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„КЊИ ШКИ МОЉ ЦИ“ И ОСТА ЛО
(По во дом јед не ре цен зи је Ра ше По по ва на књи гу пе са ма  

Ми ла на Жи ва но ви ћа)

Ко је и шта је ре цен зент? За го нет но и не при јат но пи та ње за хор ду књи га ко је нас 
за си па ју и он да ка да смо нај ма ње спрем ни да при ми мо но ве до ка зе „ге ни јал но сти“ и 
„но во сти“. Но, хте ли смо о не че му, уи сти ну, дру гом. На ме ра нам је да за ви ри мо у по-
за ди ну пот пи са ко ји се (не)оба ве зно по ја вљу је у им пре су му књи га ко је же ле ула зни цу 
у ствар ну и вир ту ел ну би бли о те ку. Не ка да је тај жиг и нео п ход ни пот пис ви дљив, пре 
све га, на зах тев др жа ве/дру штва, док је нај че шће са кри вен и тај на ко ју зна ју са мо 
уред ник/из да вач и, евен ту ал но, ау тор/пи сац. Ни је не по зна то да су об ја вље не це ле 
би бли о те ке, ре ци мо по е зи је, у на шим, не ка да, нај по зна ти јим из да вач ким ку ћа ма у 
ко ји ма је све тај но/са кри ве но, па чак и го ди на об ја вљи ва ња ру ко пи са. 

Ко и за што је то ра дио? Нај че шће (све)моћ ни уред ни ци/из да ва чи ко ји су сво је за-
ку ли сне по те зе стро го чу ва ли од сва ке јав но сти и он да ка да се у чар ши ји тру би ло, и 
уна пред зна ло, чи је ће књи ге би ти об ја вље не, а ко је од ба че не као не при јат но сме ће. 
Ка ко је то би ло мо гу ће? Уред ник је имао свог по вер љи вог чо ве ка/ре цен зен та ко ме је 
сва ке из да вач ке го ди не до ста вљао два бре жуљ ка по ну ђе них ру ко пи са са це ду љи цом 
за „да“ и „не“. Ис ку сни уред ник, по ме ри свог уку са, на ло га и на кло но сти, нај че шће на 
бр зи ну, овла шним по гле дом на име, пре зи ме, две три стра ни це ру ко пи са, до но сио је 
пре суд ну од лу ку ко ју је ре цен зи ја, нај че шће са мо фор мал но, при ма ла или од би ја ла за 
штам па ње. Све се сво ди ло на не ко ли ко про стих про ши ре них ре че ни ца, пу них оп штих 
ме ста и ша бло на, са не из бе жним кра јем: ру ко пис се (не) пре по ру чу је за штам пу... Име 
тог из вр ши о ца струч них/кри ти чар ских уви да ни ко ни ка да ни је знао или је са мо на-
слу ћи вао. Ре кло би се, и вук сит и ов це на бро ју.

Са мо по не кад до ла зи ло би до пу ца ња и ква ра на ве за ма. Та ко је јав ност/чар ши ја 
са зна ва ла да је до тич ни уред ник сво ја ме ри ла и по е ти ку, по не где и по кат кад, из ра-
жа вао бе сним ус кли ци ма: – Да је то мо ја при ват на ку ћа ја то ни шта не бих штам пао. 
То ни шта не ва ља... Или још го ре: при у че ни ре цен зент је из ба ци вао кључ не пе сме по 
ко ји ма је из бор до био и на слов. На рав но, бри жни уред ник је то не ка ко пе глао/вра ћао, 
уз бла ги пре кор ше гр ту... А он да су пот крај се дам де се тих и по чет ком осам де се тих 
до шли на ло зи са нај ви шег ме ста: др жа ва тра жи два пот пи са на ре цен зен та ко ји ће не 
са мо га ран то ва ти за вред ност не го и сва ко ја ко од го ва ра ти за на пи са но.

