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У СР ЦУ ГРА ДА
(Со фи ја Жив ко вић: Ури Ле сер је че као, Удру же ње књи жев ни ка и књи жев них 

пре во ди ла ца Пан че ва, Пан че во, 2020)

Спа вај на не мир ном уз гла вљу успо ме на

Ду шан Ма тић, „Мо ре“

Чи та ње пе снич ке књи ге под се ћа на чи та ње збир ке при ча. Кад се пе сме или при че 
са бе ру и сме сте из ме ђу истих ко ри ца, ако су ус пе ле, ства ра ју са зве жђе. Те шко је без 
пре да ха пу то ва ти од зве зде до зве зде, сми ри ва ти у се би тек сте че ни сјај и хр ли ти по-
но во у тми ну. Чи та ње пе са ма и при ча из и ску је не пре ста но пре о бра жа ва ње. Лак ше је 
за др жа ти се у јед ној пе сми, за ста ти, са че ка ти њен од јек, но си ти га ма ло у се би на кон 
из ла ска, од мо ри ти се, а он да се отво ри ти за нов пре о бра жај и но во уну тра шње по де-
ша ва ње пре ма при ли ка ма у све ту на сту па ју ће пе сме.

Збир ка пе са ма Ури Ле сер је че као чи та се дру га чи је. Она пру жа за до вољ ство свој-
стве но чи та њу уз бу дљи вог ро ма на. Пе сме из ове књи ге про но се чи та о ца кроз ме ђу-
про стор и пре да ју га јед на дру гој. Иа ко су па жљи во рас по ре ђе не у ци клу се, све су 
ство ре не сна гом не у мор ног на дах ну ћа и пле не „исти ни то шћу“. У њи ма се, у „гро зни-
ча вом“ рит му све ро ји и су сти же. Чи та лац пу ту је кроз ову књи гу буд но, ра до зна ло, с 
ути ском да ће у не кој од на ред них пе са ма тек са зна ти „шта је ка сни је би ло“. Пе сни ки-
ња, ме ђу тим, ни је пи са ла збир ку по за ми шље ном пла ну об ли ку ју ћи по сте пе но по је-
ди нач не ци клу се, већ су пе сме на ста ја ле из истог из во ра од ре ђе но вре ме, а она их је 
на кнад но уре ди ла и сло жи ла у це ли ну от кри ва ју ћи ме ђу њи ма уну тра шњу ло ги ку. У 
овом по ступ ку огле да се ау тор кин од нос пре ма вре ме ну, ко ји пред ста вља јед ну од 
ва жних од ли ка Уриja Ле се ра: ли не ар ност, пр во бит но, не по сто ји, а вре мен ски ток је 
људ ска те ко ви на. Про шлост и са да шњост, су тра и ју че, део су кул ту ре, а не при ро де. 
За то је мо гу ће пе снич ки осми сли ти при чу о сли ка ру, ко ји, пре ско ро сто го ди на на 
сво јим плат ни ма раз ви ја сли ке о да на шњем жи во ту пе снич ког су бјек та. Док, на и ме, 
Ури Ле сер че ка „пра ве бо је“, за јед но с њим че ка их и лир ска ју на ки ња, бу ду ћи да је 
ње гов сли кар ски за пис, у ства ри, њен ин тим ни днев ник. Он јој је по тре бан да ви ди 
се бе Ле се ро вим очи ма, од но сно, очи ма „ви ше сво јим“. Асо ци ја тив но умре же не пе сме, 
пре те жно ду гог сти ха, без фор мал них стро фич них це ли на, с на ра тив ним еле мен ти ма 
ко ји ма се при по ве да са др жај све сти лир ског су бјек та, на во де на за кљу чак да се Ури 
Ле сер при бли жа ва по е ми.

