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Та ња Кра гу је вић

У ПО ТРА ЗИ ЗА СЈА ЈЕМ
Пи јем из ма лог из во ра,

мо ја жеђ је ве ћа од оке а на

Адам За га јев ски, „Со ба“ 

Трг, енер ги ја Гра да

Би о гра фи ја јед ног од нај ве ћих са вре ме них пе сни ка, Ада ма За га јев ског (1945, Ла вов, 
ко ји је на кон Дру гог свет ског ра та при пао Укра ји ни), до бро је по зна та. Ње го во по ет ско 
по и ма ње све та од ре ђе но је, ме ђу тим, упра во пој мом род ног гра да – на пу ште ног, пресе-
ље њем по ро ди це на кон ра та у Гљи ви це, у Шле ској – по том бо рав ком у Кра ко ву, ви ше-
стру ко бит ном не са мо за ње го во шко ло ва ње (пе сник је у том гра ду сту ди рао пси хо ло ги-
ју и фи ло зо фи ју, ко ју је по том и сам та мо пре да вао, све до од ла ска у Па риз осам де се тих), 
већ и за по и ма ње кул тур ног на сле ђа и про фи ла гра да, ко ји је За га јев ски у мла до сти упам-
тио, и по пут спе ци фич ног кул тур ног би на ку ла ра, са ва зда шњим осе ћа њем гу бит ка, 
но сио са со бом на свим сво јим пу то ва њи ма и исто вре ме но га не пре кид но тра жио.

По да так ко ји су ми ра, али и ства ра лач ки и кул ту ро ло шки ак цен ту је жи вот ни пут овог 
пе сни ка, на во ди Би сер ка Рај чић, ис ти чу ћи да је За га јев ски за пра во гра ђа нин све та. Не 
са мо због то га што је као пре да вач, док тор фи ло зо фи је и уни вер зи тет ски про фе сор, жи-
вео из ме ђу Евро пе и Аме ри ке, већ што је из гу бље ни за ви чај ду бо ким, али и све о бу хватним 
по и ма њем пе снич ког ства ра ња, по и сто ве тио са им пе ра ти вом за сни ва ња ку ће по е зи је. 

За што увек пи ше те о гра до ви ма, пи та ње ко је и сам па ра фра зи ра из ни за оних ре-
ал но му по ста вља них, по ста је и увод по ет ској при чи о ви ше стру кој мо гућ но сти про-
фи ли ра ња пи та ња ода кле по ти че мо, где се на ла зи онај пу но знач ни про стор „иде ал ног“ 
гра да ко ме те жи мо, шта му са ми пру жа мо, шта пам ти мо.

„За га јев ски ни је раз ба шти њен, бу ду ћи да је на шао свој дом у за јед нич ком на сле ђу 
ко је је све при сут но у са мој умет но сти и ар хи тек ту ри ко је су га од ре ђи ва ле у мла до-
сти“, за пи сао је Че слав Ми лош, на гла ша ва ју ћи ту бит ну, прег нант ну цр ту ства ра лач ког 
пор тре та За га јев ског. Вра тив ши се у Кра ков, на кон ни за го ди на, За га јев ски не мо же а 
да у ње му не по тра жи „че твр ти ин те ли ген ци је“, упра во ис ти чу ћи, сред но во вре ме ног 
ур ба ног ко ло ри та, мар кант но при су ство ода бра них, ко је је пам тио а ко ји су упи са ни 
у исто ри ју гра да. Мо жда то во ди умек ша ном, по пу стљи вом по гле ду ко ји под сти чу 
се ћа ња, „укра ше на сно ви ма“, „улеп ша ва ју ћи“ ин тро спек ци јом спо ља шњи, че сто су мо ран 
свет, ка же За га јев ски у за вр шет ку свог за пи са „Ин те ли ген циј ски Кра ков“ (Од бра на 
ва тре но сти, с пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2013). Од мах 
за тим до да је: „Дру гим ре чи ма, схва тио сам да сам ви део мо гућ но сти, по тен ци јал но сти, 
нео ства ре не ен те ле хи је тих че твр ти, до ми шљао сам се шта су мо гле би ти у по вољ ни-
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јим усло ви ма.“ Сва ко би мо рао, и не све сно, да из гра ди за се бе сло жен си стем пер цеп-
ци је, ка же пе сник. Има ју ћи пре све га у ви ду ка ко је ма ла, ин тим на ге о гра фи ја овог 
гра да, бле сну ла нај бо љим што је да ла – се ћа ња на ули це и трг, ожи ве ла су име на 
жи те ља – фи ло зо фа, исто ри ча ра, пи са ца. Оних ко ји су трај но оста ли упи са ни и у абе це-
дар ли те рар ног по што ва ња па и при ја те ље ва ња: Че слав Ми лош, Ри шард Кри њиц ки, 
Ви сла ва Шим бор ска, Кор нел Фи ли по вич – ујед но, као про ду же ње и све до чан ство оне 
бо ље мо гућ но сти по сто ја ња, ства ра лач ког по тен ци ја ла, ко ји пру жа, али и на да ље 
тра жи, исти пра вац, пут, суп страт и ква ли тет нај бо ље енер ги је ства ра ња.

У ду бљем лич ном, и ком плек сни јем сми слу, ин ди ви ду ал ни та ле нат За га јев ског, 
на кон де це ни је „со ли дар но сти“ – ка ко је на звао при пад ност ге не ра ци ји 1968 – по пут 
дру гих пе сни ка тог усме ре ња, Ба рањ ча ка или Кри њиц ког, на шао се упра во пред та-
квим иза зо вом сло же ни јег су о ча ва ња са вла сти тим кре а тив ним мо гућ но сти ма, са 
са мо стал но шћу. Ве ли ка име на прет ход не епо хе у пољ ском пе сни штву пред ста вља ла 
су до дат ни под сти цај за не пре су шни по рив са зна ња За га јев ског и ње го во раз у ме ва ње 
осно ва и крај њих суп тил но сти, по е ти ка, по ру ка и сти ла, та ко зна чај них ства ра ла ца 
као што су би ли Ру же вич, ко ји је о по ша сти ма два де се тог ве ка го во рио све ма ње 
„стег ну тог гр ла“, или Ми лош, чи ја ће „те жња да овла да це ло куп ним исто риј ским мо-
мен том“, ка ко ка же За га јев ски у свом му дром раз го во ру са Евом Зо нен берг (Кра ков, 
јун 2006; у пре во ду Би сер ке Рај чић об ја вље но у кра гу је вач ким Ко ра ци ма, 1–3, 2019), 
нео спор но „ути ца ти на исто риј ски тре ну так“ – охра бру ју ћи све ви ше За га јев ског у фор-
ми ра њу вла сти тог ста ва. Ње го ва сна жна по тре ба да уса гла си по е зи ју, исто риј ска и 
нај зна чај ни ја фи ло зоф ска са зна ња, са пле ме ни то шћу сли кар ства и му зи ке, ко ји га 
на дах њу ју, отва ра ла му је но ве и сло же не ства ра лач ке за дат ке, у ши ро ком ди мен зи-
ја ма, али га, ства ра лач ки, јед на ко на дах њу ју и јед но став на чу да са мог по сто ја ња или 
плод тре нут ка у вре ме ну, што од у век ус та ла са ју лир ске оке а не. Ње го ва пе сма „Пи са ње 
пе са ма“ (Не ви дљи ва ру ка, при ре ди ла и пре ве ла Би сер ка Рај чић, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2011), 
уо ста лом, то нај ре чи ти је ка зу је:

Пи са ње по е зи је је дво бој
у ко ме не ма по бед ни ка – с јед не стра не,
уз ди же се сен ка, ма сив на као пла нин ски ла нац
ко ји ви ди леп тир, с дру ге,
тре пе ре са мо крат ки тре ну ци бле ско ва,
сли ке и ми сли као пла ми чак ши би це
те но ћи, ка да се у бо лу ра ђа зи ма.
(...)
...веч но че ка ње 
сле де ће пе сме, мо ли тва, жа лост 
за мај ком, крат ко при мир је,
жа ље ње и ша пат у те сној ис по ве да о ни ци,
по бу на и ве ли ко ду шно опра шта ње,
де ље ње це ло куп ног имет ка, по ка ја ње, сло га,
тр ча њем и шет њом, иро ни јом, ле де ним по гле дом,
ис по ве да њем ве ре, дик ци ја ма, жур бом,
пла чем де те та ко је је из гу би ло нај дра же бла го.
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Све је у овим сти хо ви ма за пра во са же так це ло жи вот не ства ра лач ке опре де ље но-
сти За га јев ског; „вер ност ста рим, ћу тљи вим учи те љи ма“, „спо кој на кон тем пла ци ја 
окрут ног све та“, „екс пло зи ја ра до сти, ек ста зе“, и на по кон, у це ло куп ној по е зи ји овог 
пе сни ка та ко ис так ну та – „не за си тост, с ту гом“ – јер све од ла зи, с на дом да не не ста је, 
/ с раз го во ром у ко ме не до ста је по след ња реч... Уи сти ну, ту је и са мо вре ло ен те ле хи је, 
жи вот ног и ства ра лач ки уз диг ну тог пу та, ко ји на дах њу је, и ко ји се не за вр ша ва.

