
ви ди у ре ла ци ја ма и ре а ли ја ма сва ко днев ног жи во та, у сво јим сва ко днев ним рад ња-
ма и си ту а ци ја ма, че сто на гра ни ци ба нал ног. Ово га мар ки ра као та ко зва ног пе сни ка 
ур ба не сва ко дне ви це, ан та го ни сту ко ји пе ва из пер спек ти ве аут сај де ра суб вер зив них 
афи ни те та, би ће де тер ми ни са но про сто ром ег зи стен ци је ко је же ли да се из бо ри за 
вла сти ти про стор и осво ји сим бо лич ки по ре дак. Ка да се не по вла чи и не ла мен ти ра 
над вла сти тим уде сом, Жи ва но вић ис пи су је убе дљи ви је сти хо ве. 

За тва ра ње при зо ра у фор му ве за ног сти ха са фор мал ном по де лом на стро фе и 
стро гу, ста бил ну ме три ку (нео)кла си ци стич ког де ве тер ца, сед мер ца, мо жда нај бо ље 
де мон стри ра пе сни ков по сту пак и скло ност ка па ра док сал ним кон струк ци ја ма и по-
ен ти да об у хва ти и пред ста ви свет пе смом као ста кле ном ку глом у ко јој ве је ха ос. 
Пе снич ка сли ка се сто га из два ја као нај за сту пље ни је пе снич ко сред ство, ко ја уз кон-
траст по ста је ме сто су сре та, ли ни ја до ди ра, син те зе и про жи ма ња опо зи ци ја, од но сно 
ми кро и ма кро ко смо са. Пе дант но мо де ло ва на сли ка се та ко че сто раз ви ја и по ка зу је 
тен ден ци ју да из сти ха, оп ко ра че њем, пре ђе у ис каз или про зну ре че ни цу. 

Сли ку ку гле у ко јој ве је под спољ ним уда ри ма мо же мо усме ри ти на раз у ме ва ње 
ком по зи ци је збир ке: ње ну јед но дел ност, без фор мал не по де ле на ци клу се, аси ме три-
ју и хе те ро ге ност, па ра док сал но ре че но, ко хе рент ни ха ос об у хва ћен на сло вом; на из-
глед про из во љан рас по ред сре ди шњег де ла пе са ма, те мат ске и фор мал не ра зно ли-
ко сти, а с дру ге стра не, чвр сте об ли ке ве за ног сти ха ко јем се су прот ста вља сло бо дан 
и бе ли стих, од но сно, ре флек си ја на су прот на ра ти ви за ци је, згу снут, ви со ко ре то ри чан 
ме та фо ри чан го вор на су прот по јед но ста вље ном, го то во ко ло кви јал ном, де скрип тив-
ном, фраг мен тар ном. Иако из ме ша них кру го ва, збир ка би се мо гла раз вр ста ти на 
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не ко ли ко те мат ских бло ко ва: круг љу бав них пе са ма, опи си (ур ба них) пеј за жа и при-
ро де, пе сме по све ће не про ла зно сти и мо ти ви ма смр ти. Пе сма за Жи ва но ви ћа има 
функ ци ју су бли ма та, она ис ку пљу је и оправ да ва. Она пред ста вља про те зу, ка лем на 
не мо гућ но сти, огра ни че но сти и сва ки вид су спен зи је же ље, са оп ште ња, оп ште ња у 
жи во ту. Код Жи ва но ви ћа не ма убла жа ва ња, еуфе ми зам је оста вљен за књи жев ну 
кри ти ку (ње го ву или ње го вог де ла), док је у ње го вом пе сни штву све ого ље но, ла ко 
еро ти зо ва но, не и вул гар но, сло мље но, про во ка тив но и пле ше у асо нан ца ма и али те-
ра ци ја ма, зву ци ма ри ме, рит мо ви ма му зич ке фра зе, сва ко дне ви це и уну тра шњег би-
ла лир ског су бјек та. 

