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ПО ЕТ СКИ КОН ТИ НУ И ТЕТ
(Да ри ја Жи лић: Сва ну ће, Би а ко ва, За греб, 2018)

Да ри ја Жи лић скло на је при зна ти да за раз ли ку од дру гих тек сто ва ње зи не пје сме 
зах ти је ва ју по себ не мо мен те по тре бе за тран спо зи ци јом ми сли и емо ци ја, до жи вље-
ног и про чи та ног, ка да се ис пи су ју го то во у да ху. У овом ау тор ском опу су ко ји бро ји 
ви ше од де сет кри тич ких и те о риј ско-есе ји стич ких књи га, као и дви је књи ге кра ћих 
про зних за пи са, нај ма ње је пје снич ких на сло ва. И до и ста, као да се по ет ска му за ау то-
ри ци уви јек и не по гре ши во осмјех не он да ка да на сту пи за мор од пи са ња о књи га ма 
дру гих ау тор(иц )а.

Кроз не ко ли ци ну кри тич ких, ре цен зент ских и сти ли стич ких за хва та пр вих дви ју 
сти хо збир ки Да ри је Жи лић1 на гла ша ва не су ку му ла тив ност и кор по рал ност лир ско га 
дис кур са, ствар но сност и на ра тив ност, по ет ска има ги на ци ја за ко ју је ве за на ан тро-
по ло шка и по ви је сна то пи ка, по зи ци ја су бјек та – им по ста ци ја у пред мет ну ствар ност 
(жен ски, фе ми ни стич ки ан га жман у кул ту ри), емо ци о нал но и ерот ско ре ла ци о ни ра ње 
пре ма Дру го ме и се би, ре фе рент но рас пр ше на но стал ги ја.

Сва ну ће је ау то ри чи на тре ћа збир ка ко ја при сти же на кон ви ше го ди шњег пје снич-
ког ми ро ва ња и ко јом се по твр ђу је по ет ски кон ти ну и тет. Баш као и прет ход ни це, 
кон ци пи ра на је у јед ном ци клу су. Та ком по зи циј ска хо мо ге ност сва ке од збир ки, те 
њи хо ва ор ган ска ци је лост, упу ћу је на пе ри о дич ност ово га пје сни штва ко је се ак ту а-
ли зи ра у раз ли чи тим жи вот ним фа за ма и чи ји је раз ви так пра ћен за тва ра њем ста рих 
и отва ра њем но вих ис ку стве них хо ри зо на та. (Су ви шну те зу о ау то би о гра фи зму ов дје 
те ма ти зи ра не, али и би ло ко је дру ге по е зи је тре ба са мо ста ви ти у за гра ду, јер је ње-
зи но мје сто у кла си фи ка ци ја ма ау то би о граф ских жан ро ва не ја сно, за пра во по све 
упит но.) Ре цен зен ти ца Ире на Ма ти ја ше вић на гла ша ва ди ја ри зам ау то ри чи на лир ског 
из ри ча ја ко ји се огле да у за пи си ва њу оног обич но га ко је се про жи ма над на рав ним 
до га ђа јем ри је чи као на до мјест ком из ва на пер ци пи ра не жи вот не бе са др жај но сти. Тин 
Ле мац, уред ник књи ге, иш чи та ва на до град њу и ре се ман ти зи ра ње прет ход не по ет ске 
по зи ци је те при бли жа ва ње тек ста и сви је та при ко јем ме та фо ра тек ста по ста је ме
та фо ром жи во та – ра зно род на мо тив ска асо ци ја тив ност, су ми ра на до жи вљај ност и 
ек ста тич но-ћу тил ни мо дус, кре та ње из ме ђу уну тар њег и из вањ ског, сва ко дне ви це и 
ар хе ти пи зи ра них пре доџ би чо вје ка и сви је та.

У сре ди шту су по е ти за ци је при је ла зна раз до бља и ста ња – тран зит ни мје се ци и 
смје не го ди шњих до ба, ме те о ро ло шке по ја ве ко је ре ме те ри там сваг да на, за цје ље ње 

