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ТАМА ЦРТА СВЕТЛО
(Бранислав Живановић: Црно светло, Адреса, Нови Сад, 2012)

Дру га књи га сва ког ауто ра је јед на ко бит на као и пр ва, јер до ка зу је не са мо свој, 
већ и ква ли тет пр вен ца ко ји је мо жда ре зул тат слу чај но сти. У слу ча ју Бра ни сла ва Жи-
ва но ви ћа, дру га збир ка по е зи је Цр но све тло до ла зи две го ди не на кон збир ке По гле
да ло („Би стри ца“, Но ви Сад и „Ло гос“, Бач ка Па лан ка), ко ја је до би ла Бран ко ву на гра-
ду за нај бо љу пр ву пе снич ку књи гу 2010. го ди не, а њо ме аутор утвр ђу је не ке ра ни је 
иде је, на до гра ђу је их но вим и на го ве шта ва шта чи та о ци мо гу да оче ку ју од ње га у 
бу дућ но сти. На по слет ку, ова збир ка на ви ше на чи на де фи ни ше прет ход ну: она је од-
ли чан на ста вак По гле да ла и до ка зу је да је то из да ње не за слу же но оста ло не за па же но.

Жи ва но ви ће ва но ва збир ка се са сто ји од пет ци клу са уокви ре них про ло гом и епи-
ло гом, а сва ки од њих са др жи по осам пе са ма, с тим што пр ви укљу чу је до дат них осам 
„са кри ве них“ у фу сно та ма, и та ко се до ла зи до окру глог бро ја од пе де сет те мат ски и 
фор мал но вр ло пре ци зно рас по ре ђе них це ли на. Као мо гу ћом пре те чом овој збир ци 
се мо же сма тра ти пе сма „Уга си све тло да се бо ље чу је мо“ из прет ход не ко ја уво ди 
иде ју о од но су све тла, та ме и ствар но сти, али и на го ве шта ва кри ти чар ску осо би ну пе-
сни ка ко ја у овој збир ци до ла зи до из ра жа ја. За раз ли ку од ауто ра код ко јих мо тив све-
тло сти че сто бу ди на ду у бр зи ис ход те шке си ту а ци је, за Жи ва но ви ћа од нос све тло сти 
и та ме ни је увек јед но зна чан и по зи ти ван. Ко ри сте ћи ње го ву ам би ва лент ност, он пе ва 
о по ло жа ју је зи ка и пе сни штва у мо дер ном дру штву ко ри сте ћи па ро ди ју, иро ни ју и 
са ти ру ко ји ма пре ци зно ди јаг но сти ку је тре нут но ста ње све та око се бе. 

Нај ин три ган ти ја и нај ком пли ко ва ни ја пе сма сва ка ко је сте про ло шка, „По жар цр та 
сен ке“. Њен под на слов „chi a ro scu ro“, све тло и та ма, уво ди мо тив бор бе ове две су-
прот но сти у збир ци Цр но све тло, а са ма пе сма се на ста вља на на слов ну из збир ке 
По гле да ло ко ја се у њој на ла зи у сво је две ва ри јан те у фор ми огле да ла: сти хо ви пр ве 
пе сме су у дру гој по ре ђа ни од по след њег пре ма пр вом. Ова ква ин вер зи ја до во ди до 
по нов ног чи та ња истог тек ста на из вр нут на чин, но вог сми сла и раз у ме ва ња. У слу-
ча ју про ло шке пе сме но ве збир ке, она та ко ђе има свој „пар“, а то је епи ло шка пе сма 
„Сен ке цр та по жар“. Оне су на пи са не та ко да ни су из о кре ну ти са мо сти хо ви, већ и 
сва ка по је ди нач на реч у њи ма и та ко се до би ја фор ма ам би гра ма (нпр. „Свим бо ја ма 
се бо ји мо, па без бо јан је страх,/ па лимп сест за rew ri ta ble disc, свест па ли стих“ и „Стих 
па ли свест, disc rew ri ta ble за па лимп сест,/ страх је без бо јан, па бо ји мо се бо ја ма свим“). 
У игри ре чи се, да кле, огле да игра све тло сти и та ме: ове две пе сме пред ста вља ју јин 
и јанг, ан ти по де и не га ти ве, по че так и крај збир ке (про лог и епи лог су, уоста лом, на-
сло вље ни „0→1“ и „1→0“), тј. ње ну цр ну и бе лу крај ност.
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Сва ка од осам пе са ма увод ног ци клу са „Пре ска ка ње сен ке“ кри је још по јед ну ко ју 
пе сник по ста вља у фу сно ту из ве де ну из јед не ре чи ори ги нал не пе сме. Ових до дат них 
осам це ли на се не на ла зе у са др жа ју и фор мал но оста ју не и ме но ва не, већ се са мо 
од ре ђу ју на осно ву ре чи из ко јих су из ве де не („све тлост“, „та ма“, „об лик“ „те ло“, „бо ја“, 
„по ло жај“, „бли зи на“ и „уда ље ност“). Њи хов сми сао се сто га тра жи упра во у од но су 
ко ји фор ми ра ју са пе сма ма из ко јих „на ста ју“. Та ко, на при мер, пр ва пе сма, „Ве че рас 
ре чи су на мо јој стра ни“, чи та о ца уво ди у при чу о по ло жа ју пе сни ка окру же ног све-
тлом и та мом ко ји ни су огра ни че ни са мо на ње го во те ло, већ до во де до кон тем пла-
ци ја ван ње га, а уз реч „све тлост“ је по ста вље на фу сно та у ко јој се на ла зи пе сма ко ја 
по чи ње сти хо ви ма: „Мо ли тва лу чо но ши – пе тао за зи ва дан,/ за из не мо глу ве чер 
сви ци су твој фе њер“ и про ши ру је иде ју из основ не пе сме. Што се ти че те мат ског 
окви ра ци клу са, он је ма хом ве зан уз су коб пе сни ка са са мим со бом: у не пре кид ном 
пре ви ра њу ко је га де фи ни ше, он от кри ва о че му раз ми шља у пре те жно ноћ ним са-
ти ма, ка ко пер цип ци ра од нос све тло сти и та ме, на ко ји на чин схва та по ло жај умет-
но сти и по е зи је да нас и ка ко де фи ни ше свој пе снич ки иден ти тет. 