Ку ћа на пу ту

Не сум њи во је од Хер бер та За га јев ски при хва тио по у ке о двој ним лир ским су шти-
на ма пу то ва ња, али о од но су и пре ма умет но сти, ви дљи вом у Хер бер то вим есе ји ма, 
обо је ним ли ри змом „ко ји је нај фун да мен тал ни ја суп стан ца ње го ве по е зи је“, и осно ва 
ње го вог „љу бав ног по ку ша ја на ста њи ва ња у Си је ни, Дор дрех ту, Ар лу или Грч кој“ – 
пи ше За га јев ски – у исто ри ји умет но сти, хо ланд ском сли кар ству ко је га је из у зет но 
при вла чи ло. „Ка ко је мо гао да по сто ји у том бр зом и окрут ном во зу исто ри је он то ли ко 
си сте ма ти чан, стр пљив, исти но љу бив и крај ње че стит“, он ко ји, сто је ћи „ис пред па-
ко сне сфин ге“, го во ри чи стим и ја сним гла сом – у ко ме је За га јев ски, ко ји га је сма трао 
и при ја те љем и учи те љем, мо рао осе ти ти све ни јан се гла са „ко ји за ди вљу је ду би ном“. 
Ни зак, сна жан, леп, „до бро по де шен глас“, ре ћи ће За га јев ски – ни ма ло из ве шта чен, 
али глас тра ги ча ра (Од бра на ва тре но сти). 

Фе но мен ста ни шта, ста на, ку ће, ску ће но сти, ма кар у са мом ду ху умет но сти, хо-
ланд ском сли кар ству, фа сци ни рао је Хер бер та – по себ но као „осо бу ли ше ну Ла во ва, 
ду бо ко ра ње ну гу бит ком тог нео бич ног гра да“, ка ко пи ше За га јев ски, ко ји му се већ 
по то ме осе ћао при род но и ви ше стру ко бли ским. И од на у ка Хер бер то ве жи вот не и 
пе снич ке по ве сти – по сма тра ти, опи си ва ти, ски ци ра ти – до пе снич ког по ступ ка са мог 
За га јев ског, чи ни се, са мо је ко рак. А ко ли ко је по е тич ки озбиљ них пи та ња, ко је у За-
га јев ског по чи њу по тре бом уда ља ва ња од вре ме на књи жев ног ма ни фе ста се дам де-
се тих, и истин ског са мо о форм ље ња, а во де до ра њи во сти, и ра ње но сти све том, ка кав 
му се ука зу је у тру сном и су ро вом два де се том ве ку, на ме ћу ћи хер бер тов ско двој ство, 
бит но за уку пан пе снич ки сен зи би ли тет и ства ра лач ко по и ма ње За га јев ског. Као што 
је и Хер бер то ва ем па ти ја – „на ко јој је као на те ме љи ма из гра ђи вао не сла га ње са мон-
стру о зном исто ри јом два де се тог ве ка“, за јед но са спле то ви ма чи ње ни ца и осе ћа ња 
– ве о ма бли ска по ет ском осе ћа њу За га јев ског, на ко га Хер берт, ка ко по ка зу ју есе ји 
За га јев ског, де лу је сна гом мај сто ра учи те ља: Хер бер то ве пе сме су, пи ше За га јев ски, 
као „ко фер пре сву чен ме ким атла сом, ма да су у том ко фе ру спра ве за му че ње“.

Тај ко фер, као „осе ћа ње не жно сти пре ма све ту, раз у ме ва ње за ма ле и ве ли ке глум це 
ко смо са“, Хер бер то во под се ћа ње на по сто ја ње ства ри ко ји ма се обра ћа не жно, „на ти“, 
као и сна жно деј ство ко јим се, у пе сми по све ће ној из гу бље ном про сто ру Ла во ва („Ни ка-
да о те би“), и исто вре ме но су ро во сти ма спра ва ве ка, не ми нов но и у За га јев ског отва ра 
пи та ње ка ко опи са ти свет. При че му се мо гућ ност до жи вља ја ом ни се ну зал ног, lo cus 
amo e nus, као по све ће ност сва кој по је ди нач но сти, опи ре не ре ал ном – упра во са др жа јем 
ко фе ра ко ји пре но се пут ни ци кроз вре ме и про стор, ко ји при том не уки да сво ју осе тљи-
ву по ста ву, од сви ле, ону што сва ко ис ку ство, па и се ћа ње, чи ни ду бљим, осо бе ни јим. 
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Не про пу сти ти ни шта, од те сен зу ал но сти, а не гра ди ти у се бе за тво ре ни, фик тив ни 
свет – те мељ но је пи та ње Хер бер то ве по е ти ке, ко је је го то во при род но, спон та но, 
пе снич ки ко ха би та тив но, по ста ло и кључ но пи та ње За га јев ског. Она дру га чи ја, су ро ва 
увер љи вост „спра ва“ ве ка, ко ју пре но се ко фе ри, ту је да о тој укуп но сти све та на свој 
на чин све до чи, а да га у ње го вој умет нич кој су шти ни, у двој ству ко јим је ус по ста вље-
на ње го ва услов на це ли на, не на ру ши.

За то се ства ра лач ки по бри нуо пр вен стве но сам Хер берт, ко ји је „про те сто вао због 
иш че за ва ња фор ме, због ано ним но сти на шег све та“, ка ко пи ше За га јев ски („По че так 
се ћа ња“, Од бра на ва тре но сти). При че му не ма бо љег по чет ка од „По ру ке го спо ди на 
Ко ги та“, у пе сми no ta be ne, ко ја без об зи ра на по на вља ња у кон тек сти ма дру гих пе са-
ма, не кад чак и иро нич ног и ша љи вог то на („зар ни је би ло бо љих“), из не дру је и ону 
кључ ну по ру ку по ко јој га пам ти мо: по зван си.

У игра ма са ли ци ма све та, про ме њи вим и фар сич ним, тра гич ним, па и ми сти фи ко-
ва ним, за ма ски ра ним, или из гу бље ним, За га јев ски та ко ђе на сто ји да по ни шти „ано-
ним ност“, по сто ја ње без зна ко ва у про сто ру и вре ме ну, и на то ме гра ди по ет ско при-
хва та ње и име но ва ње све та. 

