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ПЛА НИ НА ЋУТ ЊЕ
(Да не Зајц: До ле до ле, пре вео са сло ве нач ког Иван Ан тић, Кул тур ни цен тар 

Но вог Са да, Но ви Сад, 2020)

Да не Зајц (1929–2005) одав но је, не са мо у Сло ве ни ји, већ и у Ср би ји и бив шој Ју го-
сла ви ји пре по знат као је дан од нај зна чај ни јих ства ра ла ца 20. ве ка, пр вен стве но као 
пе сник, али и дра ма ти чар, есе ји ста, пер фо р ма тив ни умет ник. Сво је вре ме но, док је Зајц 
бо ра вио као гост пре да вач у САД, Јо сиф Брод ски га је сма трао ве ли ким пе сни ком ко га 
мо же да из не дри јед на та ко „ма ла“ на ци ја. Као пе сник се сво јом пр вом зби р ком Спа
ље на тра ва (1958) ја вља у окви ру тзв. кри тич ке ге не ра ци је по сле рат ног сло ве нач ког 
мо дер ни зма, за јед но са Гре го ром Стр ни шом и Ве ном Та у фе ром, не ги ра ју ћи кат ка да 
иди лич ни ин ти ми зам прет ход не по рат не ге не ра ци је (Ме нарт, Ко вич, Пав чек, Зло бец). 
Да не Зајц овом и на ред ним збир ка ма Је зик из зе мље, Уби це зми ја, Ро жен грун тар и дру-
гим, ко је на ста ју то ком ше зде се тих и се дам де се тих го ди на, на нов на чин ар ти ку ли ше 
људ ско и лич но, тра гич но ег зи стен ци јал но ис ку ство, ево ци ра но те шким рат ним успо-
ме на ма из де тињ ства. Пе сник је од сво јих по че та ка тра гао за но вом по е ти ком ко ја ће 
ин тен зив но из ра зи ти људ ску пат њу, очај, без из ла зност по ло жа ја у све ту ко ји се не мо же 
про ме ни ти, по је ди нач но и све при сут но зло, су дар еро са и та на то са, пред ме та/ства ри 
и је зи ка, у окри љу тзв. „До ма Там них Бо го ва“ (Бо жо Во ду шек), од но сно до ме на там ног 
мо дер ни зма и ни хи ли зма. 

За Зај чев по ет ски стил из пр вих збир ки уоч љи ва је бо га та, рас ко шна, екс пре сив на 
и над ре ал на сли ка, ви зи ја, ак цен то ва ње су прот них зна чењ ских по ло ва, али и њи хо во 
на ру ша ва ње. Те ма зла и (ау то)де струк ци је ко ја по сре ду је ве зе и са ми то по ет ским ри-
ту ал ним све том, као и са би блиј ским мо ти ви ма и под тек стом Ста рог за ве та, при ба вља 
овој по е зи ји не ку вр сту ви со ко сти ли зо ва не па ти не и ау тен тич не ли рич но сти уну тар 
на ра тив ног по ступ ка. То је слу чај са по зна тим ци клу сом од осам пе са ма „Гот ски про зо-
ри“, ко ји је успе шно дра ма ти зо ван и као по зо ри шни сце на рио. Из љу ба ви се увек ра ђа 
мр жња и обрат но, и у том озрач ју че сто се пре пли ћу и оста ле Зај че ве те ме, чак и оне 
ко је су ве за не за де ми то ло ги за ци ју, де по ли ти за ци ју и де и де о ло ги за ци ју по је ди них 
дис кур са (нпр. чу ве на пе сма „Ве ли ки цр ни бик“). По сту пак мо дер не гро те ске у Зај че-
вој по е зи ји, као и фа у на ли за ци ја (људ ског) све та у ко ме је чо век углав ном хи брид но 
би ће ко је има мно го за јед нич ког са не-ху ма ним Дру гим, та ко ђе је је дан од про у ча ва них 
и ис так ну тих ау то ро вих пе снич ких по сту па ка (из ра чу на то је да Зајц у сво јој по е зи ји 
по ми ње чак 82 до ма ће и ди вље жи во ти ње, бу бе, пти це, зми је отров ни це, шкор пи је и 
сл.). То је на ро чи то ефект но као сред ство де кон струк ци је и де тро ни за ци је ро ман ти-
чар ске, тра ди ци о нал не су бјек тив но сти, и то оне пре шер нов ске, где је пе сник уз диг нут 
на пи је де стал ко ји у се би но си не бо и па као и слу жи пе снич кој умет но сти.