Пе снич ка књи га Со фи је Жив ко вић је, ка ко смо на го ве сти ли, лир ски ди ја лог с бер-
лин ским им пре си о ни стич ким сли ка ром Ле се ром Ури јем. За ми шље ни ди ја лог је, пр вен-
стве но, огле да ње срод ни ка. Да би смо бо ље раз у ме ли о че му се ра ди, под се ти ће мо се 
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де та ља из пе сме „Бо ди но ва ба ла да“ Раст ка Пе тро ви ћа: пред сред њо ве ков ним лов цем 
над не се ним над је зе ро ис кр са ва, у ду би ни, ло вац пре дак (Над је зе ром се оглед ну ло вац 
из сред њег ве ка / На дну угле да не по мич ног стрел ца да лук за те же / Тру лу му ко жу спи-
ра ју та ла си при сти жућ из да ле ка / Као ме ка дла ка ил’ ру но, ал га по ње му ле же). У Пе-
тро ви ће вој пе сми огле да ло је је зе ро, у пе сма ма Со фи је Жив ко вић – град ски пеј заж 
(ули це, ка феи, по ки сли тро то а ри, ноћ ни при зо ри с улич ном ра све том, трам вај ске 
ши не...). Из ма гли ца од ис па ре ња што се ди жу са дна је зе ра, као и из ма гли ца из за ди-
мље них ка феа и с ули ца за ли ве них ки шом ства ра у оба слу ча ја „за ве су“ ко ја омо гу ћа ва 
пре та па ње вре ме на, пре сли ка ва ње про сто ра и си ту а ци ја. 

У под на сло ву књи ге Ури Ле сер је че као у за гра ди сто ји под на слов – по е то граф ски 
ал бум. Ау тор ка је исти по сту пак при ме ни ла у прет ход не две пе снич ке збир ке, на сло-
вив ши их Со бе (је зич ке ве жбе) и Ка фа у пет (апо криф на ге о гра фи ја). Под на слов, нај пре, 
до пу њу је на слов и на го ве шта ва ка ко се књи га мо же чи та ти. Про ши ри ва ње на сло ва, 
ме ђу тим, во ди и ње ном оне о би ча ва њу, по и гра ва њу сми слом, што по ста је ја сни је по 
за вр шет ку чи та ња. Под на слов По е то граф ски ал бум на ја вљу је збир ку успо ме на, ин-
тим не сли ке ко је чи не по е зи ју жи во та. По е зи ја је, ре кло би се, са др жа на у ства ри ма, 
при зо ри ма, ге сто ви ма..., а пе сник је осе тљи ви за пи сни чар. Књи га-ал бум чу ва тра го ве 
зна чај них тре ну та ка. Пе сми за ал бум при да је се свој ство фо то гра фи је – она пам ти 
за у ста вље ни тре ну так. Реч „ал бум“ под се ћа, та ко ђе, на по ве за ност по е зи је с му зи ком, 
на пе сму као од сви ра ну уну тра шњу ме ло ди ју. При то ме, по ет ски ал бум већ по сто ји, у 
ду ху пе сни ки ње. По е то граф ски ал бум из ра жа ва „из ла зак“ пе са ма и по ку шај да се оне 
за пи шу. 

Пе сни ки ња, ина че, ста вља у за гра ду кат ка да и це ле сти хо ве, или их ис пи су је кур-
зи вом, што пе сме чи ни осо бе ним нај пре ви зу ел но, а он да и сми са о но. За гра дом и кур-
зи вом се у пе сму уво ди па ра лел ни ми са о ни ток, „ме ха ни зам“ то ка све сти и по ка зу је 
ме ан дри ра ње ми сли. У пе сми „Оста ја ње у ки ши ма лог гра да“ чи та мо: Фо то гра фи је 
ки ше, за мр ља ни објек тив укри во на ме штен / Са бал ко на ухва ћен град у олу ји / (Иста 
олу ја, она од ко је се ко ме ша шу ма / Па по ста не ре ка)...