Ван вир ту ел них мо гућ но сти огле да са исти ном, он вра ћа на по ет ску сце ну основ ни 
пе снич ки по рив име но ва ња де та ља, сит ни ца по сто ја ња ко је гре ју, уно се на ду, и оних 
ко је их бри шу, вра ћа ју их у стра шни ха ос по ни ште ња. Ње гов Адам, пр ви чо век, пут ник 
ко ји тра жи ку ћу по е зи је, пам ти лац је из гу бље ног, иде ал ног, и у се ћа њу мо жда иде а ли-
зо ва ног за ви ча ја (Ла во ва), а по том и ње го вог гу бит ка, и пре но си га у на сле ђе чо ве ка, 
по ла зе ћи од тог двој ног, ра до сно бол ног по чет ка свог уни вер зу ма. „Ра стао сам у два 
гра да / кроз мо је те ло про ла зи ла је гра ни ца / спри ја те ље них др жа ва / ка да је пао мрак 
при јат ни чи нов ни ци / по лу гла сно су во ди ли бес крај не / раз го во ре на тро ша ри на ма 
кр ви (...), на у чио сам вла сти ту би о гра фи ју / упам тио пра ви да тум ро ђе ња / и до био 
име сле де ћег на след ни ка чо ве ка / с ли цем на лик на ко мот ни огр тач / на ба чен на ду-
шу“ („Пре сто ло на след ник“, Аси ме три ја, иза бра не пе сме. Ку ћа по е зи је Ба ња Лу ка, 2019; 
ако ни је дру га чи је на зна че но, сви сти хо ви ко ји се на во де пре вод су Би сер ке Рај чић).

Ка жи исти ну, за то слу жиш – стих је пе сме „Исти на“, ко јој је Пе тар Ву ји чић дао ва-
жно ме сто Про ло га, у јед ној од пр вих ре ле вант них збир ки иза бра них пе са ма Ада ма 
За га јев ског у нас, Пу то ва ти у Ла вов (Би бли о те ка „Аlpha lyrae“, На род на књи га, Бе о град, 
1988). Иа ко у свом по го во ру за кљу чу је да је „са мо не ко млад и гне ван спо со бан да 
та ко фор му ли ше сво је мла да лач ко вје ру ју“ (Ву ји чић алу ди ра на за вр шне сти хо ве пе сме: 
„у ле вој ру ци / др жиш љу бав у де сној мр жњу“), он у осно ви лу цид но и го то во про фет-
ски го во ри о мла дом пе сни ку (реч је књи га ма Са оп ште ње из 1983. и Пу то ва ти у 
Ла вов из 1985, и пе сма ма из ру ко пи са тог пе ри о да), „би строг за па жа ња и ште дљи вог 
из ра за, скло ног из ри ца њу бес ком про ми сних ста во ва“, ка рак те ри стич них за рас це пе 
и па ра док се он да шње зе мље со ци ја ли стич ког уре ђе ња, ко ји у сво јим та да шњим пе сни-
ци ма, ка ко се на до ве зу је сво јим ту ма че њем и Би сер ка Рај чић у свом но вом по го во ру 
Аси ме три је, и у ста ри јим ге не ра ци ја ма „ни су на шли оне ко ји би аде кват но из ра зи ли 
свет у ко ме жи ве“. Сјај но оцр та ва ју ћи лик пе сни ка ко ји се за ла же за исти ну, Ву ји чић 
раз у ме и тај све ти гнев, и у за ве то ва њу иде а лу исти не-прав де, ви ди на ја ву јед не но ве, 
сло же ни је пе снич ке при ро де. Бу ду ћи да су бјект у пе сми ни је са мо „Јо на ко ји ва ри 
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ки та“, „што је от кри ва лач ки на ђе на ме та фо ра пу на из не на ђе ња“, већ и не ко ко се би 
на ла же им пе ра тив мо рал ног ка рак те ра. 

Пре у зе ти уло гу сво га Ја, пр ви је и нај те жи ис пит Пе сни ка ко ји сту па на по ље по е-
зи је и исти не, бу ду ћи да је то пут Од од го вор но сти / со ли дар но сти до не за ви сно сти / 
уса мље но сти, ка ко то, по на во ду Рај чи ће ве, са вр шњач ким раз у ме ва њем осли ка ва 
при ја тељ и ко ле га За га јев ског Ју ли јан Кор нха у зер. Уо ста лом, о то ме пу ту го во ри и 
пе сма „Ја“ Ада ма За га јев ског: из збир ке Пу то ва ти у Ла вов, у пре во ду Пе тра Ву ји чи ћа: 
„(...) Ме ђу хим на ма, ме ђу пар ти ја ма кри је се ја. (...) / Веч ни бе гу нац. Оно је ја, а ја сам / 
у ње му, у уз не ми ре ној на ди да сам нај зад на шао при ја те ља. / Али оно је / уса мље но, 
та ко не по вер љи во, не / при ма ни ког, чак ни ме не.“ Али то Ја исто вре ме но „Уз исто риј-
ске до га ђа је при ста је / као во да уз ча шу. Јед на ко до бро / мо гао би се њи ме на пу ни ти 
жбан нео ли та. / Не за до вољ но је, жељ но стал но но вих по су да, / хте ло би да оку си 
про стор без зи до ва, / да се рас пр ши, рас пр ши. / По том не ста је / као жеђ, и у ти ши ни 
ав гу стов ске / но ћи чу је се са мо ка ко стр пљи во / цврч ци раз го ва ра ју са зве зда ма.“

Не ста је као жеђ, што би сва ка ко мо гло зна чи ти – и об на вља се, као жуд ња. Јер у 
чи та вом лан цу по ру ка, чак и из ра не по е зи је, то ли ко је жуд ње за тим нео ме ђе ним, 
сло бод ним про сто ром ко ји тек но ћу „по ста је на ша до мо ви на“, где не сме та но за жи ве 
и про го во ре очи глед но сти исти на: „Ах, то ли ко је гре ша ка, кад не ви дљи ви / вла да лац 
упра вља опи пљи вом ствар но шћу“ („Не ви дљи ви вла да лац“, Пу то ва ти у Ла вов).

Од го вор ност пре ма исти ни, то ка пи тал но етич ко пи та ње, по ста је у За га јев ског и 
при мар но ства ра лач ко – бу ду ћи да је но во от кри ве но Ја до кра ја већ упле те но у низ 
днев них, ноћ них, па и ве ков них иза зо ва и зам ки – ко је, из ван пе снич ких ми ме тич но-
сти, тра жи пу но знач ност од го во ра, не скри ва ју ћи пи та ња и ди ле ме свог тра га ла штва. 
„Ми са он, фи ло зоф ски обра зо ван“, пи ше Ву ји чић, За га јев ски је пе сник ко ји „не гу је 
ин те лек ту ал ну по е зи ју на би је ну зна че њи ма“, „по кре ће пи та ња ве за на за са вре ме ног 
чо ве ка и про бле ме са вре ме ног све та“, а сво ја са зна ња при том не са оп шта ва као не по-
ре ци во сти, већ као пот пу ну отво ре ност пред све том ко јим пу ту је, а ко ји и сам пу ту је, 
за ме ћу ћи но ве гре шке, по на вља ју ћи ста ре, по це ну је ди не кон стан те – чо ве ко вог 
бо ла. Не ма смр ти, са мо уми ра ња, ре ћи ће пе сник. И веч не сум ње. „Са мо сум ња / не спо-
ко јан по ри чу ћи по крет гла ве / глас ко ји оста је да ви си у пи та њу / мо гу да спа су искри цу 
бес кра ја / што ти ња у за вр ше ном зрн цу пра ши не“ („Са мо сум ња“, Пу то ва ти у Ла вов).

Нео пе ва ни, исти ном нео зна че ни свет, не ми нов но је свет фик ци је. No ta be ne из Хер-
бер то ве по е зи је, пре ла зи у по е зи ју Ада ма За га јев ског као пр ви услов по сто ја ња пе сме. 
Упам ти, за пи ши то. И ка да је „под ко мот ним огр та чем“, по е зи ја мо ра би ти исти на, 
ка ко гла си онај ини ци јал ни мо ме нат ра не пе сме За га јев ског, по ка зу је се, од лу чио је и 
о ње го вом да љем пе снич ком пу ту. Кул ту ра пам ће ња, пре шла је ње му у на сле ђе. Пи
там оца шта ра диш да ни ма? Се ћам се (мо то пе сме „У ма лом ста ну“) не оста је пу ки 
ре ми ни сцент ни де таљ – из то га „се ћам се“ из ра ња чи та ва лич на, по ро дич на исто ри ја, 
исто ри ја по се би, пре пу на тра гич но сти. 