РАЗМЕНА ДАРОВА

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић
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Сум ња у (не)моћ пе снич ке ре чи, го во ра, је зи ка, па ра док сал них мо гућ но сти да се 
њим озна чи и сми сао и бе сми сао, та ко ђе је јед на од до ми нант них Зај че вих те ма, ко ја 
се пре ко збир ке За кли ња ња (1985) до по след ње, ко ја је ов де пред на ма, До ле до ле 
(1998), у на дах ну том пре пе ву Ива на Ан ти ћа, струк тур но и је зич ки пре о бра жа ва сход-
но про ме на ма са мог лир ског су бјек та. Зај чев лир ски су бјект огла ша вао се од пр ве 
збир ке или у Jа ис ка зној фор ми, у фор ми са мо го во ра, ди ја ло шкој фор ми, кат ка да 
ре тор ској, у не кој вр сти то ка све сти, све зна ју ћег при по ве да ча, дис тан ци ра ног опи са, 
да би у по след ње две збир ке ње гов је зик до био на зна ке згу шња ва ња, са жи ма ња, 
хер ме тич но сти, фор ма ли за ци је, ап страк ци је и ре дук ци је. У том сми слу, па да ју нам на 
па мет срп ски пе сни ци Мом чи ло На ста си је вић, али и Вас ко По па, Ми лу тин Пе тро вић 
и Но ви ца Та дић. Зај че ва фор ма све ви ше по чи ње да лич ни на ба сму, бро ја ни цу, ба ја ли-
цу, мо ли тву, на ре чи ко је се спа ја ју сна гом не ке мит ске при влач но сти у ре и но ви ра ном 
пост мо дер ни стич ком по ступ ку (слич но чи ни и Ве но Та у фер у сво јој Пе сма ри ци ра бље
них ре чи или Гре гор Стр ни ша у по след њој збир ци Ва си о на). Одав де је, по ми шље њу 
Ти не та Хри ба ра, још са мо ко рак до ру ба на ком се је зик су о ча ва с бе ли ном и не мо шћу, 
што је ка рак те ри стич но за пост мо дер ни стич ку ау то ре флек си ју, нпр. Ни ка Гра фе на у-
е ра у збир ци Му ка је зи ка. 

Због то га (ау то)де струк ци ја лир ског су бјек та ни је и де струк ци ја све та, иа ко је то 
не сум њи во свет без Бо га. Свет оста је це ло вит, али из ну тра про бле ма ти зо ван, сто га 
је и по ло жај су бјек та у ње му дру га чи ји. Пре ма Хри ба ру, те мељ ни про блем сло ве нач ке 
по е зи је сре ди ном ше зде се тих го ди на, ка да по чи ње да ства ра кри тич ка ге не ра ци ја, 
је сте пи та ње од но са из ме ђу ства ри и њи хо вог име на, су прот но сти озна чи тељ ске прак-
се. Та ко ђе је и схва та ње да је чо век ства ри ма дао име са мо при вид, и због то га пре о вла-
ђу ју ћи мо ли тве ни тон у збир ци За кли ња ња упу ћу је на кру же ње го вор не ин стан це око 
тај не, за го нет ке озна че ног, око фрак тал не ствар но сти ко ју је су бјект тек при си љен да 
озна чи, го њен ира ци о нал ним им пул си ма.

