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КА КО СЕ УОП ШТЕ ОСВА ЈА НЕ БО?
(Би ља на Дој чи но вић: Сед мо не бо, На род на би бли о те ка „Сте фан пр во вен ча ни“, 

Кра ље во, 2020)

Ми ко ји во ли мо Та де у ша Ру же ви ча зна мо да је нај бо ље опис хле ба по че ти опи сом 
гла ди. Из вор ски про зи ран опис во де је сте опис же ђи пе пе ла пу сти ње. А сви гра до ви 
у ко је смо оти шли, па се ни смо ни вра ти ли, ком ши је, ста ре шер пе и љу ске од кром пи-
ра, сва та уну тра шња дво ри шта ко ја ву че мо, из да је и об ма не, гр че ви те ни ти из ме ђу 
до ма ко ји ства ра мо и до ма ко ји нас је ство рио (ко је се упор но мр се и ки да ју!), нај тач-
ни ји су опис не ба. 

Ка да је, ка ко, где и за што (за бо га, у тим го ди на ма!) нај при клад ни је ис при ча ти сво-
је не бо? И то сед мо?

Јер има мо си ту а ци ју. Је дан глас се за гле дао у сво ја до са да шња ли ца, у пре да ва ња, 
ту ма че ња, на уч не ра до ве, у пред го во ре на уч них збор ни ка, по здрав не и за вр шне го-
во ре на уч них ску по ва, увод не тек сто ве фе ми ни стич ких књи жев них ча со пи са, у мен-
тор ске ко мен та ре се ми на ра, док тор ских те за, у све те ре цен зи је, при ка зе, ко мен та ре, 
из ве шта је ка те дре, за пи сни ке. Из вио се нео че ки ва но и на пра вио за о крет. Обе ле жио 
је глав не ли ко ве и кључ не до га ђа је. На шао тон. По бри сао шу мо ве. И упу тио се на по-
че так, да ви ди шта се, у ства ри, до го ди ло? 

У пр вој збир ци пе са ма Би ља не Дој чи но вић Сед мо не бо пра ти мо при чу о осва ја њу 
ла ко ће. Кроз три де сет и че ти ри пе сме, рас по ре ђе не у пет ци клу са (Гра до ви, Ку ће, Апо-
ри је, Одав де се не од ла зи ла ко, Пре лаз) про ла зи мо круг. Не бо се осва ја та ко што осво јиш 
про стор. Про стор се осва ја та ко што на пра виш гра ни цу. Гра ни ца се бра ни та ко што 
про го во риш. А про го во риш ка да из го во риш сво је Не. Та да и про го риш.

Ко нас ра ђа и гра ди, а ко ру ши и сла би? Ро ди те љи, тра у ме, бли ски љу ди, сви ти 
гра до ви, пи сци и књи ге? Ми са ми и на ша уве ре ња?

Увод ни ци клус збир ке са на сло вом Гра до ви ши ро ко ма пи ра од го во ре на ова пи та-
ња. Ако же лиш сво је не бо, тре ба пр во мир но да од ве жеш ке це љу, по ме риш ма ло у 
стра ну до бру же ну, ко ја је то ли ке го ди не уме сто те бе би ла ти, и го лим ру ка ма поч неш 
да раз ми чеш зи до ве оче вих ре чи. По том тре ба да ски неш с про зо ра мај чи но те ло и 
по гле даш свет чи сто. Ка да ти кре ну у су срет вла сти та оче ки ва ња, ћу та ња ко ја те глиш, 
мир но их по ми лу јеш. Би ла си мла да и хте ла си да пре жи виш. Са мо са це лим, бе лим, 
нео кр ње ним те лом има ла си шан се („Бер ба 2007“). 

