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ПРО ШИ РЕ ЊЕ ПО Е ТИЧ КОГ СПЕК ТРА
(Звон ко Ка ра но вић: Злат но до ба, ЛОМ, Бе о град, 2015)

Пре ли ста ва ју ћи сво је при ка зе прет ход них Ка ра но ви ће вих књи га, при ме тио сам 
да у тек сту о ње го вој зби р ци про за и да Ме се ча ри на из ле ту ко ри стим син таг му злат
но до ба ка да опи су јем ви ше го ди шњи пе ри од пе сни ко ве из у зет не кре а тив но сти и 
зна чај не кри тич ке и чи та лач ке ре цеп ци је ње го ве по е зи је, пе ри од ко ји и да ље тра је. 
Пе сни ко вих ме та фо рич них пет ми ну та пре ра сло је у цар ству до слов но сти у не ко ли ко 
ле пих, плод них го ди на, и би ло би до бро за све да ње го во злат но до ба по тра је још 
не ко вре ме. За то је на слов по след ње по ет ске књи ге Звон ка Ка ра но ви ћа та ко ин ди ка
ти ван – овај на зив је крај ње иро ни чан ка да ре фе ри ше на на шу тре нут ну дру штве ну 
ствар ност, али и вр ло сли ко вит ка да ре фе ри ше на пе снич ко бла го ста ње са мог ау то ра. 
Очи глед но је да дру штве на ствар ност и ствар ност кре а тив ног по је дин ца мо гу ста ја ти 
у ко ли зи ји, а мо жда је то нај бо љи на чин да се из бо ри мо са угро жа ва ју ћом ре ал но шћу 
– та ко што ће мо јој се су прот ста ви ти вла сти том, не спу та ном кре а тив но шћу. Са по
след ње две зби р ке, Ме се ча ри на из ле ту и Ка ве зи, Ка ра но вић је по ди гао по е тич ку, али 
и ква ли та тив ну ле стви цу то ли ко ви со ко да се чи ни ло ка ко да ље од то га не мо же – ипак, 
по след њим оства ре њем из не на дио је мно ге, те по ка зао да за и ста вред ни пе сни ци и 
умет ни ци са го ди на ма по ста ју још бо љи. Ау тор Сре бр ног ле та ча је све ове го ди не 
успе вао да одр жи ве зу са дру штве ном и књи жев ном ствар но шћу, а та ко ђе је са чу вао 
ра до зна лост, са мо кри тич ност, упор ност и по све ће ност – чи ни ми се да је то тај на ње
го ве не пре су шне кре а тив но сти ко ја тра је пу них три де сет и пет го ди на. Мо жда је од
су ство ра ног успе ха би ло под сти цај но за Ка ра но ви ћа ко ји је та ко на у чио да сто ји 
чвр сто на зе мљи и да вред но и стр пљи во ра ди. Не знам да ли је Ни шли ја да нас нај бо
љи жи ви пе сник срп ског је зи ка, али си гур но спа да у нај ви тал ни је, нај ра до зна ли је и 
на ји но ва тив ни је књи жев ни ке код нас.

