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РАЗМЕНА ДАРОВА

Бо јан Ва сић

ТО ПО НИ МИ ЈА ПРИ СНОГ И ДРУ ГЕ ИТЕ РА ЦИ ЈЕ
(Ја на Ра ди че вић: зо на не у трал ног при ти ска, Пар ти зан ска књи га,  

Ки кин да, 2022)

Глав на из ра жај на сред ства ко ји ма се пе сни ки ња Ја на Ра ди че вић слу жи у сво је пр-
ве две по ет ске књи ге је су на ра тив ност и екс пе ри мен тал ност. За то ни је слу чај но што 
ње на по е ма под на зи вом зо на не у трал ног при ти ска по чи ње баш ци ти ра њем Џој са, 
тач ни је, ње го вог Улик са. Као што се и ве ли ки пи сац кре ће од све де не, из бру ше не на-
ра ци је Да бли на ца до те шко про зир ног то ка Фи не га но вог бде ња, та ко и је зич ко клат но 
на ше пе сни ки ње у ње на пр ва два оства ре ња кон стант но осци лу је из ме ђу пра во ли-
ниј ског, ја сног го во ра и ен ци кло пе диј ског, го то во да да и стич ки ин то ни ра ног, ско ко-
ви тог тек сту ал ног лу ди зма. Дру га по ве зни ца са Џој сом је ви ше те мат ска. Глав ни фо кус 
овог оства ре ња је сте упра во по ку шај по нов ног из гра ђи ва ња про сто ра де тињ ства и 
од ра ста ња кроз сам текст и од тек ста са мог, кроз ис тра жи ва ње и ево ци ра ње фор ма-
тив них то по са уну тар по ро дич ног кру га и ван ње га. Мо же се ре ћи да овом по е мом 
Ја на Ра ди че вић ис пи су је и сво је вр стан соп стве ни „пор трет умет ни це у мла до сти“.

Али, пред на ма су и број не раз ли ке из ме ђу ова два ства ра лач ка по ду хва та. Оно 
што је за Џој са Да блин, за Ја ну Ра ди че вић пред ста вља ми кро то по ним ре ке Плав ни це. 
Де кон стру и са ним и раз би је ним је зич ким ма те ри ја лом ау тор ка уме сто у град ски, за-
ра ња у се о ски про стор: „сре ди на ни је ру рал на / али сре ди ште је сте“, ре ћи ће на јед ном 
ме сту у сво јој пр вој књи зи. Упра во је о ре кон струк ци ји тог сре ди шта ов де и реч, али 
јед ним из ра зи то мо дер ним и са мо све сним је зи ком, ка кав обич но не од го ва ра „за ви-
чај ној“ те ма ти ци. 

Али пре не го што се уро ни у про стор овог оства ре ња, ва жно је до та ћи се и пе сни-
ки њи не пр ве књи ге. Оно по ме ну то је зич ко клат но та мо је сна жно за љу ља но у прав цу 
екс пе ри мен тал ног, аван гар ди стич ког по ла ње ног по ет ског из ра за. Збир ка ако ка жем 
мо же по ста ти исти на је, мо гло би се по то ме за кљу чи ти, пра ви пр ве нац, у ко јем ау-
тор ка же ли да ис тра жи све мо гућ но сти пе снич ког је зи ка, да се опро ба у ко ри шће њу 
чи та ве чи та њем и обра зо ва њем сте че не из ра жај не па ле те. Оно што се ти ме до би ја 
пра во је бо гат ство нај ра зли чи ти јих те ма и по сту па ка. И ме ђу њи ма на ла зи мо већ го-
то ве оне ко ји ће, по ме ша ни и про ши ре ни, фор ми ра ти зо ну не у трал ног при ти ска. Ова 
по е ма из ви ре, та ко, из тек сто ва пр ве књи ге као што су „ка ко се са чу ва ти од све га“, 
„не што због че га се уви јек ма ло по сти дим“ или „ра сте мо у ту ђим очи ма“, све с кра ја 
збир ке. У њи ма су већ да ти и свет и из раз ау тор ки не дру ге књи ге. Мо же се ре ћи да 
пе сни ки ња би ра је дан од пр вом књи гом осво је них по ет ских про сто ра, ста вља га у 
жи жу и ши ри у крат ку по е му, на тре ну так оста вља ју ћи ша ре ни ка ле и до скоп оста лих 
по е тич ких мо гућ но сти по стра ни, да им се, по же љи, по све ти ка сни је.



158

Јер, тек на кон пр ве књи ге као да се су ве ре ни је мо же пи са ти о оном што је за и ста 
на по чет ку. Ви ди се то и по по чет ним сти хо ви ма зо не не у трал ног при ти ска: „ту од мах 
по ред ри је ке / у хла ду ви со ких то по ла / до се лио се де дин пра ђед и на пра вио ку ћу“. 
По че так је кон кре тан, на ра ти ван, до и ста еп ски, са свим раз ли чит од го то во слу чај ног, 
на мер но ба нал ног по чет ка пр ве књи ге ко ја по чи ње сти хом „је ли смо пи цу и“. Уме сто 
пре зен та, чи ју не за вр ши ву отво ре ност су ге ри ше то и с кра ја сти ха, и у ко ји пе сни ки ња 
по соп стве ном на хо ђе њу из тек ста у текст из но ва из по чет ка ура ња („ис пи ту јем гра-
ни це пре зен та“, ре ћи ће на јед ном ме сту с кра ја збир ке), ов де има мо пер фек том ја сно 
де фи ни са ну ис хо ди шну тач ку фор ми ра ња на шег на ра тив ног/лир ског су бјек та, ње го-
во из во ри ште.