За га јев ски је мај стор рас кри ва ња ве ли ких те ма, суд бин ског, ко је нам се обе ло да-
њу је чак и ма лом сег мен ту, ко ји илу ми ни ра ду би ну по ве сти на из глед ве за них и за 
та ко бе за злен, прем да иза зо ван и са др жа јан пут ни до жи вљај по пут оче вог оби ла ска 
Лу вра, сту ди ра ња сли ка мај сто ра про шлих ве ко ва. Јер ту је та зе ле на вин дјак на, не кад 
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са ши ве на по ње го вој ме ри. „(...) још увек ни сам знао, ни сам мо гао да знам / ко ли ко се 
ра зор но сти кри ло / у го ди на ма ко је ће тек до ћи, / као да му зе ле на вин дјак на / до но-
си са мо не сре ћу, / али са да раз у мем, / до ми шљам се да је ка та стро фа / би ла уши ве на 
у сва ње го ва оде ла, / не за ви сно од њи хо ве бо је и кро ја, / те ни нај ве ћи мај сто ри сли-
кар ства / ни су мо гли ни у че му да му по мог ну“ („Зе ле на вин дјак на“, Аси ме три ја). Као 
што у пе сми по све ће ној ро ди те љи ма, „Пу то ва ти у Ла вов“, спрам бес крај ног по ља 
ле та, и осе ћа ња оби ља, пе сник не мо же да за о би ђе тра гич не па рок си зме: „Би ло је 
пре ви ше Ла во ва а сад га уоп ште / не ма“, ни ти да за бо ра ви тра го ве све моћ них кро ја ча 
ствар но сти:

(...) Али ма ка зе су се кле, дуж ли ни ја и пре ко 
вла ка на, кро ја чи, по вр та ри и цен зо ри
се кли су те ло и вен це, вр тлар ске ма ка зе
не у мор но су ра ди ле као у де ти њој игри исе ца ња,
ка да исе ца њем тре ба из ра ди ти ла бу да или ср ну.
Ма ка зи це, но жи ћи и жи ле ти гу ли ли су,
се кли и скра ћи ва ли пу нач ке ха љи не
пре латâ и тр го ва и ку ћа, др ве та су 
па да ла без гла сно као у џун гли
и ка те дра ла је дрх та ла и љу ди су се опра шта ли
у зо ру, без ма ра ми ца и су за, та ко су хих 
уста, ни ка да те не ћу ви де ти, то ли ко смр ти
те че ка, за што сва ки град
мо ра по ста ти Је ру са лим, и сва ки чо век 
Је вре јин и сад тре ба са мо у жур би 
па ко ва ти се, стал но, сва ко днев но 
и без да ха пу то ва ти, пу то ва ти у Ла вов, та он 
по сто ји, спо ко јан и чист као
бре сква. Ла вов је сву да.

(Пу то ва ти у Ла вов, пре вео П. В.)

Про на ћи иде ал ни, или „бо љи“ град, по рив ко ји је обе ле жио по е зи ју За га јев ског, 
гу бит ком гра да, про ис ти че, у по и ма њу овог пе сни ка, из двој ства са ме ствар но сти, 
ко ја по се би већ по ста вља пи та ње двој ства исти не. Спрам јед ног ча са ра до сног от-
кро ве ња, у ње го вим пе сма ма зна чи оста ти пред ве чи том ди ле мом про шлог, по сто је-
ћег и бу ду ћег („Опре зно, при ја те љи, јер чак и ту / лу ка ви бог Ха ос у по та ји оштри / свој 
ка ме ни ба јо нет“), пред пи та њем ка ко оста ви ти иза се бе из гу бље ни град, кад из гу бље-
ност сто ји у са мој без дом но сти, ра су тој на ве ли ком гло бу све та. Без дом ни ве ле град, 
без дом на ста ни ца у пу сти њи, уса мље ност остр ва што оп ста ју ме ђу та ла си ма по пут 
„ма ра ми це умр лих“. Без дом ност – ра су тост у без гла сном, не и ме но ва ном, ано ним ном 
по сто ја њу, про ду же ном у вре ме ну, као усуд, ко ји се об зна њу је и у са вре ме но сти..

Сто га, чи ни се, по сто ји умет ност. Из раз. „По сто ја ли смо / још ра ни је и чак смо по-
зна ва ли пат њу, / са мо нам је не до ста ја ло ре чи“, сто ји у „Пе сми еми гран та“, а тек Вер-
ме ро ва сли ка „Час му зи ке“ („Бес кућ ни Њу јорк“) „по ста је со чи во, пла во / око ко је град 
по сма тра с не жно шћу“ (Пу то ва ти у Ла вов, пре вео П. В.).
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А мо же ли Тво рац, пи та пе сник, дру га чи је да гле да на „лу де и не са вр ше не“ гра до-
ве, оста вља ју ћи ве чи тим пут ни ци ма, они ма без на де, што „ства ра ју се бе / сва ког да на 
из но ва“ кад већ ство ре ни су „по ло вич ни, са мо ски ци ра ни“ („Ро го ви из о би ља“) – да 
без овог рет ког умет нич ког со чи ва – тра га ју за сво јим пу ним ли ком. За ре чи ма и гла-
со ви ма ко ји ма не до ста је По е зи ја, „јер то ли ко зву ко ва ни ко не чу је. / А са мо је дан је 
жи вот“ („Ла сте и сле пи ми ше ви“).

У чу де сној пе сми „Леп ти ри“ књи ге Аси ме три ја, сва те жи на још јед ног кра ја ве ка, 
„мрач ног и спо кој ног“, раз ла же се у леп ти ра сту суд би ну пе сни ко вих зна ла ца, ожи вље-
них са фо то гра фи ја на по ли ци са књи га ма, иш че злих не где у све ту, у вре ме ну. Чи та ви 
сла по ви сти хо ва ове пе сме ски ци ра ју и има ги ни ра ју њи хо ву мо гу ћу суд би ну. Где су, у 
ко јим до би ма, на ко јим ста ни ца ма, у ком ва го ну, на ко ме по лу, у ко јој пу сти њи. Жи ви 
или не. „Да ли игра ју да му? Слу ша ју му зи ку? Ви де Хри ста ? / Да ли жи вим пе сни ци ма 
дик ти ра ју пе сме? / На зи до ви ма пе ћи не да ли сли ка ју би зо не или по чи њу да зи да ју / 
ка те дра лу у Бо веу. / Је су ли схва ти ли су шти ну зла ко ју ми не уме мо да схва ти мо / и 
сво јим про го ни те љи ма опро сти мо? / Га ца ју ли пре ко алп ског лед ни ка, омек ша лог од 
ав гу стов ске же ге. / Да ли пла чу? Да ли ту же? / Да ли са ти ма те ле фо ни ра ју? Да ли ћу те? 
Да ли су ов де, ме ђу на ма? / Или су ниг де?“

Ове нео бич не се квен це пам ће ња све га што је у јед но ве че са бра но из укуп не суд-
би не чо ве ка – од бе за зле не ле жер но сти, не до у ми ца, крај ње и го ле ну жно сти, обе ле-
же но сти из го ном, те рет ња ком зла, за пи сом на не ком зи ду, по ку ша јем но ве град ње 
све ти ња – оста вља ју без да ха. Док по че так пе сме, и њен за вр ше так, у јед но ве че, кад 
пе сник је за ба вљен чи та њем по е зи је, по ну кан њо ме, у не до стат ку дру гих са зна ња о 
од сут ни ма, чу је са мо пам ће ње, са мо прет по став ке, са мо „гла сни ша пат но ћи и кр ви“. 