Пу но си ра ди ла. По ста ла си же на-екран, же на-ре ч, са вре ме ни жен ски-кен та ур. Мо-
жеш да осе тиш ср це мо де ма. И но ћу упум па ва ре чи. Ре чи пра ве шум, уме сто ред („Ноћ“). 
Ни је био та кав план. За то увек имаш сво ја кре та ња и пу то ва ња, у њи ма по врат ке и 
но ве почет ке, ра дост от кри ћа све та и људ ске исто вет но сти. До го ди се да те из ван 
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тво га дво ри шта збу ни људ ска не про зир ност („Уну тра шње дво ри ште“) и упре да ње 
ко смо са, па от кри јеш да је сва ки бег са мо бес ко нач но хр ље ње ка исто вет ном („До ру-
чак у Аме ри ци“). На трен те за не се уто пиј ска про јек ци ја да је мо гу ће би ти, а ни че му 
и ни ко ме не при па да ти, сме сти ти се у јед но из ме ђу, јед но став но лу та ти у по тра зи за 
бен зин ском пум пом и пра ви ти веч но пла но ве за су тра („Spa ce tra vel is ti me tra vel“). 
Али хра ни ли су те стреп њом, и она по слу шна, од у век пре о збиљ на же на („Зло гук“), 
по ја ви се у ка дру.

Ци клус Ку ће де кон стру и ше мла да лач ке илу зи је и кул тур не сте ре о ти пе до ма. Дом 
тра жи про стор. У ње му се мо жеш по но во ро ди ти сло бод ни ја и це ло ви ти ја. Али у тим 
све тим про сто ри ма има брач ног на си ља, ра до зна лих ком ши ја, нео д го вор них ро ди-
те ља, нео све шће них ре пе ти тив них обра за ца („Ком ши је“), ко ји, са свим си гур но, не ма ју 
ве зе с не бом. Пре ва зи ла же ње иде а ли за ци је тра жи енер ги ју. Пра зни на и ту га вре ба ју 
оно ме сто од ба че них илу зи ја, тре ба ре а го ва ти бр зо. Али од мла да лач ких оче ки ва ња 
се тре ба опро сти ти, на ми ру их ожа ли ти, то тра жи вре ме. За то се емо ци ја ов де кро ти 
иро ни јом, ша лом, је зич ким ко ло ри том, жар го ном. А као пу то каз и по у здан знак пра-
вог пу та, пра ти се ла ко ћа. Она ла ко ћа и ра до сна страст са ко јом де те су тра по но во 
пра ви сне шка, иа ко су га ху ли га ни из кра ја ишу ти ра ли („Сне шко“ и „Лек ци ја“).

Ци клус Апо ри је до но си иро ниј ско су о ча ва ње с кул ту ро ло шким ко дом и си сте мом 
вред но сти епо хе ко ја нас је об ли ко ва ла. Ге не ра циј ско отре жње ње тра жи но ве па ро-
ле: „Бу ди мо ре ал ни, зах те вај мо чист па мук!“ („Апо ло 11“). Ни жу се уви ди да но во про-
ле ће не зна чи увек но ви по че так („Апо ри ја“), да од нос, пун у по чет ку, не мо ра да из-
др жи вре ме („Сед мо не бо“), да ру жи ча ста игри ва бу дућ ност две дру га ри це ла ко по-
ста не ба нал на сва ко дне ви ца („Зло гук“), а да се ка лен дар ва жних до га ђа ја са мо та ко 
зо ве. У ње му нај че шће не ма ни че га ва жног (осим ин тим ног де та ља о зна ча ју јед ног 
ме се ца) („Фе бру ар“). Ка лен дар ва жних до га ђа ја нај че шће је тест ис ку ства тр пље ња 
не у по зна ва ња ис ку ства. По сто ји ипак та ма ла јур ња ва: из ви ја мо се, али ле по ви ди мо 
ка ко се на кра ју ста па мо с мај чи ним ли ком, док исто вре ме но из огле да ла ка на ма иде 
та же на на шег ли ца, али са бо ра ма, ко ја не што зна и тек тре ба да от кри је мо шта („Пе-
де сет пе та“). Но, не ра ди се ов де о тра ге ди ји. Ви ше о не ка квом то плом ни шта („Ју би леј“). 
Ов де је бес до ве ден до пи сме но сти. Пр ва и по след ња апо ри ја увек су ро ди те љи. 
Енер ги ја од ла зи и на од нос с њи ма, и на по спре ма ње ка да за у век оду. Јер по сто је ти 
до мо ви ко ји на ср ћу на те бе и из њих иза ђеш пу на мо дри ца („Огла си“), прем да по не ки 
њи хов ку так чу ва се ћа ње на нас це ле де вој чи це, ко је чи та ју у ру жич ња ку („Ру же“).