На по чет ку књи ге на и ла зи мо на мо то са сми слом ау то по е тич ког ко мен та ра: По-
сма траш сли ке ко је си ство рио сам / а у ства ри, оне ства ра ју те бе. Умет ник, ре кло би 
се, ства ра без ја сног зна ња о то ме шта же ли да ство ри. Он се не ме ња (не „на ста је“) 
то ком ства ра ња, док слу жи бо ја ма или ре чи ма, већ га ме ња по глед на го то во де ло, 
чи јем је ства ра њу „по слу жио“. Пе сма, за пра во, по сто ји у пе сни ку, али је он не по зна је, 
бу ду ћи да је пре кри ве на не по ет ским ко ро вом, као што је, по Со кра то вом ми шље њу, 
сло је ви ма ко ро ва за тр па на исти на, ко ју у се би но си мо. Да би се исти на из ву кла на 
ви де ло, тре ба се нај пре осло бо ди ти ко ро ва пред ра су да и за блу да. На кон то га се, по-
мо ћу ди ја ло га, исти на спо зна је, од но сно ра ђа. Пе сме Со фи је Жив ко вић се ра ђа ју ве-
шти ном по ет ске ма је у ти ке – у ди ја ло гу са сли ка ром Ле се ром Ури јем. Књи гу отва ра 
про ло шка пе сма „Ра ђа ње но ве ули це“. Она је об ли ко ва на као сан о про ме ни, слут ња 
о но вом по чет ку, отва ра њу но ве ули це уну тра шњег гра да: Опет са њам по жа ре на 
во ди / Го ре ње ко же, тру ље ње бле ди ла... / И ко ра ча мо та ко по сле ве ли ке за ба ве / По ку-
ша вам да на ђем пут / Тре пе ри ми ули ца ис под ка па ка... / Из ма гли ца на усна ма оста вља 
не ке тач ка сте тра го ве / И од ње, сви та ње се чу је уна пред. Пе сма на ја вљу је ат мос фе ру, 
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од ли ке, при ро ду пе са ма ко је ће усле ди ти. Фраг мен ти при зо ра град ског пеј за жа на лик 
при зо ри ма на Ури је вим сли кар ским плат ни ма, по ве зи ва ће се у нео бич не, снoлике 
пе снич ке сли ке и пе сме-мо за и ке. Бри са ће се гра ни ца из ме ђу спо ља шњег и уну тра-
шњег, шта ви ше, еле мен ти Ури је ве сли кар ске им пре си је по ста ће део екс пре си је лир-
ског су бјек та, мо гућ ност да се уну тра шњи са др жај ис ка же бли ским сли ка ма спо ља-
шњег све та. Тра га ће се за оним што мо же за па ли ти „ане мич ну ко жу“, за ру ме ни ти је и 
ожи ве ти. На кон увод не пе сме сле де ци клу си: Зе ле на ноћ у Ва ви ло ну, Ури је ве бо је, Зе-
ле на ки ша и Кућ ни ред. На кра ју књи ге чи та мо пе сму-епи лог „Пи смо Та њи Ури“. Пр ва 
два ци клу са го во ре о про жи вља ва њу из у зет ног тре нут ка љу бав не бли ско сти и осе-
ћа њи ма иза зва ним њи ме. Осе ћа ња се не опи су ју, већ пе сме на ста ју под њи хо вим 
при ти ском, па се сти че ути сак да се упра во од ви ја ју. При ча лир ске ју на ки ње по чи ње 
не за у ста вљи вом но ћи ко ја за це љу је и на ди ла зи сте че но ис ку ство, из и ску је пот пу но 
при су ство и са мо за бо рав. Љу ба вљу до дир ну ти су, чи ни се, сре ћом жи го са ни: Же ле ли 
су да нас оте ра ју за у век / Из гра да у ко јем се ни шта но во не сме из ми сли ти... / Али то 
ни је био тај исти град ко ји смо ми ви де ли („По сла сти чар нас ни је во лео“). Сле ди слут-
ња не по мир љи ве, раз два ја ју ће раз ли чи то сти и че жња за про сто ром сре ће, за зе ле ним 
Ва ви ло ном, оним пре бо жан ске ин тер вен ци је, где још увек / Сви го во ре истим је зи ком 
(„Ва ви лон“), ма кар се до ње га сти же тек у из ма шта ном све ту, ма кар он по сто ји са мо у 
оку ума. Лир ски су бјект је по том об у зет осе ћа њем не по сто ја но сти све га, пре и спи ти-
ва њем (Је смо ли уме ли бо ље?), не мо гућ но шћу да се осло бо ди не пре ста ног вра ћа ња 
ис те клом тре нут ку сре ће и сли ка ња пра зни ном. У тре ћем и че твр том ци клу су ви хор 