На слов дру гог ци клу са „Ли мес“ у се би кри је по јам гра нич не вред но сти или утвр-
ђе не гра ни це, али оно на шта Жи ва но вић алу ди ра је сте гра ни ца до ди ра ка ко јој иде 
ње го ва по е зи ја. Овај ци клус отва ра по све ин ди ка тив на пе сма „Не си гур ност“ у ко јој 
пе сник вр ло отво ре но из ра жа ва упра во то: он из ја вљу је да му је два де сет и се дам и 
пи та се да ли ће пре жи ве ти ту фа мо зну го ди ну или ће по ста ти је дан од чла но ва тзв. 
„клу ба 27“ ко јем при па да ју умет ни ци ко је екс пли цит но на во ди: Ге орг Тракл, Џи ми 
Хен дрикс, Џе нис Џо плин, Џим Мо ри сон, Бран ко Миљ ко вић. На кон ове сле де пе сме 
чи је су те ме пот пу но лич не – „19022011“, „Ма три ку ла“, „Тре ћи чо век“ и „Ли мес“ – у ко ји-
ма пе сник опи су је де ло ве сво је ин ти ме и по е ти ке, пут на по ро дич но сла вље, раз го-
вор са при ја те љем и де фи ни са ње се бе као пе сни ка и умет ни ка. Ци клус за вр ша ва пе-
сма „Смрт и че тврт“ на пи са на у умет нич кој ко ло ни ји „Ми ро слав Ан тић“ 2011. го ди не 
у ко јој се Жи ва но вић освр ће на вред ност де ла тог пе сни ка, а реч „че тврт“ у ње ном 
за го нет ном на сло ву за пра во озна ча ва два де сет и пет го ди на од смр ти Ан ти ћа.