Е та да је по че ла пра ва дра ма и стр ка у ко јој су се сви убр зо див но сна шли и от по чео 
је пе ри од „ја те би ти ме ни“ или ја те би ти мен шти не. Бу ду ћи ис тра жи ва чи књи жев но сти, 
ако их уоп ште бу де, има ће уи сти ну за ни мљив по сао да утвр де ра спон и ра зно вр сје 
свих ве за и по знан ста ва. Је ди но ће би ти ус кра ће ни да ви де ар ти кле раз ме не, јер не што 
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је ишло у ло ви, не што у на ту ри, а нај ви ше у одр жа ва њу и об де ла ва њу чвр сто ус по ста-
вље ног си сте ма вред но сти и очу ва њу ме ста/си не ку ра за сва ког од укљу че них ак те ра.

А он да су до шла тзв. „ву не на вре ме на“ ка да је је дан суд ски про цес офи рао сву за ку-
ли сност и ла ба вост ве за, по себ но ако се на њих над ви је од го ва ра ју ћи за кон ски па ра-
граф. Он да уред ник ба ца кри ви цу на ре цен зен та, ре цен зент на лек то ра, овај на штам-
па ра, штам пар на ау то ра, и та ко у круг. По сле то га нај буд ни ји су по ста ли пред рад ни ци/
штам па ри. Ни су пе сни ци ма/ау то ри ма да ли да при ви ре у штам па ри ју, по себ но без 
уред ни ка/из да ва ча, че сто и уз оба ве зно при су ство ре цен зен та. Јед ном при мљен ру ко-
пис ни је се мо гао не са мо ме ња ти/по пра вља ти не го чак ни по гле да ти. Сви су на кра ју 
до би ја ли ко на чан про из вод, књи гу вер ну ру ко пи су, у сва кој за пе ти и за блу ди/по гре шци, 
као трај ни до каз чвр сти не и твр до гла во сти ин сти ту ци ја.

Све сам то ви део и лич но до жи вео, по себ но са пе снич ким ру ко пи сом из 1982. го-
ди не ко ји је но сио рад ни на слов Ми шо лов ка Ази је. Сти ца јем окол но сти, на кра ју је 
до спео у ру ке Ра ше По по ва ко ји је та да био је дан од за штит них ли ко ва/зна ко ва Те ле-
ви зи је Бе о град. По чет ком мар та 1982. по штом, из Бе о гра да, до био сам две ко вер те 
– ве ли ку, са се дам пу них, пи са ћом ма ши ном ла ти ни цом от ку ца них, стра ни ца ре цен-
зи је и ма лу бе лу, са крат ким пи сам цем пи са ним ћи ри ли цом и ру ком. У њој ме до та да 
не по зна ти ко ле га упо зо ра ва:

Ми слим да без пе сме „Ман тил/Трст“ не би тре ба ло да об ја виш збир ку. Она је кре шен-
до, кон тра пункт и ре ка пи ту ла ци ја! Ово Ти го во рим за то што дру ги, прет ход ни ре цен-
зен ти скра ћу ју збир ку на 20 пе са ма, из о ста вља ју „Ман тил(Т)“. По здра вља те Р. По пов. 
Бе о град, 8. март 1982.

Ви дим, на кнад но, да је од 47 по ну ђе них пе са ма не ста ло ско ро по ла сти хо ва, да су 
стро фе из ба ци ва не, пре кра ја не, а мно го пе са ма јед но став но из о ста вље но. Све то Ра ша 
на кра ју ре цен зи је спо ми ње са на по ме ном да се вра ти у пр во бит но ста ње. Ка ко ми 
ђа во ни је дао ми ра, при ли ком јед ног бо рав ка у Бе о гра ду, са свим дру гом по слом, на вра-
тио сам ка сни је у штам па ри ју да ви дим у ко јој је фа зи и у ко јој се вер зи ји при пре ма 
штам па ње збир ке пе са ма ко ја је до би ла но ви на слов – Сло мље ни нок ти. Не се ћам се 
свих по је ди но сти али још ми у гла ви бру ји упо зо ре ње стро гог пред рад ни ка: – Шта? 
Зна мо ми вас пе сни ке... Без уред ни ка и из да ва ча ни шта не мо же те и не ће те ви де ти... 
Бр зо сам на пу стио ту ма лу, али по зна ту штам па ри ју у ко јој су, ка ко ми се чи ни, штам-
па на и Ђо го ва Ву не на вре ме на, по сле ко јих је и по че ла „хај ка“ на пе сни ке... По мо ћи 
ни је би ло ни са ко је стра не.