осе ћа ња се сти ша ва и по ла ко усту па ме сто ре флек си ји о про жи вље ном. Љу бав се 
схва та као не жна дис хар мо ни ја ко ја пре о бра жа ва ли це све та, али, та ко ђе, чу де сно у 
тре нут ку пре о бра ћа у обич но и хлад но („Књи га нај леп ших свет ских пор тре та“, „За кон 
не при вла че ња“). Свест о не до вр ше но сти сва ког од но са под сти че тра га ње за му зи ком 
у се би, за уну тра шњом ме ло ди јом и пре ко ра че њем гра ни це ко ју ду ша не при зна је 
(„По зив ни ца за плес“, „Зе ле на ноћ“). На кра ју књи ге ја вља се ми сао о не де ши фро ва ном 
је зи ку љу ба ви, чи ја се гра ма ти ка не мо же са вла да ти и са зна ње да збир „од жи вље них“, 
ту ђих и лич них ис ку ста ва не мо же из ра зи ти ис ку ство ко је се упра во од и гра ва: Исто-
ри ја умет но сти / не мо же да от кри је про пор ци је / Из ме ђу мог те ла и ули ца гра да / Ко ји 
не по зна јем до вољ но / Тек на слу ћу је рас цеп у ме ни („Под сет ник за час исто ри је умет но-
сти“). Ка ко се пе сме ни жу, ра сте по ет ска ди на ми ка, а сми сао се би стри и ја сни је ука зу је. 
Ако се у пр вом де лу збир ке осе ћа тра га ње ме ђу ре чи ма, за вр шни део на го ве шта ва 
на ла же ње пра вих ре чи, син хро ни зо ва ње спо ља шњег при зо ра, уну тра шње ви зи је и 
ис ка за. Умно жа ва њем и ва ри ра њем пе снич ких сли ка ис цр та ва се и по ста је ви дљи ва 
сре ди шња ви зи ја, ко ја се нај пре ја вља ла у об ри си ма и фраг мен ти ма. Ра за зна је се, на-
и ме, сан о љу ба ви у ср цу умет но сти. И, у ср цу гра да. Умет ност и љу бав се укр шта ју на 
по зор ни ци гра да и раз ме њу ју ин дек се ре чи ка ко би про ши ри ле оп сег из ра жај но сти 
и обо га ти ле гра ђу за пи са ње соп стве не исто ри је. Љу бав се пред ста вља пој мо ви ма 
умет но сти – бо ја ма, сли кар ским плат ном, раз ви ја њем фо то гра фи је, не на пи са ном књи-
гом, зву ци ма кла ви ра: (Вла си на чет ки, тан ке као зрак) / Јед на од нај ве ћих но ћи ко је ни сам 
ус пе ла / Да за вр шим / Ком по зи ци ју за кла вир / Из во ди че ли ста вир ту о зно али жи це / Не 
мо гу до не ти то што мо гу дир ке („Кон церт из над пла фо на у Rahlgas se“). 
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У при чи „Отро ва ни“ Мај кла Ка нин ге ма (Мајкл Ка нин гем, Ди вљи ла буд, Ар хи пе лаг, 
Бе о град, 2015) ју нак упу ћу је де вој ци за го нет ну мол бу ко ја се у нео че ки ва ној за вр шни-
ци раз от кри ва: мо ли је да лег не у ста кле ни сан дук и спу сти по кло пац на, ре ци мо, 
два на ест ми ну та. Чи та ју ћи при чу, са зна је мо да је ју на ки ња, за пра во, Сне жа на из по-
зна те бај ке. Лик из Ка нин ге мо ве при че же ли да два на ест ми ну та (ни се кун ду ду же, 
обе ћа ва) про жи вља ва вре ме док је био са мо пред о се ћа ње, док је био са вр шен за то 
што ни је по сто јао: „Хо ћу ре ћи, пре не го што сам по ди гао по кло пац и по љу био те.“ 
На слов на сли ка Ле се ра Ури ја ко ји че ка, а чи је плат но чу де сним пре пле том ствар но сти 
осли ка ва жи вот лир ске ју на ки ње, из ра жа ва за ми шље ност над пи та њем ка ко на сли-
ка ти љу бав, јер Во ле ти ни је јав на ствар / Во ле ти се но си у нов ча ни ку... / Во ле ти ни је 
јав но до бро ни јед ног гра да („Ури Ле сер је че као“), и, по себ но, тре ну так у ко ме је бле сак 
љу ба ви био тек пред о се ћај, не ро ђе на но ва ули ца, оно што би смо мо гли за во ле ти 
сва ког ча са („Кућ ни ред“). Мо жда се ра њи ва не так ну тост мо же на сли ка ти упра во 
сли ком сли ка ра ко ји сли ку љу ба ви но си у се би. Сли ком чо ве ка ко ји че ка.

