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ПРА ВИ ТИ СЕ МР ТВА
(Со ња Ве се ли но вић: Про кли за ва ње, На род на би бли о те ка „Сте фан  

Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2020)

До са да шње књи ге Со ње Ве се ли но вић, од По е ме пре ко, пре ко лир ског ро ма на Крос-
фејд па до пе снич ке збир ке пред на ма, Про кли за ва ње, већ сво јим на сло ви ма ука зу ју 
на из ве сну по ме ре ност и из ме ште ност као ау тор ки ну до ми нант ну по е тич ку ви зу ру. 
У пр ва два на сло ва по и гра ва ње се огле да, из ме ђу оста лог, и у жан ров ском сми слу, 
док ће пре и спи ти ва ње руб них ег зи стен ци јал них под руч ја и флу ид ног иден ти те та у 
нај но ви јем би ти пре све га оства ре но у до ме ну пе снич ке сли ке и те мат ској ин вен тив-
но сти. У сва три де ла глав ни фо кус је на жен ском ис ку ству, ка ко у ин тим ном, та ко и у 
дру штве ном по гле ду. 

По чет но и основ но, али ујед но и при лич но ком плек сно пи та ње ко јем се вра ћа мо 
на кон чи та ња нај но ви је збир ке, овен ча не На гра дом „Би ља на Јо ва но вић“, је су вр сте 
и мо гућ но сти про кли за ва ња. На слов на реч је у гра ма тич кој јед ни ни, али се, та ко ђе, 
гра ма тич ки гле да но, ра ди о гла гол ској име ни ци, што је за ма јац да „про кли за ва ње“ 
умно жи мо, и то не са мо због ап стракт но сти свој стве не гра ма тич кој вр сти, ни ти због 
асо ци ја тив но сти ко ју до бро на ђе на реч да ру је чи та лач ком до жи вља ју, већ и сто га што 
је про кли за ва ње ви ше стру ко оства ре но: мо тив ски, те мат ски, по е тич ки, идеј но. До вољ-
но пу та по но вље на, ова реч у сво је се ман тич ко по ље укљу чу је и дру ге њој слич не или 
пре не се на зна че ња с њом у ве зи, чи не ћи књи гу се ман тич ки и сим бо лич ки ком пакт ном. 
С дру ге стра не, из ње се чи та о цу отва ра ју раз ли чи те пер спек ти ве про кли за ва ња, мо-
гућ но сти да се оно до жи вља ва и у ши ре кри тич ком и (уже) род ном и он то ло шком сми-
слу, од ко јих ов де на гла ша ва мо две: јед ну ко ја је жу ђе на услед днев не ме ха ни за ци је 
на лич ном, али и дру штве ном пла ну, дру гу ко ја тра жи ори је на та ци ју као по сле ди цу 
из гу бље не рав но те же, та ко ђе у днев ном, ру тин ском, али опет и ши рем он то ло шком 
хо ри зон ту, по себ но оном ко ји се од но си на се ћа ње и за бо рав. То двој ство ис кли зну ћа 
и рав но те же је сим бо лич ки и сми са о но у не ко ли ци ни пе са ма ефект но до ча ра но по ет-
ском сли ком ку гли це за фли пер.