Ни ка да до вољ но из ра за, фо ку си ра ног на оно што у За га јев ског зна чи „би ти по зна-
ван да бу деш чо век“. Па и же ља да у том фо ку су бу де ме ко те и ле по те, као у са мом 
на стан ку зву ко ва ка кве су за ми шља ли шти ме ри кла ви ра, а по том се у њих уме ша ли 
гла со ви ужа са и бо ла – не ми нов ни је пре о бра жај у до жи вље ност „му зи ке ко ја је ви ше 
од му зи ке“ – „сав наш жи вот и уми ра ње“ („Му зи ка у ау ту“). Као што и она му зи ка „слу-
ша на с то бом“, што оста ће „за у век у на ма“, а „ућу та ће за јед но са на ма“, пу на моћ не 
енер ги је ве ли ких хо ро ва Ба хо ве па си је, от кри ва ду би ну гла са, су прот ста вље ну се ти 
про ла зно сти: „као да нас не ко до зи ва // и зах те ва од нас, / чи сту и не ко ри сто љу би ву 
ра дост, // ра дост у ко јој је ве ра / не што очи глед но“. 

Јер сред свих по ша сти, ово га или оно га ве ка, сред дик та ту ра, гла ди, стра да ња и пат њи, 
не ис ка зи во сти ко је тра же да бу ду из ре че на, за пи са на ме мо ри ја све та, по сто ји, у пи сму 
За га јев ског, и та све тла звуч на ари ја из о би ља и ра до сти, бук ну ла из јед ног тре на ек ста зе, 
ко ја тра жи да бу де упам ће на – јер „сва ко днев ни жи вот пун је жуд ње“. И нео ства ре ња. 

По сто ји про стор ко ји сли ка, ис ка зу је ту сва ки да шњост. Јед на ко као и не сва ки да-
шњост ис пу ње ња. Јер ако ће по не кад не ке древ не ис ко пи не по све до чи ти о мр жњи, 
па си ји уби ја ња, по сто је уз ви си не тре нут ка, рав не пи ра ми да ма. По сто ји по е зи ја ко ја 
ће и то из ре ћи. „Се дим у со бич ку на спра ту / др ве не ку ће у Се вер ном бу ле ва ру, / ја, 
скеп тич ни про фе сор cre a ti ve wri ting. // Шта мо гу да ура дим по сле то ли ко го ди на, / ја, 
по кло ник са свим дру га чи је ва тре, // не ко ко ве ру је у моћ по е зи је, / у енер ги ју сли ка и 
иде ја, / у бе смрт ну / ра дост тре нут ка („Ар хе о ло ги ја“).
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Струк ту ра вре ме на, аси ме три ја

Пи та ње исти не, ко је по е тич ки и ства ра лач ки за о ку пља За га јев ског, под ра зу ме ва 
стал но пре и спи ти ва ње – бу ду ћи да се и сам по јам исти не по и ма дру га чи је – до вољ но 
је упо ре ди ти не ки де таљ из лич ног ис ку ства, или из дру штве ног и исто риј ског кон-
тек ста ци ти ран од стра не раз ли чи тих ак те ра, или „све до ка“ – и би ти све стан те не по-
мир љи во сти. Због то га што „жи вот упор но те жи уни ште њу“ и по след ње зрн це пра ши не 
у по ет ском по и ма њу За га јев ског – „по тра га је за сја јем“. 

„Пе сма је пре све га но ва струк ту ра вре ме на, и не ми про стор је њен ин хе рент ни 
не при ја тељ“, пи сао је Брод ски. У Брод ског, као и у са мог За га јев ског, на сце ни је пре-
вас ход но на де лу је зич ки иза зов пред бо гат ством, али и тра ги змом све та. Струк ту ра 
пе сме За га јев ског не при мет но се отва ра оку чи та о ца, ка да се у бес крај ним пре ли ви-
ма мо ти ва спли ћу „исти не“, при че му је ова по е зи ја у по кре ту, за пра во стал но тра га ње 
за исти ном. „Не во лим пе сни ке код ко јих не ма ни тра га од чо ве ка. Та ко ђе не во лим 
ис по вед ну по е зи ју, ону ко ја го во ри ис кљу чи во о не сре ћа ма. Нај ви ше ме при вла чи 
сплет ве о ма лич ног, исто ри ја чо ве ка, ко ји про ла зи кроз раз не то ко ве суд би не“ („Раз-
го вор о по е зи ји“, Ко ра ци).

За га јев ски уме да отво ри дру га чи је аспек те исти не, у кон траст ним зо на ма исто-
риј ске дра ма тич но сти, ми ра при ро де, или ду хов них кон стан ти ко је чо ве ка пра те, 
гра де ћи му упо ри ште, и да их при том из ве де из зо не на пе то сти, про плам са јем са зна-
ња, тре ну ци ма јед но став них оза ре ња пред оча ра ва ју ћим при зо ром, са ко јим се че сто 
бу ди мо, не при ме ћу ју ћи их. Но, он је при том и пе сник ми сли лац, зна лац умет но сти – 
ње го ва пе сма је упра во по пут „Му зи ке ко ју смо за јед но во ле ли“ – ари ја, ко ја кат ка да 
учи ни да и сет но са зна ње да ту смо да „ми не мо све том“ бу де пре о бра же но у то пли ну 
осво је ног кут ка по сто ја ња, пред не у мит но шћу кра ја, иза ко јег, за јед но са том му зи ком 
што тра је, оста је но ви по че так, дру гог и но вог чо ве ка. Или бар у пе сми, ду бља ре ал ност 
кон тем пла ци је. То је и ње гов фи ло зоф ски про ход кроз ан ти ку, Рим, за ла зак у сли кар ске 
га ле ри је све та, ослу шки ва ње чи та вих епо ха, бо ја све та у њи хо вим ду хов ним кон стан-
та ма, и отво ре ним ди мен зи ја ма зна че ња за хва љу ју ћи ко ји ма до пи ру до нас, упр кос 
вре ме ну, и ко је осе ћа мо као део свог не ми ра, али и ле по те, ко ју сти хо ви За га јев ског 
уме ју за у ста ви ти тре ну ци ма не при кри ве не ек ста тич но сти. 

„И по ред ши ром отво ре них очи ју на пу ту кроз жи вот ра зних кул ту ра и ци ви ли за-
ци ја, елит на кул ту ра је нај ва жни ји еле мент ’ау то пор тре та’ За га јев ског“, пи ше Рај чи ће ва. 
(„Шта је по е зи ја“, по го вор књи зи Аси ме три ја). „Она је, нај при бли жни је ре че но, жи ви 
му зеј, Мал ро ов му зеј ма ште.“ Мо гло би се ре ћи, она је тај „бо љи град“, град су блим ног 
ис ку ства. Или, ве ли ка, но ва, по кре тач ка енер ги ја, у ко јој са мо ма шта, у тек ро ђе ним 
сти хов ним сли ка ма, и кре а тив на ин ту и тив ност, упр кос све у куп ном зна њу, мо же да 
ста не на праг не из ре ци вог, са ме Тај не, ко ја оба ви ја, нај пре, и нај по сле, це ло куп но 
на ше по сто ја ње у уни вер зу му. 

За тре ну так бар, ова пе снич ка ис ку ства уки да ју гра ни цу „ко ја про ла зи кроз те ло“, 
ко ја нас раз два ја на по сто ја ње и – не раз на тљи вост, у не до стат ку дру гих, и дру га чи јих 
пу то ка за у ха о тич ном ис ку ству са вре ме но сти, би ва ју по пут ком па са, упе ре ног у по у здан 
пра вац, у ча со ве са бра но сти, ве ре у об но вљивy сна гу кре а ци је, у пут ка сми слу.
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Сме њу ју ћи, из пе сме у пе сму, из збир ке у збир ку, нео бич но оба сја не при зо ре „са-
зна ња у ко ји ма жи ви ма шта“, и бес ко нач но мо ре ли рич но сти, над ко јим увек бди и 
фи ло зоф ски кон тро лор – „ми шље ње“ – За га јев ски је из гра дио свет без прем ца – онај 
ко ји нам се отва ра, и да је, у свој ком плек сно сти сво јих „исти ни то сти“ – ко ме нео ту ђи во 
при па да. 