Књи гу за о кру жу је „пи смо“ умет ни ци пер фор ман са и ак ти вист ки њи Та њи Ури, чу-
ку ну ну ци сли ка ра Ле се ра Ури ја. Лир ски су бјект се ис по вед ним то ном обра ћа при сној 
не знан ки. Пе сма пред ста вља осврт на прет ход но опе ва но ис ку ство, ис ка зан сет ним, 
мир ним гла сом, из да ле ка. Пе снич ко „ја“ се опра шта од ста рог (ау то)пор тре та, не ка да-
шњих илу зи ја од од ко јих је нај ве ћа са др жа на у по ку ша ју да се жи вот из јед на чи с 
умет но шћу. „Пи смо Та њи Ури“ про же то је слут њом о не по у зда но сти зе ле ног бес кра-
ја – не ка да за ми шља ног про сто ра пот пу ног са звуч ја. О из ли шно сти бе зо бал но сти. 
Свест о ис цр та ној гра ни ци не на да но осло ба ђа и отва ра про стор за но ве пе сме – док 
се обра ћа Та њи Ури, лир ска ју на ки ња у не ко ли ко на вра та, исто вре ме но, у не кој вр сти 
уну тра шњег мо но ло га раз ви ја пе снич ке сли ке. У за вр шној пе сми она се ја сно пред-
ста вља као пе сни ки ња ко ја, тек што је про го во ри ла о про шло сти од ко је се опра шта, 
по чи ње да је пе снич ки об ра ђу је – А про шлост је та мо пре ко пу та, у шу ми. У на ред ном 
одва ја њу од глав ног то ка и обра ћа ња са го вор ни ци, ни жу се но ве сли ке: шу ма је ус ко-
ме ша на, ре ка је по пут зе ле ног ма сти ла, де ца се ју ре низ брег пре кри вен му љем уме сто 
сне гом... У тре ћем де лу пе сме у пе сми по ја вљу је се Пре део љу би ча стих ру жа ои ви чен 
ма глом / Бес пу ће са пу то ка зи ма ка Еде ну / Град кр цат то плим је се ни ма. У глав ном току 
„пи сма“ лир ски су бјект го во ри о осе ћа ју про те ра но сти, о пра зним обе ћа њи ма, о ствар-
но сти ко ја се пре тва ра да је бај ка, сли ка ма ко је се за ми шља ју пред сан... Чи ни се, ме-
ђу тим, да је по сре ди не што дру го – по „шу ми про клет ства“ лу та се због не спо ра зу ма 
чо ве ка са соп стве ним ли ком, ка ко би ре као Ми о драг Па вло вић. Лик лир ског су бјек та 
Со фи је Жив ко вић не ће се, ипак, „раз ве ја ти“. Ста ри сан о бо ја ма, ре чи ма, зву ко ви ма 
успа ва ће се и ска ме ни ти у скулп ту ру: Ов де код ме не је Ори јент до шао по сво је / А ипак ме, 
Та ња / Об ра ду је ка да ви дим ту скулп ту ру: / Про мр зла ста бла у љу би ча стој ме се чи ни. 

Лир ска ју на ки ња мо же да одах не, раз ви је но во пе снич ко плат но и за поч не дру га-
чи ју сли ку, ру ком но вог сна.