Све га се ово га се ћам тач но 32 го ди не ка сни је раз ме њу ју ћи елек трон ска пи сма са 
Ра шом По по вом ко ме сам по чет ком го ди не по слао сво ју књи гу иза бра них и но вих пе-
са ма об ја вље ну под на сло вом Ка ла ка ча у из да њу но во сад ског „Про ме те ја“. Ко нач но, 
све је об ја вље но она ко ка ко сам у јед ном тре нут ку хтео и од лу чио. Иза бра не и но ве 
пе сме су по ку шај да се све вра ти у пр во бит но ста ње и пр ви пут (!) аде кват но об ја ви 
„Ман тил/Трст“ ко ји је одав но у од лом ци ма ушао у не ке из бо ре и ту ма че ња, а Во ја Де-
спо тов (1950–2000) га је увр стио у је дан од умет нич ких про је ка та ње го ве има ги нар не 
Евро пе број 2.
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Нај пре ми је Ра ша, у те ле фон ском раз го во ру, по твр дио да је са њим, у фо те љи, Ка ла
ка ча. По сле по хва ла, ре зиг ни ра но је са оп штио да се, нај че шће, та кве књи ге пре ћут ку ју 
јер да на шњи кри ти ча ри про сто не чи та ју по ну ђе но. – Они пи шу, ве ли Ра ша, он ни је 
(па не ки пра вац/пе ри од) и он да иде не што по во дом по во да, не по ве за но... Има је дан 
кри ти чар, про фе сор из Мла де нов ца, ко ји чи та и до бро пи ше. Ни кад не мо гу да се се тим 
ка ко се зо ве. Увек зо вем оног ша хи сту Р. М. кад хо ћу да знам ка ко се зо ве... За тим смо 
раз ме ни ли не ко ли ко меј ло ва у ко ји ма Ра ша По пов пи ше: 

Дра ги Ми ла не, Твој је ком пју тер, из гле да Хр ват. Ја сам са мо пр ве две ре чи от ку цао 
ла ти ни цом, а оста ло је ћи ри ли цом пи смо ко је се про сти ре од Ул ци ња до Бе рин го вог 
мо ре у за.

Оне но ћи сам био на дах нут па ми је жао што по ру ка ни је сти гла до Те бе.
На и ме, ја сам на пи сао да сам са да чи та ју ћи текст по го во ра Тво јој књи зи од пре 32 

го ди не, на шао да је текст до бар. Ти си осе тио у те ле фон ском раз го во ру да сам уз др жан 
око по нов ног об ја вљи ва ња не че га што сам осе ћао као не зре ло ис ка зи ва ње. Али са да сам 
се осе тио до ста си гур ним. Ви део сам да сам упр кос но ви нар ској сва ки да шњи ци та да у 
49тој ус пео да бу дем по ма ло фи ло зоф. Био сам „са зрео“ у 49тој. Кад ћу ако та да не ћу.

Се тио сам се да је текст са фи ло зо фе ма ма на стао осла ња ју ћи се на ре бра Тво је 
збир ке. То ни су би ли мо ји уну тра шњи мо ти ви, не го Тво ји ка ко си их из се бе из не дрио.