1 О пје снич ким књи га ма Гру ди и ја го де (АГМ, За греб, 2005) и Пле ши, Мо де сти, пле ши (Ал го ри там, 
За греб, 2010) пи са ли су Хр во је Ју рић, Са њин Со рел, Ни ко ла Пет ко вић и Тин Ле мац.
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Suzan Sontag по вре де, благ да ни и ка лен дар ски вр хун ци ко ји на ја вљу ју ма лу апо ка лип су или тек 
обе ћа ва ју (са мо)об но ву. „О ве ли ким спре ма њи ма“ пје сма је с мо ти вом про љет ног 
ра спре ма ња ор ма ра, се зон ског ри ту а ла ко ји уви јек по зи ва на са би ра ње, при хва ћа ње 
по тро шно сти ства ри, илу зи ја, па и вје ре у љу де. Вре ћи це с ла ван дом су „из гу би ле 
ми рис и сад су са мо / као ма ле на ку пи не пи је ска ко ји шу шти под пр сти ма и те че / као 
ври је ме ко је све бр же про ла зи [...] Ве ли ке при че раз дро бље не као ко ма ди ћи ле да / и 
са мо сит на ја ства сву да око нас.“

Лир ска би се ка зи ва чи ца из прет ход них збир ки од из вањ ско га шти ти ла са ња ре-
њем, фе но ме но ло шки схва ће ним као са мо вред но ва ње, из рав но ужи ва ње у вла сти том 
би ћу (Г. Ба шлар). Ко змос вла сти те со бе – у ко ји се не ка да утје ца ло као у ру жи ча сти 
ло гор2 и у ко јем се по вла чи ло у кре вет од џе ма3 пре тр пан књи га ма – са да по тре са ју 
не ки дру ги спо знај ни не ми ри. У пје сми „Биљ ка, ја“ ка зи ва чи ца се пи та по сто ји ли раз-
ли ка из ме ђу ње и соб не биљ ке („мо је су ру ке ма ње зе ле не, но ге ни ти не осје ћам“) 
ко ја као да јој се по чи ње при ми ца ти („Ако на пра вим по крет, биљ ка ће до ћи у кре вет, 
/ и пу сти ти ко ри је ње на би је лој плах ти, као усред све ми ра“). Али у ме ђу соб ној кра ђи 
свје тло сти сва ка оста је у сво јој не по мич но сти – ан тро по мор фи зи ра на биљ ка ни је ма 
и уз не ми ру ју ће при сут на, а ка зи ва чи ца за пи та на: „Ко је је мо је по сла ње? Свр ха сви је-
та? / Тко нас уоп ће мо же раз ли ко ва ти? // Че кам ве чер ње ри ту а ле: кре му од ва зе ли на 
и уља, / ма ло си ра и мо ли тву. / Биљ ка ће се, на дам се, уда љи ти.“ 

Ка рак те ри сти чан је мо тив књи ге (у прет ход ној ће збир ци лир ска ка зи ва чи ца хи-
пер бо лич ки кон ста ти ра ти да јој је „књи га / о Хо ло ка у сту бли жа од ти је ла го лог му-
шкар ца“).4 За по ви је сном се књи гом (и упут но је спо ме ну ти да је ау то ри ца по ред 
књи жев но сти ди пло ми ра ла и по ви јест) са да по се же при уче њу за ис пи те, те ни је 
слу чај но да се ра ди о ноћ ним чи та њи ма ка да се по му те ја ва и сан, жи вот и књи га, за-
ле ди про стор и ври је ме: „Око пет са ти, ау то мо би ли би про ла зи ли ули цом, / бље сак 
свје тла за у ста вљао се на сли ка ма Смр ти и Ра та. / На са мој гра ни ци та ме и свје тла, 
утих ну ле су тру бље и / за спа ли су по бу ње ни мор на ри у да ле ким лу ка ма. / Мо же ли се 
ја сно од ре ди ти гдје је про шлост? пи та ме не тко. / Знаш ли ка да за по чи ње но ва ера? А 
хлад ни ра то ви?“ Усва ја ње су хо пар них чи ње ни ца за си ћу је, по глед се усмје ра ва на 
сни је гом за тр па ни плоч ник и ма шта о бје ли ни ко ја мо же пре кри ти све про шло сти и 
њи хо ве кон струк ци је: „Мо ја ко са на вр хо ви ма је си је да, би је ла као сни јег / а око ње 
цр ни гру ме ни као ла вље гри ве. / Као ду бо ке ја ме по ви је сти из ко јих се, / уче ћи ве че-
рас по ви јест, по ку ша вам из ву ћи.“ Ево ци ра се по е ти ка ма ле по ви је сти ка кву пи ше 
по е зи ја Ви сла ве Шим бор ске5 ко ју за ни ма оно што се до га ђа на кон ве ли ког по ви је сног 
до га ђа ја, ко ја се уз бу ђу је по је ди нач ним6 и у ко јој ин ди ви ду ал но хар мо ни зи ра с оп ћим. 
„Ку ће“ осли ка ва ју кла сну, оби тељ ску, особ ну по за ди ну: „Оче ви су са гра ди ли ку ће, с 
два ка та / и ве ли ким пот кро вљем. [...] Али, ку ће са да сто је као вој ни ци без оруж ја, 