На зна че на па ра док сал ност по зи ци је лир ског соп ства из ко је се про пи ту је су бјек-
тив ност по ста је по себ но из ра же на ка да се има у ви ду це ли на збир ке, али она је на го-
ве ште на већ у про ло шкој пе сми „Же не, пер спек ти ве“. Пе сма се мо же чи та ти у дво стру-
ком кљу чу, као пси хо ло шки про фил же не, од но сно лир ске ју на ки ње (од сво је гла ве, 
са ра дљи ве до рав но ду шне), или пак као сли ка оне ко ја, пра ве ћи се мр тва, за пра во 
би ра жи вот и ак ци ју. У том дру гом кљу чу, сред ње ре ше ње ко јем се она при кла ња ука-
зу је на мо гу ће им пли цит но зна че ње та кве од лу ке: сле ди ти свој на гон за пре жи вља-
ва њем, али та ко што се соп стве на по зи ци ја већ осми сли ла. Та ко пе сни ки ња „му дром 
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од лу ком“, а не „по вла че њем“ ни ти пак пе снич ким па ро ла ма, пра ви мост из ме ђу оно-
га што је сте ре о тип но ви ђе но као на гон ско, од но сно сим бо лич ки жен ско, и ло го са 
као сим бо лич ки му шког. Кри тич ки ан га жман жен ског пи та ња на тај на чин ов де је 
де ли кат но до ча ран, етич ко про го ва ра кроз есте тич ко ус пе лом сли ко ви то шћу, а не 
де кла ра тив ним дис кур сом о род ном пи та њу. Да кле, Има и тре ће: Укла њаш по глед, 
увла чиш ра ме на / при ти скаш ру ке уз труп, / зво ник у ко јем се от ка чи ло зво но, / као 
ни сам чу ла, /као не мам пој ма, / као ло ша је ве за, / док пи та ње не од лу та по пут мет ка 
/ и за де си не ку дру гу / што још ни је уве жба ла да се на пра ви мр тва. 

Иа ко пер спек ти ве ов де ни су са мо жен ске – у по је ди ним пе сма ма од но се се на 
пре и спи ти ва ње (са вре ме ног) иден ти те та уоп ште, по сто ја ња или до бро ста ња, би ло 
да су усме ре не ка ве ћем и (не)иден ти фи ко ва ном („Кућ ни тип“) или ма њем од се бе 
(„Ма мац“), би ло да им је ат мос фе ра вир ту ел на („Игри це“), ово стра на („До бро ста ње“) 
или ко шмар на („Ноћ на му зи ка“, на при мер) – ми се ипак пре те жно на ла зи мо „на жен-
ском кон ти нен ту“. Пра ти се жен ска ли ни ја по ро дич ног ста бла, а као по ро дич ни ама нет 
оста ју ба ки не жи вот не му дро сти. Та се прак са на ста вља и с по том ци ма, с бе бом у 
сто ма ку, ка да се ко му ни ци ра кроз те ло, док се на дру штве ном пла ну оства ру је раз у ме-
ва њем и при хва та њем (збир ка се за вр ша ва пе смом „Бо си љак“ као сим бо лом жен ског 
за јед ни штва). До жи вљај ти ме ни је ни ма ло јед но ли чан ни ти је пер спек ти ва јед но стра-
на бу ду ћи да је ве ћи ну пе са ма од ли ку је (ау то)иро ни ја. Уз то, кри тич ка ди мен зи ја, ка да 
је о жен ском иден ти те ту реч, ов де по кри ва ви ше аспе ка та и од но си се на раз ли чи те 
уло ге же не, по ро дич не и ин те лек ту ал не, у ње ним раз ли чи тим жи вот ним до би ма – као 
бе бе, де вој ке, љу бав ни це, мај ке. Сва ка од тих по зи ци ја на не ки на чин про бле ма ти зу је 
иден ти тет лир ске ју на ки ње – би ло се ћа њем (ре ци мо, „Ори јен та ци ја“, „Зим ска опре ма“), 
пси хо ло шким ре ак ци ја ма („Пре су да“, „По чи ни лац“), дру гим те лом („На дах“, „Хва та ње 
кри ви не“, „На ше те ло“). Осе ћај ду жно сти и оба ве зе пре ма све му и сва ко ме, не из о став не 
кри ви це и не ми нов не ка зне, ис ка зан је ја сним и ефект ним сли ка ма, као што је ре ци мо 
из раз ли ца, тач ни је ко же на лик на че тој рол ни ра чу на: клик ће ка са сва ки пут кад је зи-
ком / до дир неш гор ње неп це за Н, / про ла зни ке свр бе дла но ви / као ча роб не лам пе. Исти 
осе ћај про го ни је и у сно ви ма, ка да во зи ау то, до след но кри ва, или пак на ја ви, ка да се 
услед „до след них оба ве за“ ду жност пре у зи ма по мах ни та ло ср це, / гла сни је од све та, 
док је „по тра жња“ за њом „све ве ћа“ као од го вор на ини ци јал но из да шну по ну ду.