Као и прет ход не две зби р ке, и ова има на ра тив ну струк ту ру: већ на сло ви оде ља ка 
ука зу ју на по ве за ност де ло ва ко ји у ме ђу соб ној ко му ни ка ци ји тво ре сми сле ну це ли ну, 
тво ре не ка кву при чу. Да кле, при ме ћу је мо на по чет ку кон цепт иза ко јег сто ји не ка 
ду бља, не та ко ла ко од го не тљи ва за ми сао. Уоп ште, на кон ро ма неск них ис ку ста ва из 
пр ве де це ни је но вог ми ле ни ју ма, струк ту ра Ка ра но ви ће вих зби р ки по ста ла је чвр шћа 
и по ве за ни ја – уо ча ва се узроч нопо сле дич на по ве за ност де ша ва ња, та ко ђе се по на
вља ју мо ти ви и ли ко ви чи ја суд би на до кра ја књи ге тре ба да се раз ре ши, итд. И на 
ми кро и на ма кро пла ну ау тор по ку ша ва да ис при ча при чу, али на свој, пе снич ки на чин. 
Де це ни је кон стант ног пи са ња су до не ле пе сни ку ва жна ис ку ства: на у чио је ка ко да 
еко но ми ше је зи ком, од но сно ка ко да бла гу раз ба ру ше ност и рас при ча ност по сте пе
но за ме њу је ве ћом све де но шћу и пре ци зно шћу по ет ских сли ка; на у чио је ка ко да се 
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ма ње осла ња на ћу дљи ву ин спи ра ци ју, а ви ше на кон стан тан рад, итд. И то се и те 
ка ко при ме ћу је у по след њим збир ка ма, укљу чу ју ћи и ову по след њу: Ка ра но вић је 
по стао ра ци о нал ни ји и стро жи пре ма свом пи са њу. У по след ње две зби р ке је ин си
сти ра ње на све де ни јој и је згро ви ти јој син так си про из ве ло зна ча јан ефе кат: ис ка зи су 
до би ли на ве ћој асо ци ја тив но сти и ре фе рент но сти та ко да са да мно го то га оста је 
скри ве но из ме ђу ре чи. Ово се по ка за ло зна чај ним јер ау тор у по след њим књи га ма 
ко ке ти ра са жан ро ви ма хо ро ра, пси хо три ле ра и на уч не фан та сти ке па му је ста ло да 
чи та о цу не бу де све сер ви ра но то ком пр вог чи та ња. Чи та лац са да мо ра мно го ви ше 
да се ан га жу је око ис тра жи ва ња и ве ћег раз у ме ва ња тек ста, он се мо ра не ко ли ко пу
та вра ћа ти по је ди ним де та љи ма да би сло жио све коц ки це у тој књи жев ној сла га ли ци 
зна че ња. Ве ћи на пе са ма/тек сто ва у по след ње две зби р ке и не би мо гла ста ја ти са мо
стал но, из дво је на из це ли не, јер би им та ко сми сао био зна чај но ре ду ко ван и не пот пун. 
Ако је не ка да пе сму гра дио та ко да се зна че ње и емо ци ја мо гу про на ћи на пла ну це ло
куп не пе сме или чак на пла ну по је ди нач ног сти ха, са да Ка ра но вић гра ди свој пе снич
ки свет та ко да се сми сао и осе ћа ње мо гу про на ћи тек на пла ну це ло куп ног одељ ка 
или це ло куп не зби р ке.

И у тре ћој зби р ци за ре дом овај пе сник је склон ко ри шће њу над ре а ли стич ких еле
ме на та у гра ђе њу по ет ског све та – и Злат но до ба по чи ва на фан та сти ци, сно ви ђај но
сти, ало гич но сти, на не ка квој из гло бље но сти из сва ко днев не, уо би ча је не ствар но сти. 
Тен зи ја из ме ђу сти хо ва је све вре ме вр ло за о штре на, а пре ла зи са ис ка за на ис каз су 
ско ко ви ти и не пред ви ди ви. Ни је увек ла ко ство ри ти не ку це ло ви ти ју и пре ци зни ју 
сли ку о че му се у овој књи зи ра ди, а ка да нам то и по ђе за ру ком, увек има мо ути сак 
да је још мно го то га оста ло нео т кри ве но. 