Се тио сам се да сам та да пре 32 го ди не чи та ва три да на ра дио на том тек сту. 
Био сам се ис кљу чио из те ле ви зиј ске ре то ри ке за сно ва не на ре че ни ца ма од 9 се кун ди, 
па ми се из ду ха по ја ви ла фи ло зо фи ја.

По сле сам се опет вра тио де вет се кунд ним ја сно ћа ма из ра за.
Док сам са да чи тао свој текст ма ло ми је од ска ки вао на фе де ре, као у пинг пон гу. Ти ме 

је у ње га уне се на из ве сна не ја сно ћа... Али на кра ју сам на пи сао да мо жеш да га од не сеш о 
ПО ЉА. На рав но, они ће зна ти да ли ће га об ја ви ти.

УВЕК по но во исто пи та ње, као из мла дих да на „А хо ће ли ОНИ то об ја ви ти?“
До дао сам на кра ју да у тек сту ниг де не ма на сло ва Тво је збир ке (чуд но!?).
За то Те мо лим да ис под НА СЛО ВА ста виш као под на слов на зив збир ке, име пи сца 

из да ва ча и го ди ну из да ња.
По здра вљам Вас. По здра ви го спо ђу. Че сто се се тим ка ко ме је за ТВ Но ви Сад од ве ла 

у На род ну би бли о те ку у БГДу где су пред ме не из не ли све бро је ве Зма је вог НЕ ВЕ НА. Ори ги
на ли су из го ре ли 6. и 7. апри ла 1941... али се по за пи си ма и пе ча ти ма на ком пле ту пре да 
мном ви де ло да су ску пље ни по сле ра та са свих стра на Срп ства. Се ћам се да су не ки 
ком пле ти би ли из Шап ца.

Жи ве ли! Ваш Ра ша.

Да кле, ево те ре цен зи је:

ЕКС ПЕ РИ МЕНТ СА СЕН КОМ КО ЈА ЈЕ НА СТВА РИ МА 
Ре цен зи ја пе снич ког ру ко пи са Ми шо лов ка Ази је Ми ла на Жи ва но ви ћа

„Ле пим ре чи ма сло мио си ми нок те.“ Ово је нај ка рак те ри стич ни ји стих Жи ва но ви-
ће ве збир ке ко ју нам пе сник ну ди као сво је дру го це ло ви ти је пе снич ко де ло. Чо век је 
у том сти ху, као и у свим пе сма ма ове књи ге, увек рас пет из ме ђу ле пих ре чи и пред мет-
ног све та опа сно угро же ног ни шта ви лом и не би ћем.
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Под ле пим ре чи ма Жи ва но вић под ра зу ме ва са му по е зи ју. По е зи ја је за Жи ва но ви ћа 
суд бо но сни след до га ђа ја. За ње га се по е зи ја ја вља као бо жан ство из гр ма. По е зи ја 
му дик ти ра, ду ши ње го вој, за ко не жи во та, за по ве сти ег зи стен ци је. Ослу шку ју ћи тај ни 
глас по е зи је Жи ва но вић ис пи су је по ет ске та бли це жи во та. Пе сник из у ча ва слу чај-
но сти (1); пра зни на уси са ва све (2); пе сник је онај ко ји се се ћа (3); пе сник се рђа во се ћа, 
се ћа се са мо сен ки ко је су на ства ри ма (4); ау тен тич ни чо век пе сник сто ји из ме ђу по-
ли ти ке и лу ди ла (5); ми сао би ћа не мо же се из ра зи ти ле пим ре чи ма, ни ро ман ти чар ски 
ни але го ри ја ма (6); ако се из ра жа ва мо ле пим ре чи ма, ка ко то ве ли пр ви ов де ци ти ра-
ни стих, угро зи ће се би ће, сло ми ће му се од бра на (7).

Пред мет ни свет, оно што ви ди мо сво јим уко ва ним очи ма, сво јим зби ро ви ма успе-
ва да сат ка жи вот. И за и ста, по сто ји не ко ли ко та ко иза тка них жи во та.