По след ња Зај че ва збир ка ре ка пи ту ли ра ње го во пре ђе но пе снич ко ис ку ство и мо-
ду се тог пу та, те же ћи из ве сној си ме три ји по чет ка и кра ја, ка ко то у свом по го во ру кон-
ста ту је Иван Ан тић. У До ле до ле се, у 52 на сло вље не пе сме без по де ле на ци клу се, у 
је зич ко-тех нич ком сми слу на ста вља тен ден ци ја ње го ве прет ход не збир ке. За пра во 
је реч о из ну тра дра ма ти зо ва ним фраг мен ти ма јед ног кон ти ну и ра ног дво го во ра са 
не у хва тљи вим фан то мом, ко ји под се ћа на „не по зна то то“ Но ви це Та ди ћа, што по пут 
ду ха ус по ста вља хер ме тич ни по ре дак пе снич ке по е ти ке. То зна чи да Да не Зајц, слич но 
Ми лу ти ну Пе тро ви ћу, али и Вас ку По пи, по сти же ефе кат очу ђа ва ња пе снич ког тек ста 
не са мо за то што га на раз ли чи те на чи не фор ма ли зу је (пр вен стве но не ре гу лар ном 
упо тре бом син так се), већ нај ви ше од су ством ре дун дан це ко ја не до зво ља ва би ло 
ка кво чвр шће, из ве сни је упу ћи ва ње на по ре кло елип ти ра ног ис ка за. Чи ни се да на гла-
ше но од су ство дис кур зив ног пла на ову по е зи ју по не кад од во ди на иви цу зна чењ ског 
ау ти зма, при че му мак си мал но са пе ти и окља штре ни је зич ки еле мен ти де лу ју као 
па трљ ци не ког бив шег, у све му не по зна тог те ла.

Хро но топ пла ни не, уз ви ше ња на ко ме, пре ма ан тич ком ми ту сто лу ју бо го ви (Олимп), 
лу та ју ду хо ви пре да ка (ја пан ски мит ве зан за пла ни ну Фу џи), или се у ње ној уну тра-
шњо сти кри ју не ка кве ал хе ми чар ске тај не (Ртањ у ју го и сточ ној Ср би ји), ста ни ште је и 
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лир ског су бјек та, али и број них жи во тињ ских вр ста, по себ но птич јих. Га вран као по-
тен ци јал но хтон ска пти ца, као и код Те да Хју за, сим бо ли зу је људ ски лет, пад на до ле, 
дво стру ко до ле. Пр ви ни во па да је са ве ли ке ви си не, по пут Бо дле ро вог ал ба тро са, у 
свет љу ди, на ни жу па ди ну где су са хра ње ни пре ци, ко ји се лир ском су бјек ту ја вља ју 
из не ког дру гог, бив шег вре ме на. Дру го „до ле“ је про ду же но пу то ва ње у Хад, па као, 
у ћу тљи ву утро бу зе мље, из чи јег се пе пе ла знао по ди ћи сам је зик, је зик као „хр па пе-
пе ла“ ко ја на ста је го ре њем пе снич ке ва тре, тог не у по ре ди вог ег зи стен ци јал ног до-
жи вља ја. По вра так на зга ри ште из рат не тра у ме де тињ ства ис кр са ва у пе сми „До ла зи 
на ме сто“: „до ла зи на ме сто где је вре ме / из не ве ре но све сно / до ла зи где га очи / с 
цве то ви ма по све ће ним / на до мак гла со ва с об лич јем ти ши не“. Лир ски су бјект се нала-
зи у не ка квом фан та стич ном ен те ри је ру ко ји га шти ти од опа сно сти спо ља, као што је 
то слу чај с увод ном пе смом „За тво рио сам вра та“: „за тво рио сам вра та нек се је ка мог / 
па кла раз ле же у но ћи но ћу / нек се оспе мно ме нек ме про ждре / иза за тво ре них вра та 
/ пла ме на плам раз и гран у но ћи“. Пе сник је за тво рен у свом хра му, ка ко би ре као за-
чет ник сло ве нач ке мо дер не по е зи је Јо сип Мурн, и ни ко у ње му не све тли као он сам, 
опа сан и се би и дру ги ма. С дру ге стра не, спо ља вре ба ју опа сно сти и иза зо ви ва тре 
ко ја све, па и са мог пе сни ка, мо же пре тво ри ти у ни шта (по гле да ти и пе сме „Пла ме ње“, 
„Го ри по е зи ја“). Та ко ђе, па ра докс бив ство ва ња у се но ви том нео д ре ђе ном про сто ру, 
ко ји је озна чен ис кљу чи во не га тив ним од ре ђе њи ма, пру жа из ван ре дан естет ски учи-
нак. Ов де не ма ни сун ца, ни ве тра, ни тра ве, чак ни пти ца, са мо љу бав и мр жња проми-
ну кроз „ср ча ни гроб“ и се но ви ти пре део: „про стран се но вит пре део а без про сто ра 
/ про стран сва ки жи вот да ста не. ни жи во та / мо жда не ста је све. мо жда / тек љу бав 
ње на искра оста не. / ни искре у сен ци / мо жда мр жња сво ју стра шну ци чу / пре жи ви. 
ни мр жње ни мра за / тек сен ка у пре де лу се но ви том / тек сен ка / ако је пти ца пре ле ти. 
ни је не го. / ни пти це“ (пе сма „Ни“).