Де те ри то ри ја ли за ци ја соп ства у Про кли за ва њу од но си се да кле на раз ли чи те си-
ту а ци је и раз ли чи те емо ци је. Про кли за ва се где је то очи глед но (на ле ду, блат ња вом 
дру му), али и где ни је (у со би, у згра ди, соп стве ном те лу), или пак где је све скли ско по 
се би – у се ћа њу, па и у де цен три ра ном лир ском соп ству, услед сна или по сто ја ња дру-
гог те ла. Пи та ње ау тен тич но сти се ћа ња јед но је од цен трал них у збир ци, као што је 
то и јед но од ње них про блем ских по ља. Кроз се ћа ње и за бо рав, вре ме је мо тив ко ји 
чвр сто уве зу је пе сме раз ли чи те те ма ти ке. То је ви дљи во, ре ци мо, кроз по ку шај да се 
ори јен ти ше мо на жи вот ном пу ту, чак и из књи га ко је не че му тре ба да нас на у че, а у 
ко ји ма не у мит но по бе ђу је те за / да не у спех прет хо ди жи во ту, / а да је све да ље са мо 
тро шак, или ка да днев на ко ло те чи на оне мо гу ћа ва да се уви ди сми сао ду го роч ног 
гу бит ка (У гла ви не ма спи ска, јер спи сак би по слу жио ства ри, / по хит но сти или ко ли-
чи ни вре ме на ко је из и ску ју, / а ја то из гле да не ћу). У пе сми „Ко ка же да ми ка же мо“, ко ја 
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се ман тич ки и сми са о но по ве зу је два број ча но оде ље на по гла вља, пре и спи ту је се 
ве ро до стој ност се ћа ња, а пре ко ње га и ау тен тич ност ства ра ња: Не ко је де те има ги на-
ци је још увек, ве ру јем, / на ма оста ју са мо сним ци, / же ља за пре ци зно шћу, дре ча во-је зи-
вим ка дро ви ма. / Ипак, мно га су се ћа ња / пот пу но па ра ли зо ва ни удо ви, / чак и ка да 
при ста јеш да опе ваш / оно што се до го ди ло. Ухва ти ти ау тен тич ност тре нут ка, по све до-
чи ти це ло ви тост би ћа, ни је мо гу ће, мо жда уоп ште, а си гур но не у вре ме ну си му ла кру ма, 
од но сно ready ma de-a. Свест о та квом по ло жа ју не омо гу ћа ва про дор у но ве све то ве, 
па ро ман ти чар ска „ге ни јал ност“ би ва по ни ште на сум њом у ау тен тич ност, а оп ста нак 
је у не ми нов но сти екс пе ри мен ти са ња: Пре тум ба не чи ње ни це опи ру / се пр сти ма, не-
срод не гли на мо лу / и док та реш су ве, хра па ве ја го ди це, / но ви се кунд за се кун дом од ла-
зи у чи сти ли ште пам ће ња. Про кли за ва ње, то је сва по е ти ка / ко ју ну ди твој мо зак / 
ис пао из рит ма оп се сив но пра ће не / те ле ви зиј ске се ри је / ко јом се овог ме се ца по ти ре 
/ онај по тен ци јал ни жи вот. Сан и огле да ло ору ђа су мај сто ра. На ше је из ри ца ње име на, 
пра ће ње ма пе / и шу шка ње ам ба ла жом. 