Иако се ла ли ћев ска обе леж ја пре по зна ју ка ко на вер си фи ка тор ском пла ну и нео-
кла си ци стич кој тра ди ци ји, та ко и на пла ну пе снич ких те ма (вр то ви, про стор, вре ме, 
мит, љу бав, рав но те жа, про ла зност, смрт, пра зни на и не ви дљи во), ин ди рект ног и су-
здр жа ног ис по ља ва ња емо ци ја, при су ству ми са о ног ма те ри ја ла и ко му ни ка тив но сти, 
чи ни се да је ути цај Ели о та, или пре, угле да ње на ње гов стил и раз у ме ва ње ње го вог 
пе снич ког де ла, пре су дан за Жи ва но ви ће ву пе снич ку књи гу. У њој има до ста од ри-
мо ва них ка тре на о Сви ни ју, по тре сног пи са ња о смр ти, раз у ме ва ња и под но ше ња 
пат ње, осе ћа ја лич ног ја да и гу бит ка са бра ног у Ели о то вом сти ху „нож, по след ње 
увр та ње кри во“ из „Рап со ди је јед не ве тро ви те но ћи“, али и по ме ну тих хри шћан ских 
од је ка (у пе сма ма „Христ у цр кви Н“, „Ре ка спа са“), осе ћа ња сре ће те ма ти зо ва њем 
фло ре („Го ди не уче ња“, „У ба шти“, „Ју тар њи ка та леп тон“, „Ку ку рек и ка ду ље“, „За се да“, 
„Април ске сли чи це“) као пан дан Ели о то вом сим бо лу сре ће – вр ту ру жа. Жи ва но вић 
се та ко, те ма ти зо ва њем про ле ћа, кроз смрт и вре ме уз ди же у за но су и от кри ва нај зад 
за што је април „нај сви ре пи ји ме сец“. Ла тент ну ре ли ги о зност Жи ва но ви ће вог пе ва ња 
тре ба раз у ме ти као ства ра лач ки прин цип, из јед на ча ва ње са бо жан ским ства ра њем, 
јер, ва ља ло би ис та ћи, Жи ва но вић по пут Хел дер ли на из јед на ча ва за нос са бо гом. 
На дра жај уз ви су је лир ски су бјект и са те па да ју ће вер ти ка ле Жи ва но вић пе ва, од но-
сно гра ди пе сму. На су прот ваз не се њу, хо ри зон та ла Жи ва но ви ће ве но ве пе снич ке 
збир ке, као и код сим бо ли ста, озна ча ва твр до кор ну ствар ност, ко лек тив бла зи ран у 
сво јим оп се сив ним ру ти на ма за сти ца њем, нео се тљив за да ма ре жи во та умет нич ке 
ег зи стен ци је. Отуд пе сни ко во са мо изг нан ство у со бу, у се бе, у по рок као вр ли ну, у 
смрт као нај ве ћу и мо жда је ди ну вред ност на кон про па сти љу ба ви – и дис тан це пре-
ма по тен ци јал но бу ду ћој, дру гој, но вој ко ја за ње га зна чи са мо но ву бол и раз о ча ра ње 
– за зи ва ње и хр ље ње у са дов ску, (са до)ма зо хи стич ку, пер верз ну, ри скант ну, не мо гу-
ћу, при вре ме ну, агре сив ну и де струк тив ну, жр тве но-об ред ну, ди о ни зиј ску, као је ди ну 
при хва тљи ву и мо гу ћу љу бав („Љу бав на пе сма Све тог Се ба сти ја на“, „Ди о ни со ве ко сти“, 
„Ре при за“, „Car mi na Gal li“).

Car mi na Gal li сто га ни је са мо на слов пе снич ке збир ке, већ једнa од на у спе ли јих и 
нај су ге стив ни јих пе са ма. Збра ја ње по бро ја них тра ди ци ја по чи ва у овој пе сми. Рас-
по ре ђи ва њем на слов не пе сме на го то во сам крај књи ге, Жи ва но вић по на вља ком по-
зи циј ски по сту пак оства рен прет ход ном збир ком Аста по во (2009), чи ме од ба цу је 
сва ку им пли ка ци ју о про из вољ ном и не у ре ђе ном свр ста ва њу пе са ма. На и ме, овим 
по ступ ком аутор ус по ста вља ди ја го на лу са пр вом пе смом у збир ци, „Љу бав на пе сма 
Све тог Се ба сти ја на“ (ко ја пак ус по ста вља ди ја лог са Ели о то вом „Љу бав ном пе смом Џ. 
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Ал фре да Пру фро ка“). Бу ду ћи да збир ка има јед но дел ну ком по зи ци ју, ова ди ја го на ла 
са би ра и др жи на оку пу све, фор мал но ра зно вр сне и ви ше дел не, те те мат ско раз у ђе-
не, пе сме. У на сло ву ко ји про мо ви ше збир ку не ис цр пљу је се по тен ци јал пе са ма и 
њи хо во раз у ме ва ње. Жи ва но вић, чи ни се, на сло вом су ге ри ше ту ма че ње у сме ру ис-
пи си ва ња еми грант ског/по ет ског до ку мен та, ор фич ког ге ста, али ово га пу та од ла ска 
на ве ли ка, пред ња вра та. По на вља ју ћи ком по зи ци о ну струк ту ру прет ход не збир ке и 
ве ћин ског де ла свр ста них пе са ма, пе сник у на слов ној пе сми по но во те ма ти зу је до-
бро во љан од ла зак у смрт (жр тве ни об ред), од но сно то по ним смр ти те ма ти зо ван прет-
ход ном збир ком, пред жи во том ко ји му уз ми че, бе жи тј. уми ре пред њим (љу бав, по-
ро ди ца, ства ра ла штво, ствар ност, при ја те љи, при пад ност, дру штво, свет), док је пе сник/
лир ски су бјект при су тан као ег зи стен ци ја из ван свог жи во та, као све док вла сти тог 
жи во та без се бе у ње му. Да кле, пре ко еро са у та на тос, из не мо гу ће, осу је ће не љу ба ви 
он те жи ка смр ти као ни ве ла то ру и але го ри ји на шег вре ме на са ис пра жње ним зна ко-
ви ма као гро бо ви ма и све до чан ством људ ске оту пе ло сти и нео се тљи во сти. 