Жи ва но ви ће ве сли ке, ко је су увек сен че ни на го ве шта ји, ука зу ју нај пре на „отре
бљен, про бран“ жи вот. То је онај што се во ди по „фур нир ским ре дак ци ја ма“ где се 
љу бе ру ке же на у ки цо шким пан та ло на ма, уз оба ве зно бе ло ку че. Тај жи вот у хлад ној 
бун ди, уз ви ски са со дом, зах те ва да се ча ша др жи па жљи во, да се стол њак не по ме ра. 
Иа ко не ма на ме ру да се ба ви са ти рич ким жи го са њем „про бра ног жи во та“, па не гра-
ди ње го ву ком пакт ну сли ку ка кву ја ов де у ин тер пре та ци ји са ста вљам, Жи ва но вић 
ве ран сво јим по ет ским та бли ца ма, да је по ли тич ку ква ли фи ка ци ју тог ти па ег зи стен-
ци је – ма ло гра ђан ски је, ве ли он. Да за ту по ли тич ку гло су за хва ли чо ве ку ко ји ју је 
ис ка зао с нај ве ћом муч ни ном и по е тич но шћу, Ми лан Жи ва но вић пи ше „оду“ Мар ку 
Ри сти ћу. Ево ка ци ја Ри сти ће вог пред рат ног ле то ва ња у Ло гар ској до ли ни омо гу ћу је 
Жи ва но ви ћу да ус по ста ви спи ри ту ал ни мост са ре вол том ин те лек ту ал не ле ви це три-
де се тих го ди на на шег ве ка. И слу же ње иде ји да пе сник мо ра ста ја ти из ме ђу по ли ти ке 
и лу ди ла, и ду хов но пре мо шћа ва ње до три де се тих го ди на ов де су да ти са мо нај та њом 
ли ни јом, као не при мет ни, је два чуј ни дах сми сла. Жи ва но ви ће ва по е зи ја је уоп ште 
та ква, де ли кат на, гра ђе на од нер вних вла ка на. 

Гро зни чав, јек тич ки жи вот са мо је у фраг мен ти ма на го ве штен у овој по е зи ји. У 
пе сми по све ће ној Кр ле жи, а ко ју опет на зи вам „одом“, град је по ма ман. У пр вој пе сми 
збир ке ка же се „не ко у трам ва ју бун ца!“ – Су здр жа на, а је зи ва сли ка гра да у гро зни ци. 
Са Но вим Са дом – гра дом у ко ме жи ви, пе сник се но си ру со ов ски скеп тич но. Он од-
ла зи на Ли ман, на пе шча ну пла жу Бе ћар-штран да, и ја вља нам из ме ђу вр ба ни клих у 
вла жном пе ску, да су га он де те ра ли да при нуд но раз ми шља о де фи ни ци ја ма ап со-
лут не тра ге ди је. Чак је, ето, и „чи ста“ при ро да обо ле ла од гро зни це, од чо ве ко ве при-
ну де да ми сли. 

Тех нохе миј ски жи вот у фу тро ли. То је онај жи вот „ин ду стриј ске ере“ и ми ли тант-
но сти, жи вот у ко ме је чо век под врг нут ра фи ни ра ној об ра ди. Пе сник као да ис тра жу је 
– оста је ли ичег од лич но сти и иден ти те та по сле тех но-ор га ни за циј ске об ра де. Он ве-
ру је да пре гршт књи га мо гу да бу ду од бра на људ ско сти. Књи ге и пи сци су за пе сни ка 
спас од ба нал но сти и про па да ња у гли бу ано ним не без лич не сва ки да шњи це. Оне 
спа са ва ју од жи во та у ко ме мо раш да „усту паш те ле фон“, да ра диш по фа бри ка ма 
сла ме, где те крат ко ши ша ју, за во де под бро јем 522, и да ју ти ли ме ну ка се ту да у њу 
ста виш оно ма ло тво је ин ти ме. Жи ва но вић у тој до пу ште ној коц ки ин ти ме др жи пе сме 
То ма жа Ша ла му на и Ми о дра га Па вло ви ћа. Јер он не би хтео, па нич но се стра ши не-
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ми нов ног – да му ар би тар по ет ских та бли ца жи во та (у ва жном ча су ње го вог ду хов ног 
зре ња то је Кр ле жа), не до вик не: не зна ли цо!