Зби р ка има тро дел ну струк ту ру, од но сно са сто ји се од оде ља ка Из лаз, Ин сти тут 
и Улаз. Увод ни оде љак Из лаз тек је од јек не ког не пот пу ног, ис цеп ка ног се ћа ња на 
про шли жи вот. У цен трал ном и нај о бим ни јем одељ ку, Ин сти тут, сме њу ју се но ва 
се ћа ња, оли че на у мо ти ви ма ха о тич но раз ба ца ним по не пре глед ном по љу сти хо ва них 
фраг ме на та. Мно га пи та ња се отва ра ју пред на ма: шта пред ста вља та јан стве ни ин сти
тут? У ка квом је то ра ту уче ство вао та јан стве ни лир ски ју нак? За што је ње го во се ћа ње 
та ко не пот пу но и не по у зда но? Ко су пер со не ко је се кре ћу у сну лет ње но ћи? Ко су 
па ци јен ти умо та ни у пла стич не фо ли је? Ко је ге о ме тар К. и за што је он би тан за ову 
при чу? О ка квом Пан то кра то ру се ов де ра ди и ка кав свет он по ку ша ва да ство ри? Ко 
је фа мо зна Удо ви ца? Шта пред ста вља фа мо зни Блок 46? За што је у вр ту ужи ва ња ор
га ни зо ва но при ку пља ње пот пи са за уки да ње бе смрт но сти? По след њи оде љак, Улаз, 
опет нас до во ди пред та јан стве ну Удо ви цу ко ја обри ја не гла ве се ди пред те ле ви зо ром 
те ис пу шта кре шта ве зву ке по пут пти це. Ко ли ко год пу та чи тао збир ку и ко ли ко год 
на по ра уло жио да по ве жем све ове фраг мен те у не ку сми сле ну, узроч нопо сле дич ну 
це ли ну, осе ћам не моћ пред Ка ра но ви ће вим цар ством фраг ме на та и над ре ал них сли
ка. Да ли је мо гу ће де ши фро ва ти све ове ис цеп ка не сли чи це, или кључ за ула зак у овај 
свет по се ду је ис кљу чи во ау тор, љу бо мор но га чу ва ју ћи са мо за се бе? Да ли је уоп ште 
ва жно те жи ти ка не кој ко нач ној, то та ли зу ју ћој сли ци умет нич ког де ла? Мо жда нам 
ло ги ка и ка у зал ност са мо сме та ју у на шим на сто ја њи ма за ужит ком, чак и ка да се ра
ди о књи жев ном тек сту. Све јед но, опет се осе ћам не ка ко ус кра ће ним и пре ва ре ним: 



сма трам да су мо ји на по ри за раз у ме ва њем мо ра ли би ти на гра ђе ни. Мо жда гре шим, 
али ве ру јем да сам као чи та лац за слу жио ви ше. 

Ипак, по ку шај мо бар до не кле ре кон стру и са ти ау то ро ве на ме ре. Да кле, Ка ра но вић 
се, за раз ли ку од Ка ве за ко ји пред ста вља ју омаж хо рор/пси хо три лер жан ру, у Злат ном 
до бу окре ће на уч нофан та стич ном пред ло шку, од но сно по ку ша ва из гра ди ти не ка кав 
дис то пи чан, по ста по ка лип ти чан свет бу дућ но сти ко ји на из глед де лу је као не ко бо ље 
дру штво по ме ри чо ве ка, али то је са мо ма ска. Ова кав си стем по чи ва на при ви ду где 
је све у слу жби не ке улеп ша не, али ла жне сли ке. У по ку ша ју да бо га за ме ни чо ве ком, 
овај си стем ве ру је у иде ју бе смрт но сти – у ту свр ху ство рен је фан том ски Блок 46 чи
је име асо ци ра на број људ ских хро мо зо ма. Алу ди ра се на ге не ти ку, на ге нет ски ин
же ње ринг, од но сно на кло ни ра ње. Но во дру штво тра га за бе смрт но шћу, за хро мо зо
мом ко ји би про ду жио људ ски век и увео чо ве чан ство у но во злат но до ба. По јам 
злат ног до ба по ти че из грч ке ми то ло ги је и озна ча ва не ка кав пра и скон ски пе ри од 
пот пу ног бла го ста ња и сре ће ка да ни је би ло бо ле сти, пат ње и смр ти. Дру штво у Ка
ра но ви ће вој зби р ци те жи са вр шен ству, сре ћи и бе смрт но сти кроз кло ни ра ње, а не 
схва та да чо век мо же те жи ти са вр шен ству са мо кроз му ко тр пан и ду го тра јан рад на 
се би. Ово је пре све га књи га о људ ској су је ти, о стра ху од не ста ја ња и гу бље ња се бе. 
Јед но од ва жних ме ста у зби р ци је фа мо зни ин сти тут, уста но ва не у ро тич не си ме трич
но сти и пра вил но сти, при вид ре да и нор мал но сти. Ства ри су ди ја ме трал но су прот не 
од оно га ка ко из гле да ју, те се мо гу ин тер пре ти ра ти дво ја ко – ка заљ ке на са ту из над 
лиф та у ин сти ту ту мо гу по ка зи ва ти под не или по ноћ, за ви си од то га ка ко се ту ма чи. 
Ства ри ни су да те цр нобе ло, за ви се од нас ко ји ће мо им сми сао да ти. Чи ни се да је 
злат но до ба за не ко га нај го ри ко шмар: за не ко га је то свет пре пун де ви ја ци је, пат ње, 
стра ха и смр ти, али пре све га смр ти (о)се ћа ња. Дис то пич на и по ста по ка лип тич на ат
мос фе ра ове књи ге под се ћа на на уч нофан та стич не фил мо ве као што су По след њи 
чо век (Ome ga Man, 1971), Зе ле на хра на (Soylent Green, 1973), Ло га нов бег (Lo gan’s Run, 
1976), па чак и Ис тре бљи вач (Bla de Run ner, 1982). Ин те ре сант но де лу је ка ко је Ка ра но
вић са го ди на ма и ис ку ством пи са ња про зе из гра дио дис тан цу пре ма свом књи жев ном 
све ту – он је са да мно го ви ше по сма трач не го ак тер. Ње го во при су ство се сву да осе
ћа, али он за чи та о ца оста је не ви дљив.