2 Ме та фо ра из епо ним не пје сме у збир ци Пле ши, Мо де сти, пле ши.
3 Ме та фо ра из исто и ме не пје сме у збир ци Гру ди и ја го де.
4 Дру га стро фа пје сме „Спо ра ду ша“ из дру ге збир ке.
5 Че му је Да ри ја Жи лић по све ти ла есеј са др жан у књи зи Му за из ван ге та: огле ди о су вре ме ној књи
жев но сти (Би а ко ва, За греб, 2010).
6 Па ра фра за сти ха В. Шим бор ске.
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Suzan Sontag кро во ви су / пу ни гра фи та, на сто ло ви ма оста ци го збе, / а на зи до ви ма ви се сли ке 
сла бих им пре си о ни ста.“

Упра во у по е ти ци ве ли ке пољ ске пје сни ки ње Да ри ја Жи лић про на ла зи упо ри ште 
јед но став но сти вла сти тог из ри ча ја у ко јем се пр вен ство да је ми са о ној и осје ћај ној 
не по сред но сти над хер ме тич но шћу и је зич ним по и гра ва њем. Ов дје се, да ка ко, не 
до се же та кав ван вре мен ски кла си ци стич ки омјер и иро ниј ска суп тил ност. Из два ја се 
не ко ли ко бли ста ви јих тре ну та ка по пут „Кра ја ра та“: „Ако је да нас про гла шен крај јед-
ног ра та, / мо же мо са мо одах ну ти, / за кло пи ти књи гу, про ше та ти на свје жем зра ку, / 
за бо ра ви ти ма ло гра ђа не, по је сти сла до лед, по дра га ти пса, / ку пи ти сад ни це па ра дај-
за, оти ћи на плац по свје же ре зан це, / по сла ти по љу бац при ја те љу. / Мо же мо за бо ра-
ви ти сит не па ко сти, / уз дрх та ле не ми ре, по дје ле и ’не срет не по ви је сти’. / Мо же мо 
од ло жи ти при бор за је ло, је сти пр сти ма ку ха но по вр ће / и за ми шља ти ка ко би из гле-
дао крај сви је та, ако се ика да до го ди. / У зра ку је пр сну ла ве ли ка бом ба и за ли ла је 
вр то ве умор них же на, / про јек ти ли су са гор је ли у зра ку и спо ји ле су се дви је на ци је. 
/ Крај ра та, на кра ју да на до но си олак ша ње / и до но си сли ку сун ца ко је не ста је на об-
зор ју, / цр ве ном и ме ком као што је дјеч ја ру ка.“

Већ се на ве де ним при мје ри ма на гла си ла пре власт сли ков не ком по нен те. Ме та фо-
ри за ци ја се пре те жно за сни ва на отво ре ној по ред би – фи гу ри ко ја екс пли ци ра слич-
ност ме ђу пред ме ти ма и по ја ва ма7 и ко јом се на да је пој ми ти на чин на ко ји лир ска 
ка зи ва чи ца до жи вља ва ствар ност, на ко ји је (пре)осми шља ва и пре о бра жа ва. Пје сма 
кат кад кре ће од вр ло јед но став не ус по ред бе („Као ма ла пти ца у чи ји кљун сва ког / 
да на сто ти не дру гих пти ца уба цу ју / мр ви цу кру ха, та ко се осје ћаш“), кат кад се улан-
ча ва њем по ред бе них чла но ва ши ри по ет ска ре че ни ца и чи ни стро фу у цје ли ни („За-
па ље на је сви је ћа и чи та ње мо же за по че ти: вје ра и сум ња, јед на иза дру ге, као дви је 
сли ке / без окви ра, као мо чва ра ко ја се отва ра уви јек / и сву да гдје по сто ји сви јест о 
не до вр ше но сти сви је та“) или се ус по ред ба оса мо ста љу је као за се бан стих, на кра ју 
пје сме и као по ан та („За бо рав у / цви је ћу ко је већ го ди на ма бу ја ис под бал ко на / и 
про ри че пра шу му ко ја ће се јед ном баш на / овом мје сту до го ди ти. / Као обич на ки ша 
или грâд“). За чуд на ус по ред ба до во ди до фан та сти за циј ских уцје пље ња. „По че так 
гр мља ви не“ по ти че на апо ка лип тич не има ги на ци је, при зо ри с из ле та пре во де се у 
ко змо го ниј ску пред ста ву: „Ни шта ни је слу чај но, / те зе ле не по ља не и са мо стан, же не 
/ ко је че ка ју, цр ни јар чић на по ве зу, / ви но, му зе ји на отво ре ном, шу ма ко ја се / ши ри, 
не ма јој кра ја. Као ни ти слут ња ма. [...] Об ја ви ла си жи вот, као ви јест, / као спо зна ју, / 
за у ста ви ла дах, а љу ди око те бе окре ћу ти / на по кон дла но ве и гле даш чи сти ну ко ја 
се раз ви ја ис пред, / као шу му ко ја се ши ри и ко јој не ма кра ја.“ По ре ђе њем се кон кре-
ти зи ра не што не ствар но, али ипак до жи вље но, при мје ри це у „Сну“ у ко ји ка зи ва чи ца 
за па да ти је ком чи та ња књи ге о нео пла то ни зму су сре ће се и во ди љу бав с бо го ли ким 
пла во ко сим мла ди ћем – сен за ци ја из сна пре до ча ва се (тек) сли ком не чег чу ли ма до-
ступ ног: „Тре ну так ор га зма био је као сли ка / ша ли це ка ве ко ју сам по пи ла у то ра но 
ју тро.“ По е ти зи ра се по сјет га ле ри ји и гле да ње би је лих и цр ве них цвје то ва на плат-