Ау тен тич но, чул но бо гат жи вот про би ја се с му ком. Са свим све сно се Ми лан Жи-
ва но вић уда љио од тра ди ци о нал не ана кре он ти ке. Не ра до се оду ше вља ва пеј за жи ма 
шу ма и ре ка и пеј за жи ма људ ске чул не ле по те. Са мо у јед ном од сво јих ка рак те ри-
стич них ван чул них обра ћа ња пе сни ци ма за ко но дав ци ма ду хов но сти (то су стра шне 
фан та зме ње го ве не у ро зе), он Дан теу као да ну ди тра пе ри це. То је фла ке ров ски за хват. 
Та да Жи ва но вић је дан је ди ни пут од сту пи од реч нич ког ћу до ре ђа и из ја ви да су на ше 
са вре ме не, мла де про да ва чи це по тр го ви на ма леп ше од „усу ка не“ Бе а три че. Али, у 
овој збир ци не ће се по но ви ти та ви зи ја же на на бу ја лих еро ти ком. Са мо ће још јед ном 
пол на чул ност про би ти кроз мре жу гер труд-стеј нов ске не ви но сти ре чи, и то са мо 
кроз је зик, а не и сли ка ма. Док сто ји на оба ли Ду на ва пе сник за чу је глас муч ни не: де-
ча ци над усну лим да ма ма го во ре „пиц па цо, пиц па цо“.

Иа ко се чул на ствар ност та ко те шко и спо ра дич но про би ја кроз за ве се овог не кла-
сич ног ра ци о на ли зма, збир ка Ми ла на Жи ва но ви ћа има свој про цес. У пе сма ма „Ко ла/
ши н/“ и „Ман тил/Трст“, ин те ре со ва ње за чул ни жи вот, ко је се као мо тив ја вља ло до 
та да са мо као кли ца, про би је као са свим но ви ква ли тет, као но ва вр ста по е зи је. У Ко-
ла ши ну, у су сре ту са при ро дом и пре мет ним све том, ра де ћи вој нич ки за нат, пе сник 
се из ба вља од по ет ских та бли ца и књи шког со лип си зма, и спо зна је да „те гле пу ца ју“, 
а „ја го де гор че“. Екс пе ри мент ко ји је пе сник за по чео по вла че ћи се у свет сен ки и ни-
јан си, у свет Хлеб њи ко ва и Стеј но ве, до нео му је са зна ње о сен ки ко ја је на ства ри ма. 
А ка да је сен ку на у чио да пре по зна је, по стао је спо со бан на кра ју и ства ри да ви ди, 
она кве ка кве су, без сен ки.

За хва љу ју ћи том про це су, за вр шна пе сма у збир ци „Ман тил/Трст“ раз ре ша ва ову 
по е зи ју, осло ба ђа је ње го вог вла сти тог хер ме ти зма. Та за вр шна пе сма, пе сма-ин вен-
тар, ре и стич ка је у нај бо љој тра ди ци ји са вре ме не сло ве нач ке по е зи је. Ни је слу чај но 
Жи ва но вић у сво јој ка се ти, као вој ник др жао пе сме То ма жа Ша ла му на.