Кад смо код књи жев не тра ди ци је, тре ба ис та ћи да је она ин тер тек сту ал но сна жно 
упи са на у овој књи зи, пе сни ки њи као под сти цај за соп стве ну умет нич ку об ра ду од-
ре ђе них те ма, чи та о цу без оп те ре ће ња да за њу мо ра да зна. С дру ге стра не, пе сме се 
мо гу са гле да ва ти и с раз ли чи тих те о риј ских по ла зи шта, ре ци мо род них сту ди ја, али 
и фе но ме но ло шког при сту па. При ме ра ра ди, кри тич ки и (ау то)иро ниј ски ин то ни ра на 
пе сма „Кућ ни тип“ мо же се чи та ти у кон тек сту књи жев не тра ди ци је, на тра гу ан га жма на 
са вре ме них књи жев ни ца (Ше рон Олдс, Ми ле на Мар ко вић и др.) или као ин вер зи ја 
ба шла ров ске то по фи ли је. С дру ге стра не, по струк ту ра ли стич ко пи са ње те лом ов де је 
оства ре но као чи та ње те лом („Оти сак“), а пер фор манс је увек ин ти ман. Опет, док су 
из јед на ча ва ње те ла и књи жев но сти кроз про це су ал ност чи та ња од ра ни је по зна ти, 
ре ци мо из пер фор ма тив не књи жев но сти и, кон крет ни је, тај ми зма Ју ди те Шал го ко ја 
је јед на од ва жни јих ре фе рен ци и за свет Про кли за ва ња, до тле је син хро ност два те ла 
у јед ном, флу ид ност су бјек тив но сти ње ним те ле сним удва ја њем го то во нео пе ва на 
те ма у срп ској по е зи ји. И упра во је то је дан од те мат ских про до ра ко ји пе сни ки ња чи ни 
овом збир ком – у њој је не ко ли ко пе са ма ко је те ма ти зу ју пси хо со мат ску не ста бил ност 
ко ју же на обич но осе ћа то ком труд но ће, по сто ја ња дру гог те ла у се би: Имам бе бу у 
се би, / но сим је сву да, у пре воз, на по сао, у ку по ви ну, / ру ке су ми сло бод не да бра не то 
ис пуп че ње / ко је на зи вам со бом, / и не сти дим се ни че га пред њом, / не вољ ним све до ком 
фи зи о ло шких рад њи, / осим свог по не кад та ко не при јат ног гла са („Хва та ње кри ви не“). 

Осим ин тро спек тив них мо мен та о ве зи два би ћа у јед ном те лу (у пе сми „На дах“ 
ефект но до ча ра но сли ком труд ни це као уце ње ног по ли цај ца: Же лим ноћ без сно ва, у 
ко јој ни сам жр тва / без лу па ња ср ца, да те не пла шим / док спа ваш у ме ни твр да под 
ме сом. Јер чим се пре нем, на ди ре по пут ко ња ни ка, без се дла, / оси о них, / под гр лом, пре-
ко те сних гру ди, / и све упу ћу је на не ко још не и ме но ва но на си ље,/ за ко је знам али ни шта 
му не мо гу,/ као уце ње ни по ли ца јац), труд но ћа се пре до ча ва и кроз при зму жен ске 
тра ди ци је о овом пи та њу, по зна том нај пре из пе ра Си о мон де Бо во ар, а лир ски по-
сре до ва не код Ве се ли но ви ће ве сти хо ви ма: у те лу на чи ње ном од за ло га ја / ми слим и 
ми слим и ми слим, уме сто да ства рам. Од мо дри ца шиљ ке, од ожи ља ка бо дље / да нас 
бра ним од све га што из ми слим. 
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Ако се с јед не стра не у Про кли за ва њу кри ти ку је ме ха ни за ци ја и ау то ма ти за ци ја 
жи во та ру тин ским рад ња ма и дру штве ним оче ки ва њи ма, и ти ме ука зу је на опо зи ци ју 
ин ди ви ду ал но / дру штве но, при ват но / јав но, с дру ге се по ку ша ва осве сти ти шта је у 
та квом рав но душ ју из гу бље но, до кле се жу гра ни це умет нич ког де ла ња, али и по тен-
ци ра ти до жи вљај дру гог жи во та у соп стве ном. Рав но те жа је мо жда при вид на, али је 
и као та ква нео п ход на: чу вам бла же ну фа цу са мо све сти, а из ну тра шту ка. Ти ме је са мо 
сли ко ви ти ре че но да пра ви ти се мр тва игра на кар ту жи во та и тра ја ња. Или: узе ти 
бо си љак, да нам се не би „све тио на шим из гу бље ним вре ме ном“. 