Ци клус Одав де се не од ла зи ла ко по ла ко за тва ра круг и overdоse-ом Ре ал ног гра ди 
бе дем од но вих илу зи ја. Сре ће мо то по се тре зне од жи во та: град ско гро бље („Одав де 
се не од ла зи ла ко“), ђу бре („Кон теј нер“), те шку 1993. и у њој ипак обе ле жен ју би лар ни 
ро ђен дан („Три де се та“), еле мен та ран, ко ри стан, на из глед уза лу дан кућ ни рад („Џа ба 
сте кре чи ли“), по сто ја ње осве до че но ме ди цин ским апа ра том („Ул тра звук сва ко днев-
них ор га на“). Сви ти лич ни ан ти се да ти ви ме ра су ре ал но сти и ме ра не ба до ко га смо 
сти гли. Јер уско ро ће не ко на окре че ном зи ду на пи са ти „Џа ба сте кре чи ли“. Ако, ми 
ча сти мо! Онај ко тра жи, но си же љу, што га не чи ни ло шим, већ не мир ним. То ме на су-
прот, без у слов но да ва ње, нај ви ша је ме ра људ ско сти: по мо ћи ће мо иа ко на де не ма.
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Да би син од ра стао и по стао ју нак тре ба да са вла да оца. Шта се оче ку је тач но од 
ћер ке? Она чи та ка у бој ске ро ма не, али за што би би ло ко га са вла да ва ла? Смр ћу оца 
сва ка ко се ра ђа но ва. Али ако ка же ра ди кал но „Не“, опро сти оној ко ја ви ше ни је и 
про гла си крај пат ње из ме ном јед не тра ди ци је, је ли то ју на штво? Ако ћер ка при хва ти 
да је већ на не ки на чин мр тва и про на ђе сво је не ди шу ће де ло ве, по раз го ва ра с њи ма 
и он да они до би ју дах, да ли је она хе рој? 

Мај чин ка лен дар рат них го ди на, ети ка при ста ја ња и не ви дљи во сти нер ви ра ју и 
чу па ју се из гла ве стал но. Али мај ка не не ста је. Ка њој ћер ка иде, јер зна да смо и с 
на шим из гу бље ним де ло ви ма не рас ки ди ви.

Гу би так оца је дру го. За то је по след њи ци клус збир ке Сед мо не бо, под на сло вом 
Пре лаз, тач ка из ко је се ис цр та ва и у ко ме се огле да чи тав круг ко ји је про шао глас 
ко ји пра ти мо. И она је нај у пе ча тљи ви ји део збир ке.

Ка ко из ре ћи оче ву смрт? Или дру га чи је, за што је зна ње не из ре ци во? Да би смо на у-
чи ли, зна ње мо ра мо осе ти ти у те лу. Али ка ко до та ћи не ко му ни ка бил не де ло ва соп ства? 

Би ља на Дој чи но вић то чи ни ме ко ћом, ка да на ули ци ви ди да, ето, про ла зник ни је 
отац („Пре лаз“). Под се ћа њем на ко лек тив ну те ле сну ме мо ри ју и ла нац жи во та, ко ји 
во де до оца ко ји ко па гроб за сво га оца, и „та ко уна зад хо да ју ћи чак и ку ћу мо жеш да 
на ђеш“ („Бла це 197?“). По и гра ва њем ре чи ма (сме ла стра ва, сме ша стра ве, сме ла тра-
ва, сме ша тра ве). И нај ви ше се ман тич ки про дук тив ним ру па ма у тек сту, спа ље ним 
де ло ви ма, бе ли на ма, ко је ан га жу ју на ше уну тра шње зна ње, ак ти ви ра но не до стат ком. 

На кра ју: ка да је, ка ко, где и за што нај при клад ни је ис при ча ти сво је не бо?
Ка да си за гла вљен у вре ме ну, по треб но ти је но во вре ме. До би јаш га опро стом. 

Пу шташ те жи ну с ла ко ћом, јер иза све га сто ји исти на да се гра ни це не по ста вља ју 
ког ни ци јом. Њи хов здрав ка па ци тет гра диш те ле сним при а ња њем и до пу шта њем да 
бу ду на ру ше не. Због то га збир ка пе са ма Сед мо не бо Би ља не Дој чи но вић жан ров ски 
је сте љу бав на при ча. Јер на у чи ли смо од Ру же ви ча – не до ста так гла ди, не при сут ност 
те ла је сте опис љу ба ви.