* * *

Ова по е зи ја кр ца та је скеп сом и пре ма је зи ку и пре ма уо би ча је ном гра ђе њу „мо-
дер не“ ме та фо ре. За Жи ва но ви ћа је ва жни је оно што је он би ло кад ви део или осе тио, 
од свих је зич ких кли шеа ко јим се до жи вљај у по е зи ји опи су је. То је па ра докс. Он као 
да мр зи по е зи ју и њен на чин го во ра, а исто вре ме но ни ко ни је оп сед ну ти ји по е ти ка ма 
и пе сни ци ма! Ла за Ко стић, В. Хлеб њи ков, Х. Л. Бор хес, Л. Ара гон, Г. Стејн, Дан те, Ко дер, 
Ко со вел, Кр ле жа, М. Па вло вић, Т. Ша ла мун, Шек спир, Мар ко Ри стић и Мар шал Ма клу ан 
уз ди жу се као ку ле на хо ри зон ту Жи ва но ви ће вог ду ха. А опет, ње го ва сли ков ност 
(ima gery), про вид на је као пла мен све ће. Жи ва но вић као да би хтео да про го во ри но-
вим ме та фо ра ма. Као да би хтео да бу де пр ви пе сник ко ји про го ва ра но вим пе снич ким 
је зи ком. Пре те шка за да ћа. По не кад то и успе, по не кад пе сник па ра фра зи ра дру ге. Ево 
ње го вих је зга ра ко ји ма он за чи ње ту но ву по е ти ку:

•	 ле	ти	је	све	гу	ме	но
•	 строп	од	же	ра	ви	це
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•	 гро	бља	као	пре	сто	ни	це	(ци	тат)
•	 та	вер	на	мра	ка
•	 трен	се	тра	жи	у	ду	би	ни	мра	ка
•	 реч	све	ми	ра
•	 же	но	ве	тра,	ко	са	чи	це	све	тло	сти
•	 око	уко	ва	но
•	 на	пле	сњи	вој	ку	ти	ји
•	 цр	ни	облак	на	гри	за	ми	ли	це
•	 по	сма	тра	ни	по	сма	трач
•	 „у	ла	ди	ци	ле	жи	бо	деж“	(ци	тат)
•	 ква	драт	у	ко	ме	пи	ше	ни	шта
•	 не	ки	су	одав	но	зна	ли	да	су	уста	уста
Тре ба ло би раз ми шља ти о овим пе снич ким обра сци ма. За што баш они, за што баш 

та вр ста сли ка, шта но во до но се?
На ве шћу ов де и је дан пре глед Жи ва но ви ће вих нај ми ли јих пред ме та по мо ћу ко јих 

је сво јој по е зи ји дао ре и стич ку по тку: еским ски ре мен, коњ ски трам вај, пше ни ца, 
пре ки ну та же ле знич ка пру га, ка ља че, са пун од коњ ског ме са, воз зви знуо, пла кат, кре-
де нац, кр ка... и низ пред ме та у ин вен тар ском спи ску: се ме, коњ, ли ва да, креч, ба чва 
– и но ви ин вен тар ски низ: је чам, гро бља, би цикл, ра дио, па лац, тра пе ри це, сте пе ни це, 
17 дуг ма ди, твр ди кре ве ти, ча у ре, рот кви це, ци гла, цреп, цр на чи зма, шљу нак... и нај-
зад за вр шна по е ма „Ман тил/Трст“ као син те за ре и стич ког по гле да на свет. 

Уз гред, ова збир ка са мо на јед ном ме сту ја вља се ме та фи зич ки, ван пред мет ни 
мо тив. И кад про чи та мо: ври ште де мо ни, у маг но ве њу кон тра стом осе ти мо ко ли ка је 
Жи ва но ви ће ва оп чи ње ност ви дљи вим пред мет ним све том.