Иако по јам „гу ме на со ба“ озна ча ва спе ци јал ну про сто ри ју у пси хи ја триј ској уста-
но ви, за тво ру или не кој дру гој ин сти ту ци ји слич не на ме ре у ко јој се па ци јен ти чу ва-
ју ра ди ис пи ти ва ња, изо ла ци је, пре вен ти ве или трет ма на, Жи ва но ви ћев сре ди шњи 
ци клус ко ји но си то име озна ча ва бла го дру га чи ју со бу. Свр ха и ње го ве гу ме не со бе 
је сте да се у њој про ве де вре ме оп сер ва ци је и епи фа ни је, али је у овом слу ча ју он тај 
ко ји по сма тра са мог се бе и ства ра, па пе сме овог ци клу са пред ста вља ју ин ти му пе-
сни ко вог про сто ра у ко јем он жи ви, ра ди, пи ше. Де та љи у ње му су кат кад ја сно из ра-
же ни већ у на сло ви ма као што су „Рад ни 100“ (ујед но нај ра зи гра ни ји при мер ма ни пу-
ла ци је ре чи ма и зна че њи ма у ко јој се од ре ђе не ре чи или сло го ви за ме њу ју бро је ви-
ма: „7 за рад ни 100/ на5 и ни сам на чи100/ к8 и за што је 100ли ца твр да“) и „Лам па“, а 
че шће за го нет но скри ве не и оста вље не чи та о ци ма на де ши фро ва ње. Сто га ци клус 
„Гу ме на со ба“ пред ста вља ско ро пот пу ну изо ла ци ју при ли ком ства ра ња, што кул ми-
ни ра у пе сми „Ко жа“ сти хо ви ма „У сво јој сам ру пи од ило ва че смрад не,/ ка та нац на 
вра ти ма са уну тра шње стра не“ ко ји нај ја сни је оцр та ва ју ути цај гу ме не со бе на пе снич-
ку лич ност. При зи ва ју ћи але го ри ју пе ћи не у пе сми „Пе ћи на“, Жи ва но вић алу ди ра на 
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мо тив ва тре и све тло сти ко ји се про вла чи кроз збир ку Цр но све тло и за пи су је сво је 
ви ђе ње од но са по је дин ца и дру штва да нас, те за кљу чу је ко ли ко је бит но про на ћи тај 
уни кат ни део ствар но сти нео п хо дан не са мо ње му као умет ни ку, већ и свим чи та о-
ци ма ко ји жи ве у мо дер ном све ту ко ји ви ше под се ћа на аре ну и си му ла ци ју не го на 
ствар ност: „Про на ћи Пе ћи ну/ и из бе ћи Ве ћи ну;/ про на ћи Ва тру/ у свет ском Спек та клу.“

На слов на ред ног ци клу са „Да нај ски да ро ви“ кри је до бро по знат мо тив под му клог 
да ра ко јег се тре ба чу ва ти јер до но си не сре ћу. Ме ђу тим, за што пе сник ов де при зи ва 
сли ку по кло на ко ји од ма же и шта то он ви ди као та кав по клон? Чи та њем се уви ђа 
ја сна на ме ра ауто ра да ис по љи лич ну и кат кад вр ло оштру и све о бу хват ну кри ти ку 
ста ња у ко јем се ци ви ли за ци ја да нас на ла зи. Та ко се у овим пе сма ма чи та кри ти ка 
од го вор но сти дру штва („Ке са“), по рет ка ко ји се пре ви ше осла ња на ди ги тал ни свет 
(„Ла пот“), је дин ке из гу бље не у мно штву („Ди ги тал на ку ла: за бо ра вље но пам ће ње“ и 
„У зе мљи Ло то фа га“), љу ба ви ко ја је да нас ско ро ба на ли зо ва на („Песмсма“ – за пи са-
на у фор ми sms по ру ке у ко јој је укљу че но име по ши ља о ца, број упо тре бље них ка-
рак те ра, „смај ли“, број опе ра те ра и да тум и вре ме сла ња, те та ко из гле да као print 
screen екра на те ле фо на и на по све сар ка сти чан на чин по ка зу је на шта се све ло пи са ње 
по е зи је – и пи са ње уоп ште – мо дер не ге не ра ци је), те ста ту са умет но сти („Мла де жи, 
ожиљ ци и дру га ор де ња“), по е зи је („Ре цепт за пи са ње са вре ме не по е зи је“) и са мих 
ауто ра („Апла у зи“). Ипак, еви дент но је да Жи ва но вић не кри ти ку је ра ди са ме кри ти-
ке, већ за то што схва та да се дру штво са мо уз по моћ ова кве вр сте освр та мо же про-
бу ди ти и осве сти ти. Нај о штри ја кри ти ка се про на ла зи у пе сма ма у ко ји ма се аутор 
обра ћа књи жев ној сце ни. Та ко, на при мер, пе сма „Апла у зи“ да је скеп ти чан по глед на 
тре нут но ста ње по е зи је и пе сни ка и по свом са ти рич ном и ху мо ри стич ном то ну де-
ли мич но под се ћа на пе сму Во ји сла ва Де спо то ва „Де сет де ка ду ше“. Још је дан при мер 
раз и гра но сти је зи ка ко јој се Жи ва но вић пре пу шта уз очи глед ну иро ни ју је сте пе сма 
„Ре цепт за пи са ње са вре ме не по е зи је“ чи ји под на слов от кри ва да је на пи са на „пре-
ма пе сми јед ног но бе лов ца“. Иако не от кри ва ко је у пи та њу, ов де аутор „пре пи су је“ 
де ло тог пе сни ка, али уме сто пра вих ре чи за пи су је њи хо ве вр сте и та ко бу квал но 
да је пред ло жак за пи са ње у ко ји пе сни ци мо гу да уба це из бор ре чи по сво јој же љи, 
али да по шту ју од ре ђе не за да те фор ме, чи ме се чар ства ра ња на мер но па ро диј ски 
обе сми шља ва. На кра ју, чак се и у овом ци клу су пу ном кри ти ке кри је ин тим на љу бав 
пре ма по е зи ји. Та ко се пе сма „Мла де жи, ожиљ ци и дру га ор де ња“ за вр ша ва сти хо-
ви ма: „Из ве шћу те из по дру ма вла жног мра ка, Пе смо,/ вре ме је да се не што на по кон 
до го ди“, ко ји ма аутор до ка зу је сво ју при вр же ност ли ри ци. 