Струк ту ра вре ме на, ме ђу тим, за овог пе сни ка зна чи и уну тар њи на лог да се огра-
ди од не кри тич ког упи си ва ња у соп стве но вре ме. Јер ње го ва по тре ба да се бе, као 
пе снич ки су бјект, си ту и ра у тре нут ку, у вре ме ну, да у ње му гра ди гне здо но вог до ма, 
ку ће на пу ту, ис ку ством и са зна њем, не уки да и на по ред ну же љу да сво јој епо хи ис-
по ста ви и пе снич ки ја сну, кри тич ку реч. „Жи ви жи ве та ко ла ко ми сле но, та ко не хај но, 
/ да мр тви па да ју од из не на ђе ња“, ка же ње гов „Ре кви јем за жи ве“. „За бра ње но ми је 
да жи вим да ље у пе сми“, до да је у исто и ме ној пе сми, „мо рам да бо ра вим у све ту, у 
гра ду. / Са мо мр тви мо гу да се ба шка ре у по е зи ји; / до ла зе ту као си ро ма шни ви о ли-
ни сти / пр сти ју по мо дре лих од мра за / и ду го спа ва ју на по сте ља ма сти хо ва.“ У сле ду 
пе снич ких књи га За га јев ског, на кон ових сти хо ва из збир ке Плат но (1990), го то во 
по сле дич но се ја вља ју они, уве ли ко по зна ти, из збир ке Ан те не (2005) – „По ку шај да 
опе ваш оса ка ће ни свет“ и „Ан те не на ки ши“.

Да лир ска пе сма мо же би ти чвр сто ус по ста вље на, про но си ти те шки звук опо ме не 
и исто вре ме но про плам сај лир ских мо ти ва и то но ва, по ка зу је упра во пе сма „По ку шај 
да опе ваш оса ка ће ни свет“. Њен сти хов ни ста ка то до ла зи до из ра жа ја ва ри ра њем 
сти ха ко ји озна ча ва глав ни, исто вет ни, го то во про грам ски по зив, па и по е тич ки за вет 
ис пи сан са мо ме се би, или Пи сму, пи са њу по е зи је, а ко ји је ис ка зан у не ко ли ко ва ри-
ја ци ја: По ку шај да опе ваш, Мо раш опе ва ти, Ду жан си да опе ваш, Опе вај оса ка ће ни свет. 
Иза ових увод них се квен ци сти хов них фра за сто је ја сно ис ка за не кон тра дик ци је све-
та ко ји нас бла го си ља и ка жња ва сво јим да ро ви ма и ру ши тељ ском си лом, ко ја на 
сце на ма вре ме на и исто ри је ни је ли ше на чо ве ко вог уде ла. 

Та ко се увод ни сти хо ви пе сме: „Не за бо ра ви ду ге јун ске да не, / ди вље ја го де, ка пи 
ви на, ро се. / Ко при ве ко је су ме то дич но об ра ста ле / на пу ште на до ма ћин ства из гна ни ка“ 
– на ста вља ју дру гим сле дом слич не струк ту ре опо зи ци ја: „По сма трао си от ме не јах те 
и бро до ве, / јед не од њих че ка ло је ду го пу то ва ње, / дру ге са мо сла но ни шта ви ло. / Ви-
део си из бе гли це ко ји су ишли ни ку да, / чуо си крв ни ке ко ји су ра до сно пе ва ли“, или 
сти хо ви ма ко ји ће усле ди ти, а ко ји по чи њу и раз ви ја ју се суп тил ним то но ви ма лир ске 
ме ло ди је: „Не за бо ра ви тре нут ке ка да сте би ли за јед но / у бе лој со би и за ве са се ле лу-
ја ла. / Вра ти се у ми сли ма кон цер ту на ко ме је / екс пло ди ра ла му зи ка“, док у истом то ну, 
го то во не при мет но, као ме ђу шу шта вим ли шћем, бле сне при та је ним сја јем но ва опо-
ме на: „У је сен ску пљао си жир у пар ку / док је ли шће кру жи ло над ожиљ ци ма зе мље.“

Екс пло зи ја тре нут ка ле по те и по но вље на опо ме на „ожи ља ка зе мље“ као да у су-
блим ном то ну и сми слу за вр шних сти хо ва – „Опе вај оса ка ће ни свет / и си во пер це 
ко је је из гу био дрозд“ – у на го ве шта ју фи не све тло сти ко ја лу та, иш че за ва се и вра ћа, 
овај за вет ни тре ну так пе сме оста вља вре ме ну, да га и да ље де ши фру је и пам ти у ње-
го вом основ ном за ко ну, ко ји у За га јев ског гла си: „Пе сма се за сни ва на / су прот но сти, 
али је не уки да“, чи не ћи по све ја сним да се ова кон тра дик ци ја не рас ки ди во ти че и 
са мог на шег по сто ја ња. 
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У дру га чи јој по став ци и ин то на ци ји пе сме „Ан те не на ки ши“ За га јев ски ове кон-
тра дик ци је ис ка зу је ма ње оче вид но, по пут му зич ких пре ли ва. У њи ма је ви дљи ва 
но ва фор ма ис ка за, мо но стих („Ка пе ли це под ли па ма; у њи ма се мо ле пче ле“; „Вр ста 
че жње: про фе сор на бро јао шест“; „Цр ве ни ма ко ви и цр ни снег“; „Дел фи пу ни ту ри ста 
– отво ре ни за тај не“; „Је жи ћи у Кра ко ву, оду ше вље ни ле том, гла сно зви жде“; „Мај ско 
ве че: ан те не на ки ши“; „Бек ство из за тво ра у за твор“; „Умо ран гла гол но ћу се вра ћа у 
реч ник“; „Пи там оца: шта ра диш да ни ма? Се ћам се“). А за тим, пре о вла ђу ју ћи ди стих, 
го то во нај кра ћа пе сма, на лик на мо дер ни ха и ку: „Чи та ју ћи Ми ло ша крај отво ре ног 
про зо ра. / Из не над ни фи јук ла сти“), ко ја ме ња свој са же ти кон текст, а ти ме ак цен ту је 
и сво је зна че ње, кон тра пункт, или тра гич ни па ра докс: „Бес кућ ни ци на же ле знич кој 
ста ни ци, у де цем бру, / при љу бље ни уз ра ди ја то ре“; „Ау то бус са та блом на ко јој пи ше: 
Кли ма ти зо ва но. / Из ле ти – Вје лич ка, Ау швиц“; „У му зе ју Хо ло ка у ста у Ва шинг то ну – моје 
/ де тињ ство, мо ји ва го ни, мо ја рђа“.

Кад би смо чи та ли по е зи ју она ко па жљи во као што про у ча ва мо је лов ник у ску пом 
ре сто ра ну, ка же За га јев ски, мо жда би смо би ли на пра гу ових нео бич них уче ња, „ми-
сти ке за по чет ни ке“, или му зе ја се ћа ња, по пут „рим ског Пан те о на, под ве дрим не бом“, 
отво ре ног за тај не ко је се ни ка да не да ју из у чи ти, увек на по чет ку зна ња, об гр ље ног 
су прот но сти ма у ко ји ма „Јед но је си гур но: свет је жив и го ри.“ Би ти пут ник по пут оних 
„ве сла ча на зе ле ној ре ци што се так ми че са вре ме ном“, ове пе сме, а оста ју увек на 
стар ту. У тр ци ко ја се не мо же до би ти. Упра во то нам ка зу је по е зи ја „ко ја но си сплет 
ве о ма лич ног, исто ри ју чо ве ка, ко ји про ла зи кроз раз не то ко ве суд би не, а у по е зи ји 
те нај лич ни је ства ри пре пли ће с не чим што је сла бост све та или сла бост це ло куп не 
за јед ни це“, ка ко ка же За га јев ски у раз го во ру са Зо нен бер го вом. „Пре ма то ме, ако је 
не што ку ћа по е зи је – за ме не то ме сто на ко ме се те две ства ри сре ћу.“