Ре ци мо не што и о фор мал ностил ским ре ше њи ма: пе сник ов де ус по ста вља је дан 
за во дљив ри там че стим по на вља њи ма ре чи и син так сич ких кон струк ци ја. Та ко ђе, 
Ка ра но вић је из гра дио је дан је згро вит, кра так и ефек тан дво стих ко ји из ме ђу оста лог 
асо ци ра упра во на хро мо зом ске па ро ве о ко ји ма је по сред но ов де реч. Оно што је 
увек кра си ло Ни шли ју, још од ње го вих пр вих пе снич ких књи га, па све до Ме се ча ра... 
и Ка ве за би ла је јед на упе ча тљи ва сен тен ци о нал ност – ње го ви сти хо висен тен це си
гур но су оста ли у се ћа њу мно гих чи та ла ца. Ипак, у Злат ном до бу из о ста је та чу ве на 
Ка ра но ви ће ва сен тен ци о нал ност, али и ре флек сив ност ко ја би ов де до бро до шла – 
пе сник је мо гао за ни мљи во да про ми шља иде је ге нет ског ин же ње рин га и људ ске 
те жње за бе смрт но шћу. Чи ни ми се да због ових про пу ста ни је до сег ну та она фи ло
зоф ска ду би на, онај ме та фи зич ки ни во из Ка ве за – та ко ђе, сме та и већ по ме ну ти ма њак 
сми сла узро ко ван мањ ком по ве за но сти ин фор ма ци ја у не ку све о бу хват ни ју це ли ну. 
Злат но до ба је сва ка ко по е тич ки по мак у од но су на Ка ве зе, а у пр ви мах ми се учи ни
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ло и да је ква ли та тив ни по мак. Ипак, ка да па жљи ви је раз мо три мо ства ри те ста ви мо 
на стра ну нео би чан и под сти ца јан кон цепт, над ре ал не, иш ча ше не сли ке, као и за во
дљив по ет ски ри там, не оста је нам мно го то га што би смо мо гли по хва ли ти. И ка да 
ни су би ле ре мекде ла, Ка ра но ви ће ве зби р ке су увек би ле ин спи ра тив не и вред не 
па жљи вог чи та ња, а та ко је и са Злат ним до бом. Он за пра во ни ка да ни је ома нуо као 
пе сник, а ве ру је мо и да ће та ко оста ти. Не ка да је пи сао пе сме о из гу бље ним сно ви ма 
и очај нич ким по ку ша ји ма да се они по вра те, пе сме о на сто ја њи ма да се увек бу де у 
до ди ру са соп ством, са сво јим нај ду бљим осе ћа њи ма и иде а ли ма, итд. У по след ње 
вре ме ау тор Ма ме ме лан хо ли је пи ше књи ге о не ким дру га чи јим, па ра лел ним све то
ви ма ко ји по сто је не за ви сно од ове на ше, фи зич ке ре ал но сти, али ипак има ју до дир
не тач ке са њом. На кон што је до дат но про ши рио свој по е тич ки спек тар, овај пе сник 
ће си гур но и да ље на сто ја ти да нас при јат но из не на ди. Ве ру је мо да ће му то опет 
по ћи за ру ком.
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