По след њи ци клус „Ско том. Дан да ла“ но си нај ин три гант ни је име: Жи ва но вић ње-
го вим на сло вом ком би ну је ме ди цин ски тер мин „ско том“ ко ји озна ча ва тач ка сте мр ље 
у вид ном по љу и реч „дан да ла“ ко ја је ње го ва лич на, бла го про ме ње на вер зи ја пој ма 
„ман да ла“ – схе мат ског при ка за све ми ра у хин ду и зму и бу ди зму, те сим бо ла на сто ја-
ња ка по сти за њу по нов ног је дин ства „ја“ код Јун га. Ако се спо је ова два схва та ња, 
ман да ла се украт ко мо же по сма тра ти као цр теж соп ства, а на слов це лог ци клу са та ко 
алу ди ра на соп ство ко је се у ви ду мр ље кри је у оку пе сни ка. Овај ци клус пред ста вља 
нај ин тим ни ји од нос пре ма по е зи ји: аутор је де фи ни ше на раз не на чи не и из ра жа ва 
свој став и осе ћа ња пре ма њој, али и де фи ни ше се бе по мо ћу ње. Та ко се, на при мер, 
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пе сма „Ро бин се ја да“, за вр ша ва сна жним ис ка зом: „Са мом се би ћу бе смрт ност да поч-
нем –/ и кроз пе сму, кроз реч, кроз хук за у век се вра ћа ти!“, ко ји је ме ша ви на гин збер-
гов ског ур ли ка, убе ђе ња и ве ре у по е зи ју. У овом ци клу су је и пе сма „Мр ља“, на ја-
вље на у на сло ву, ко ја бу квал но ком би ну је мр љу у вид ном по љу и цр теж соп ства. У 
њој Жи ва но вић до ла зи до епи фа ни је: по е зи ја је за пра во та мр ља у очи ма пе сни ка, а 
њен про дукт – са ма пе сма – је за пра во оти сак ње го ве ду ше. Та ко ова пе сма по ста је 
мо жда и нај бит ни ји ауто по е тич ки за пис и ис по вест су шти не од но са ауто ра пре ма 
умет но сти. На по слет ку, за вр шна пе сма овог ци клу са је „Дан да ла“, у ко јој пе сник кул-
ми ни ра до та да из не те иде је и на во ди да је ње го ва ли ри ка за пра во „пе ва ње са гла вом 
на па њу“, при зна је зна чај све тло сти и та ме („Пу стио сам ре чи да по пи ју све тло:/ јед не 
бе ле су но ћу, а цр не да њу,/ дру ге бе ле су да њу, а цр не но ћу“), про вла чи нит кри ти ке и 
иро ни је („За не ме ле му зе ша шо ље не пе ром/ по та ба ни ма от кри ва ју тај ну/ пе сми ка ко 
да пам ти уме сто нас“) и ис ти че да пе ва као да и не уви ђа све про бле ме све та и не зна 
да они не ће не ста ти, те се пот пу но пре пу шта по е зи ји уме сто сва ко днев ним ис ку ше-
њи ма: „Ја са мо пи шем као да не ле жим/ ис под се ки ре и не ви дим/ да ће се то ишта 
про ме ни ти.“

Збир ка Цр но све тло очи глед но пред ста вља би тан на пре дак у од ре ђе њу да љег 
из ра за Бра ни сла ва Жи ва но ви ћа и ма ни фе сту је ње го во осло ба ђа ње од око ва тра ди-
ци је и фор ме. Она до во ди у пи та ње по сту ла те на ко ји ма ле же да на шње дру штво и свет 
тех но ло ги је ко ји га по кре ће, али не ба нал но, већ вр ло пре фи ње ним и пре ци зним из-
ра зом ко ји оби лу је па ро ди јом, иро ни јом и еру ди ци јом. Она је и кри ти ка и пред ста ва 
све та ко ја иза зи ва чи та о це да са мо стал но до ђу до од го во ра на пи та ње ка ква је да на-
шња ствар ност. Аутор очи глед но сма тра да је она ве штач ка, по ре ме ће на, уни ште на, 
бле шта ва и ви ше на лик си му ла кру му и спек та клу не го не че му што до но си сми сао, 
али, на по слет ку, чи та о ци ма оста вља ди ле му: да ли је да на шњи ца све тлост или та ма 
или цр но све тло?