Фи на ле пе сме „Ан те не на ки ши“ упра во за то, уз до дат ну ин три гант ност, гла си: „По-
е зи ја је ра дост ис под ко је се кри је оча ја ње, / ис под оча ја ња је опет ра дост“, и во ди већ 
у дру га чи ју бес ко нач ност. По е ма о по е зи ји, ка ко се мо же чи та ти ва жан ток у по ет ском 
ства ра њу За га јев ског, упу ћу је на сег мен те ра су те по сву да у ње го вом по ет ском де лу. 
За гр љај су прот но сти, осли кан из са ме ствар но сти, ко ји све до че ћи о ра зно ли ким то-
ко ви ма суд би не, исто вет ним тек у крат ко трај но сти и тра ги зму на шег би ва ња, ко ји исто-
вре ме но има и сво ју од ступ ни цу, упра во ону ко ју ски ци ра ју „Ан те не на ки ши“ у сво јој 
за вр шни ци: „Због че га ти тре ну ци та ко крат ко тра ју? / Не тре ба та ко го во ри ти, тре ба 
го во ри ти из / уну тра шњо сти тих тре ну та ка“, во де ћи ка за ни мљи вој не раз ре ше но сти, 
ениг ма тич но сти за вр шних сти хо ва пе сме; „Тре ба го во ри ти из ну тра. // Не ра ди се о 
по е зи ји. // Не го во ри, слу шај. // Не слу шај.“

Јер ви ше и ни је реч са мо о по е зи ји, где увек по сто ји „не пре бро јив оста так“ – где 
сто јиш за па њен, „сам у мно штву“. Као и у свим ствар но сти ма. Већ о су шти на ма, ко је 
по сто је, и чи не до жи вљај ре ал но сти ста бил ни јим, у из не над ној фо ку си ра но сти уви да, 
и свој јед но став но сти спо зна је по сто ја ња, ко ја пре ва зи ла зи моћ ре чи, па и по е зи је. 
Као што чу де сном иро ни јом дво сми сла са оп шта ва „Од бра на по е зи је“: 

Да, од бра на по е зи је, ви сок стил, итд.,
а та ко ђе и лет ње ве че у ма лом гра ду,
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кад ми ри шу ба ште, а мач ке мир но се де
ис пред ку ћа, као ки не ски фи ло зо фи.

И опет, ни је реч са мо о по е зи ји. Већ о спо ју ствар но сти до ко јих је два до пи ре мо, 
и оних не за о би ла зних, ко је не мо же мо пре ви де ти. Као у пе сми „Воз из Кра ко ва у Вар-
ша ву“, и дво стру ко ухва ће ној зби љи тре нут ка: „по че так сеп тем бра: го ре ог њи шта, / 
из над по ља ди жу се / обла чи ћи гор чи ка стог ди ма, / ко ји као нар ко тик ула зи у плу ћа. 
// Тра жиш ус хи ће ње у пла ни ни, у Ал пи ма, / и у ка те дра ла ма, али зар не ви диш / ове 
по ни зне ва тре / ко је уве че плам те, пу зе ћи / по зе мљи – као фи тиљ ко ји ће се уга си ти“. 
Суп тил на је јед но став ност ове пе сме – јер го то во да овој спо зна ји и ни су по треб не ре чи. 

У За га јев ског, не скло ног пре у ве ли ча ва њу и иде а ли за ци ји – по е зи ја је то удо мље ње 
у зби љи, шта год она зна чи ла, где сно ви ђе ње и ма шта по сто је ок си мо рон ски – „у при-
су ству ра зу ма“, као за нос жи во том, ко ји је тек ма ги ја тре нут ка, пре не го ли иде а ли зо-
ва ни по јам Веч но сти. Јер, увек је то тек ма ла ста ни ца у Вре ме ну, ко је га пре ва зи ла зи, 
уве ћа ва ју ћи упра во ти ме и дра го це ност про ла зног и крат ко трај ног, ни жу ћи га у спо-
зна ји су шти на, чак и без гла сних спо је ва че сти ца по сто ја ња. Та мо где пре ста ју ре чи, а 
по чи ње му зи ка, или кон тем пла ци ја. Где је по треб но би ти и у том дру га чи јем до му 
све та, па га спо зна ти у ти ши ни уну тра шњег сја ја, и тра га ти по том, у пе сми, за без гла-
сним сја јем ре чи. 

Чи ни се да тај дом по е зи је За га јев ског под ра зу ме ва са гла сје са Хел дер ли ном ко ји 
ка же „Раз у мех ти ши ну ете ра, / Ре чи чо ве ка не раз у мех ни кад.“ 

„Не раз у мем све, и чак се / ра ду јем што свет као не ми ран / оке ан пре ра ста мо ју спо-
соб ност / по и ма ња сми сла во де, ки ше“, сто ји у „Оди мно штву“. Сто га у ва жним па са жи-
ма по е зи је За га јев ског плам ти ек ста тич ност, у ус хи ту, пла ме ну тре нут ка, ко ји, ка да свој 
про ду же ни жи вот не на ла зи у ре ал но сти – на ла зи га у кон тем пла ци ји. Ми ру све је дин ства, 
осе ћа њу да не где, као у „па у чи ни“, скри ва се „пра у зрок у гу стој / тра ви ве ну све тлу ца ви 
/ до ка зи по сто ја ња“ („Плот, ке сте но ви, ла до леж, бог“), у спо зна ји да сред „про зе жи во та“ 
по сто ји и по е зи ја. Vi ta con tem pa ti va, у исто и ме ној пе сми, „Бла га бес по моћ ност“, „Тре ну-
так без са та“, за ко ји и не зна мо шта је, јер „Жи ви мо у по но ру. У цр ним во да ма“. И тек 
по не кад „у сја ју“, ка ко би ре као За га јев ски у сиг ни фи ка тив ном сле ду ове пе сме. Што 
упра во је моћ не ви дљи вог, та ко ма е страл но при зва на пи та њи ма у „Раз го во ру с Фри-
дри хом Ни че ом“, окре ну тим фи ло зо фи ји, би ћем по ет ског по и ма ња све та: „Ако не ма 
Бо га и ни ка ква си ла / не по ве зу је раз ли чи те еле мен те, / шта су он да ре чи и от куд њихо-
ва / уну тра шња све тлост? // Ода кле до ла зи ра дост? Ку да во ди ни шта ви ло? / Где ста ну је 
опро штај? / Због че га ма ли сно ви пред ју тро иш че за ва ју, / а ве ли ки раз ра ста ју се?“

(...) Са мо је чи сто та не ви дљи ва
и ве че, ка да и сен ка и све тлост
на тре ну так за бо ра вља ју на нас
за у зе ти ме ша њем ка ра та тај ни. 
„Ки не ски стих“

„Пе сни ци су пре со кра тов ци“ гла си уо ста лом по зна ти стих, и став За га јев ског. Основ 
Аси ме три је, ка ко је мо гу ће по сма тра ти и увод у Не ви дљи во. Је ди ног је дин ства, про-
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же тог Ani mom mun di, ду хов ном су шти ном све та, ко ја из пре со кра тов ске епо хе пу ту је 
кроз вре ме, да по за ко ну не ви дљи вог на дах њу је сна ге ства ра ња мо гу ће, ре не сан сне 
хар мо ни је, као и на шу спо зна ју скла да и ле по те. Пре не го што ту ве ли ку те му ње ног 
са вре ме ног оп стан ка и мо дер ног пе сни штва зна чај ним су прот но сти ма не ра све тли и 
„Те ма Борд ски“, у исто и ме ној пе сми, по и ма њем двој ства пе снич ког гла са, пе снич ке 
во ка ци је. Jeр „Те ма Бро ски“ у јед ној по став ци за пра во гла си „По е зи ја ver sus Бес крај“, 
а пре о бра жа ва се у ствар но сну те му „Вре ме ver sus ми сао“ – ми сао на де лу, ко ја, ка ко 
ка же За га јев ски, про го ни исто риј ске фан то ме.