Ва жан аспект по е ти ке ове збир ке, с об зи ром на ва ри јан те у по зи ци ји лир ског су-
бјек та/ју на ка је сте и ње го во удва ја ње, двој ни штво, али не у тра ди ци о нал ном, ро ман-
ти чар ском сми слу ре чи. Мо дус обра ћа ња са мом се би или за ми шље ном дру гом ко ји 
се до жи вља ва као са мо го вор ар ти ку ли ше се у ви ду сво је вр сног па лимп се ста и пре-
кла па ња ја ства, оних бив ших и са да шњих, прем да опет вре мен ски нео д ре ђе них. Та ко 
у пе сми „У мрач ној пе ћи ни“ лир ски су бјект ви ди сво је ли це у ок си мо рон ској сли ци 
сту де не ва тре: „Ши рим пр сте / пред очи ма, / сне жни су, сне жни и про зир ни. / Ви дим 
сво је ли це кроз њих. / Про све тљен сам, као да по сма трам се бе / с дру ге стра не“. Та 
дру га стра на ли ца или ко же до би ја још пре ци зни ју ар ти ку ла ци ју у пе сми „Ов де си“. 
Лир ски су бјект се обра ћа „не по зна том не ком“ ко ји ле жи и пре би ва у ње го вој под све-
сти, али се до жи вља ва као сво је вр сна су пер свест или кон трол ни су пер е го, јер: „оба-
вљао сам тво је по сло ве / са ти рао крх ке дра го це не ства ри / мах ни тим ру ка ма / по твом 
на ло гу / по тво јој ка зни / без мо је во ље по тво јој во љи“. Да ље ће се ова каф ки јан ска 
за го нет ка при си ле де ла ња лир ског су бјек та тран сфор ми са ти у про сто ру у ком ње го во 
те ло мо же би ти би ло шта, све до вра ћа ња у пре на тал ни по ло жај фе ту са, али ин стан ца, 
дух ко ји ка жња ва и пре ти но вом зло бом још ви ше по ја ча ва сво је отров но деј ство на 
су бјек та/чо ве ка: „ов де си пле шеш око ме не / играш сен ко без те ла“. За ни мљи во је да 
се са да као прет ња ви ше не по ја вљу је опа сна фа у на, зми је отров ни це или шкор пи о ни, 
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већ не ма те ри јал на сен ка без те ла, не у хва тљи ви дух зла. А лир ски су бјект се, ис цр тан 
у об ли ку кр ста на пла ни ни, мо ли Не фер ти ти: „јер сам од са њан сне вач не фер ти ти... / 
онај сам ко ји је ви део свој пр ви дом у же ра ви ци / и блу дим по псе ћој отаџ би ни не фер-
ти ти / бе дан чо век ко ји пи ше пе сме не фер ти ти“ („Не фер ти ти“). У том тра га њу за прво-
бит ним до мом и пи та њем „шта је пе сма“ ко ја са го ре ва у ва три, лир ски ју нак на кра ју 
би ва са вла дан осе ћа њем чи стог гу бит ка, ме та фи зич ке пра зни не, без мо гућ но сти по-
нов ног ле та и уз ди за ња. На кра ју, лир ски ју нак Да не та Зај ца оста је при ко ван за сте ну 
цр во точ ног тра ја ња, око ва ни Про ме теј из ме ђу не ба и па кла.