7 За раз ли ку од ме та фо ре ко ја је им пли ци ра, ка ко у Те о ри ји ме та фо ре (Зна ци, За греб, 1983) ту ма чи 
Ан те Ста маћ.
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ни ма Џор џи је О’Киф ко ји се ин тер пре ти ра даљ њим је зич ним сли ка њем: „Цр ве но на-
ран ча сти цви јет, чи ни се, ра сте и сад, док га гле дам. / Не ма ста бљи ке, не ма зе мље, 
ода кле до ла зи? / Из гле да као ср це по гу бље не жи во ти ње, ко је ти тра још уви јек.“ Мо жда 
је баш је дан од цвје то ва аме рич ке сли ка ри це до дат но се ман ти зи ран про цвје тао у 
пје сми „Из ну тра“: „Јер спо зна ја је тво ја и ње го ва, / у цви је ту би је лом ко ји се по ја вио / 
на овој хлад но ћи, ус пр кос све му.“

Упе ча тљи ве су дви је пје сме по све ће не уред ни ци ма ко ји ма се лир ска ка зи ва чи ца 
ис при ча ва јер не успи је ва у за да ном ро ку по сла ти до го во ре не при ка зе књи га. Пр ва 
„Не мо гућ ност“ је по све тје ле сна: „Чим за поч нем чи та ти, ти је ло се уз не ми ри, по ја ве се 
дви је сли ке, / не ко ли ко бо ја и пар ми сли. Он да се од мах / но ге по кре ћу, не ка нео бја-
шњи ва то пли на пре ла зи по гру ди ма / и ства ра уду бље ње од мах ис под пр сног ко ша. 
/ При ти сак до но си от клон од ли не ар но сти и мо гу ће је / тек за бо ра ви ти узро ке и по-
сље ди це и хва та ти у зра ку / три сли ке ко је су се по ве за ле од мах из над гла ве, не гдје / 
бли зу би је лог пла фо на.“ Дру гу је пак узро ко ва ла тре нут на при ву че ност екра ном и 
ње го вом по губ ном по вр ши ном: „Он да ми по глед, умје сто на сти хо ве, / од лу та на Ин-
ста грам, на тир ки зно пла во мо ре ко је се / пре ли је ва пре ко ру бо ва екра на за јед но с 
ре кла ма ма. [...] Уо ста лом, тир ки зно мо ре сву да ће се / пре ли ти, на јах та ма ле жат ће 
пје сни ци и бо ле сни ци, нафт ни маг на ти, / ка ко да уоп ће за ми слим ду би ну на кон све га?“

Ка зи ва чи ца јед не од при ча Да ри је Жи лић пи тат ће се: „Тко ка же да и кри ти ка ни је 
ира ци о на лан про цес?“8 Уи сти ну, по не кад је и за са ста вља ње кри тич ког тек ста пре су-
дан тај трен от кри ве ња – епи фа ни је у ко јој су се ове пје сме нај че шће по кре та ле и 
кон сти ту и ра ле.

8 Из ау то ри чи не при че „По под не“ (Иш че ки ва ње, Дру штво за про ми ца ње књи жев но сти на но вим 
ме ди ји ма, 2018).