Са мо по не кад, са свим су здр жа но ту се ја вља ју жи во ти ње, па ун, мор ке, шкор пи о ни, 
пле сњи ве му ши це, му фло ни, гњи де. Али пе сник не ма на ме ре да гра ди „бе сти ја риј“. 
На про тив, он се бра ни од ње га, и у сво јим ди ја ло зи ма око пе снич ког ме то да, ка же 
из ри чи то да же ли да опе ва па цо ва под жу том све тло шћу... Иа ко је у збир ци, и то у 
кре шчен ду, по ме нут Гот фрид Бен, као гот фрид бен – Жи ва но вић је сав у гр че ви тој 
опо зи ци ји пре ма екс пре си о ни зму. Од Ко со ве ла ће узе ти са мо по ли тич ку гло су: „ста ри 
свет уми ра у ме ни“, а јед ном ће си ту и ра ти чо ве ка у про сто ре „из ме ђу то а ле та и би-
бли о те ке“. То ли ко од екс пре си о ни ста, а и они спа да ју у ње го ве ми ле фан та зме. И то 
је про тив реч но код Жи ва но ви ћа. (Кад ка жем про тив реч но, ја не ми слим: по гре шно. 
На про тив, за ме не је при су ство про тив реч них пунк то ва у јед ној по е зи ји знак ње не 
ин фор ма тив не на би је но сти.)

И Мар шал Ма клу ан је Жи ва но ви ћев про рок. Али, јед ним од рет ких ху мо ри стич ких 
за хва та, пе сник се уда ља ва од ње га: за бо ра вио је ње го ве ле пе ми сли и бле са ве ца ке.

* * *

Где је још оно нај су штан ски је у овој по е зи ји? Нај пре у сти ху ко ји сам пр ви ци ти рао, 
а за тим у сти ху: „три де се то го ди шња шкољ ка раз ја шња ва мо рал не за ко не“. Не бих са да 
за ла зио у зна че ње ово га сти ха. Је ди но да до дам да је у збир ци оно нај је згро ви ти је да то 
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у сти хо ви ма ко ји по ку ша ва ју да раз ја сне „ја ство“. ЈА је као „из ли зан ру кав“, МИ смо 
„ка ме ње“. ОНИ су „мр ко сук но“. А по не кад мо же мо да пра ти мо „из ла зак сво је ми сли“...

Са ла ко ћом и еле ган ци јом је у про зним гло са ма пот крај збир ке ис при ча на и вар-
љи ва под ло га на ко јој по чи ва на ше гра ђан ско ЈА. Као млад чо век, од 20 го ди на, пе сник 
до ла зи у град у ко ме се ро дио, и ра ди шко ло ва ња тра жи кр ште ни цу, из ма тич ног зва-
ња. Али, та мо је, пре две де це ни је не ко био лењ да упи ше име но во ро ђе не бе бе. Са мо 
су му да ли бол нич ке по дат ке ваљ да и број ре ги стра. То ли ко му је до ста од њих. Но, 
ка ко су ипак још осе ћај ни, по ну де му да иза бе ре име ко је хо ће... Стра шан иза зов – да 
сам од ре диш иден ти тет. Али, Жи ва но вић то од би је.

Твр до гла ви Жи ва но вић. И ка ко је од био шан су да сам се бе кр сти, та ко као пе сник 
од би ја шан су да о жи во ту ки ти, ве зе и пир ли та. Он ра ди је са ужа сом по сма тра оскуд ну 
пра зни ну ко јом свет хо ће сва ког од нас да по ни зи.

За што пе сник зу ри у ту пра зни ну? Ва жно пи та ње. И оно се по на вља от ка ко мо дер на 
по е зи ја по сто ји. Ја не спа дам у оне ко ји то пи та ње по ста вља ју. Сма трам да се по сма-
тра на, пра зни на по пу ња ва сми слом. И баш то ра де мо дер ни пе сни ци. А Жи ва но вић је 
мо де ран. За мој при ват ни укус чак и пре ви ше. Али то му не сма трам ма ном. При ват ни 
укус је ипак ванк њи жев на по ја ва. Жи ва но вић је озбиљ на књи жев на по ја ва.

Ра ша По пов
Бе о град,

6. март 1982.

P. S. Ре цен зи ја је још увек оба ве зан део но вих књи га. Са мо ау то ра, тј. ру ко пис не 
че ка увек Ра ша По пов.