У том за гр ља ју по сто ји уо ста лом и нај древ ни ја шкољ ка, или оклоп По е зи је: 

Пе сма уме да за у ста ви од јек бу ре,
као шкољ ка ко ју је од гур нуо
Ор феј ко ји бе жи. Вре ме узи ма жи вот 
а вра ћа се ћа ње, злат но од пла ме но ва,
цр но од жа ра.
„Шкољ ка“

Из бор по е зи је За га јев ског ко ји је књи гом Аси ме три ја оства ри ла Би сер ка Рај чић, 
укљу чу ју ћи у на ша до са да шња са зна ња и увид у но ви је збир ке овог пе сни ка – Не ви дљи
ва ру ка (2009) и Аси ме три ја (2014) уз но ви је пе сме, у ко ји ма је већ „XX век у пен зи ји“, 
чи ни очи глед ни јим и за о кру же ни јим не са мо вр хун ски до при нос За га јев ског по е зи ји 
овог вре ме на, и про сто ра ко ји већ по кри ва и кон ти нен те (при сут ни су и из ван ред но 
при хва ће ни из бо ри ње го ве по е зи је у Аме ри ци), већ и са мо ње го во по и ма ње по е зи је, 
ко је по себ но ин спи ра тив но пред ста вља књи га есе ја Од бра на ва тре но сти. Где За га-
јев ски упра во раз ја шња ва сво је уве ре ње да по е зи ја има два лир ска кри ла. Јед но је 
пра ста ри за да так, ко ји је мо жда ап со лут ни цен тар ли ри ке сва ког по ко ле ња, или пре 
по тре ба за при да ва њем фор ме уну тра шњем жи во ту – јер се и у по е зи ји, „као и у ме-
те о ро ло ги ји увек су да ра ју два ат мос фер ска фрон та, то пао ва здух на ше ин тро вер зи је 
су сре ће се с хлад ним фрон том фор ме, с хлад ним да хом ре флек си је“. А упра во ту по-
чи ва ју и „та ма ла бла га лир ског уз бу ђе ња“, та ко при сно по ве за на са пој мом лир ског 
пе ва ња. Док оче ки ва но, дру ги стуб по е зи је, сред про мен љи вог об лич ја на шег све та, 
у не пре кид ној ме та мор фо зи, пред ста вља су прот ност на дах ну ћу, „тре звен по глед 
упе рен у исто риј ски свет“. 

За га јев ски сво јим це ло куп ним де лом и пе снич ком реч ју про но си и сум њу и ве ру, 
ње го ва „ми сти ка за по чет ни ке“ та ко на ла зи и под сти ца је и на дах ну ће, али и свог про-
ми шље ног и опре зног во ди ча. Но увек, и по нај пре, и са свим пе снич ки, за За га јев ског 
„сум ња је ту нел“, а „по е зи ја спи ра ла“. „По е зи ја је тра га ње за сја јем. / По е зи ја је кра-
љев ски пут / ко ји нас нај да ље во ди.“

Пи са ње и чи та ње по е зи је су сто га са мо две стра не истог из во ри шта, за про но си-
о ца „дру га чи је ва тре“, за пе сни ка пред ко јим су за мр ше ни, за го нет ни пу те ви, где и сам 
Ор феј (п)оста је ве чи ти бе гу нац, а мо дер ни пе сник, увек су о чен са исти ном, у ње ном 
са вре ме ном об лич ју, тра жи ослон це и уте ху: „Чи там пе сни ке, жи ве и мр тве, од ко јих 



учим / ис трај ност, ве ру и по нос“ – не слу чај но ове сти хо ве бе ле жи пе сма „Ау то пор-
трет“. У обра ћа њу пак Ми ло шу („Чи та ју ћи Ми ло ша“), За га јев ски пи ше: „По не кад го во-
ри те то ном / да чи та лац – уи сти ну – / за ча сак ве ру је, / да је сва ки дан пра зник, // и да 
по е зи ја, ка ко то из ра зи ти / – чи ни жи вот за о кру гље ни јим, / пу ни јим, по но сни јим“. 

Сва кад пред не ким дру гим ли цем исто риј ских или „сва ко днев них апо ка лип си“, 
За га јев ски бе ле жи та чан би ланс ста ња ства ри, да бу де упам ћен у вре ме ну ко је не хај но 
пре пу шта за бо ра ву и нај ве ће ка та стро фе, и ту гу уса мље ни ка, не ког но вог „бе гун ца“. 
Та на ност и сна га ње го вих за пи са де лу ју кат кад го то во те ста мен тар но, а кат кад и као 
ма ла и го то во је ди на на кна да за оне ко ји „сво је по сто ја ње да ју у за куп“ ве ли ком вре-
ме ну. „Мо рам да за пи шем пар ре чи, да би зи ма / мо гла да жва ће свој цр ни хлеб за бо-
ра ва“, пи ше у сво јој но ви јој по е зи ји За га јев ски („Сеп тем бар ско ве че“).

По е зи ја је „уте ха у ле по ти“, пи сао је Брод ски. У За га јев ског, пе смом нам се вра ћа 
„дар све тло сти“. Ње го ва по све ће нич ка страст у том да ру чу ва са мо би ће ли ри ке, и по 
то ме је овај пе сник ве о ма бли зак сва ком књи жев ном под не бљу, па и вред но ва њу 
лир ског бла га, ко је од у век по сто ји и на овим про сто ри ма Ње гов „ве чи ти бе гу нац“, али 
и он сам, пут ник кроз про стор и вре ме, хо до ча сник све тлих и све тих ста ни шта ле по те 
ко ја му се огла се у пот пу ној та ми, про но се веч ност ве ре у му дру и опле ме њу ју ћу су шти-
ну пе снич ке ре чи, што, у са свим мо дер ном ду ху и кон тек сту, ре ми ни сцен ци ја ма на 
по сто ја не вред но сти по ет ске ми сли, од у век, упу ћу је на на су шност са оп шта ва ња исти-
не, али и јед но став не, људ ске бри ге, за сва ки ку так све та ко ји нам мо ра, из но ва, по-
ста ти тај јед ном из гу бље ни и увек из но ва гра ђе ни дом. За дра го це ност сва ке се кун де 
у ства ра лач кој об но ви и оп стан ку жи вот ног сми сла. „Ни ко ме се Му за ни је обра ти ла 
са то ли ко ја сно сти и нео п ход но сти, као За га јев ском“, на пи сао је са мно го увер љи вих 
раз ло га Брод ски. 

О раз у ме ва њу и то плом при је му ових по ру ка по све до чу ју ка ко па жња ов да шњих 
из да ва ча и чи та лач ке пу бли ке пре ма За га јев ском, та ко и зна чај на при зна ња – Европ-
ска на гра да „Пе тру Кр ду“, Књи жев не оп шти не Вр шац (2014), Књи жев ни пла мен (из да-
вач ка ку ћа „Но ва књи га“, Под го ри ца, 2018), и Европ ски атлас ли ри ке, „Ку ћа по е зи је“, 
Ба ња Лу ка (2019). Упра во по во дом на гра де Европ ски атлас ли ри ке, чи јем је уру че њу, 
7. но вем бра 2019, у већ ни ци Бан ског дво ра и Ба њој Лу ци лич но при су ство вао, об ја-
вље на је из у зет на, кон зи стент но ком по но ва на и ин спи ра тив на књи га Аси ме три ја, у 
из бо ру и пре во ду Би сер ке Рај чић, ко ја, ус по ста вља ју ћи лук од нај ра ни јих до нај но ви-
јих пе снич ких књи га За га јев ског, јед на ко као и ње го ви есе ји, по све до чу је рет ко ства-
ра лач ко прег ну ће, до след ност по е тич ких осно ва и уви да, це ло жи вот ну, ви ше стру ку 
По све ту по е зи ји, ко ја је, да на ве де мо ре чи са мог пе сни ка, је дан од сту бо ва ду хов ног 
жи во та, оног „уну тра шњег гла са ко јим нам го во ри – или са мо ша пу ће – на пољ ском, 
ен гле ском, ру ском или грч ком“ – а ко ји је „те мељ и осно ва на ше сло бо де, нео п ход на 
те ри то ри ја ре флек си је и не за ви сно сти“.

Јер По е зи ја је та, ка ко ка же, и ве ру је За га јев ски, ко ја нас „из вла чи из те сног ска-
фан да ра на шег ја, ве ру је у мо гућ ност по сто ја ња ле по те, у ње ну тра гич ност“. Њо ме 
би ва ожи вље на моћ „не ви дљи вих ства ри“, пут ко ји нас нај да ље во ди – јер она са ма 
је „Дар све тло сти“.
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