Ако се вра ти мо на Џој са, и пре ци зни је ло ци ра мо па сус узет за мо то по е ме, ви де-
ће мо да се он на ла зи у се дам на е стом по гла вљу Улик са, та ко зва ној „Ита ки“. Она, ко ја 
се у ци ти ра ном па су су спо ми ње, је сте Мо ли Блум. Али пе сни ки ња се не по и сто ве ћу је 
с њом. Мо же мо ре ћи да је очин ски од нос из ме ђу Оди се ја и Те ле ма ха, за ка кав Џојс 
су ге ри ше да по сто ји и у крат ком су сре ту из ме ђу Ле о пол да Блу ма и Сти ве на Де да лу са, 
а ко ји је те мат ско сре ди ште пр вог де ла овог по гла вља, при су тан и у по е ми Ја не Ра ди-
че вић. С тим што је ње на очин ска фи гу ра ов де лик де де, ко јем је књи га и по све ће на. 
Ти ме би се ја сни је од ре ди ла те мат ска око сни ца ње них сти хо ва. Лир ска ју на ки ња Ја не 
Ра ди че вић у исто вре ме за у зи ма и ме сто Те ле ма ха, на ро чи то кад се опи су је уну кин 
од нос пре ма де ди, али и ме сто Оди се ја, кад лир ски глас с вре мен ске и про стор не 
дис тан це го во ри о Плав ни ци као о соп стве ној Ита ци.

А упра во је Плав ни ца ње на Ита ка, вар љи ва ре ка ко ја, ка ко и јој и са мо име су ге ри-
ше, ви ше не го че сто пла ви сво је оба ле. Мо же се ре ћи да су не стал ност, се о бе, стал но 
ру ше ње јед них и зи да ње но вих ку ћа је ди не кон стан те опи са ног про сто ра. По то ме је 
пе сни ки њин дом ви ше Џој со ва Мо ли Блум, не го Хо ме ро ва Пе не ло па. А лир ска ју на-
ки ња сли ко ви то све до чи о том вар љи вом од но су пре ма про сто ру ко ји сма тра сво јим 
до мом: „кад би смо бар по пра ви ли кров ку ће / у ко јој не пла ни ра мо да жи ви мо / има ли 
би смо гдје да се вра ти мо“. 

На тој тен зи ји уда ље но сти и не мо гућ но сти по врат ка и на ста је ње на кон стант но 
се ле ћа ку ћа ко ју гра ди не од опе ке, већ од је зи ка, ка ко и са ма ка же, на на у че ним, по-
зајм ље ним, де ди ним ре чи ма. Не ка да је то и бу квал но слу чај. По ред на ра тив ни јих 
де ло ва ко ји са би ра ју у се би мно штво сли ка што окру жу ју лир ску ју на ки њу док ис тра-
жу је свет око ре ке Плав ни це као цен трал ног то по ни ма књи ге, ја вља ју се и бло ко ви 
пре у зе тог го во ра, да ти у ита ли ку и одво је ни од дру гих у за себ не стро фе/це ли не. Они 
или при па да ју не ком дру гом, а не су бјек ту глав ног лир ског то ка, или му при па да ју у 
не ком дру гом вре ме ну, да ти кроз не ке но ве од но се. Из гу бље на по ро дич на при сност 
по на вља се кроз љу бав ни од нос, па по том из но ва гу би. Кроз то удва ја ње и па ра ле ли-
зам гла со ва, чи та о ци ма се су ге ри ше сва умет ност се ћа ња и ар ти фи ци јел ност про сто-
ра по е зи је у ко јем се ево ци ра но из но ва из гра ђу је сва ким чи та њем. Али, та ко ђе, тој 
ар ти фи ци јел но сти се пе сни ки ња и пре пу шта с пу но по ве ре ња, свим сред стви ма ко је 
има на рас по ла га њу – би ло да су то кла сич на лир ска на ра ци ја, умет ну ти текст или 
сме ли је тек сту ал не ин тер вен ци је, по пут оста вља ња огром них бе ли на и ис пи си ва ња 
за ре за пре ко чи та ве стра ни це – ите ра тив но ре/кре и ра ју ћи зо ну у ко јој и уну тра шње 
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и спо ља шње ко нач но сто је у не ка квој рав но те жи, ства ра ју ћи у су бјек ту не што што 
би смо сло бод но мо гли на зва ти скла дом – не у трал ни при ти сак из на сло ва књи ге.

Чи та ју ћи по е му Ја не Ра ди че вић кроз ра курс Улик са, али све вре ме има ју ћи на уму 
и пе сни ки њи но пр во оства ре ње, њен из раз нам се чи ни за чуд ни јим не го што би то на 
пр ви по глед из гле да ло. Сем по ме ну тих тек сту ал них ин тер вен ци ја, ко ји ма се и ви зу-
ел но, за пе та ма, ства ра ју та ла си ре ке, или слу же њем ве ли ким бе ли на ма, ис пу ње ним 
го во ром тра ва и пе смом ти ши не, као код не ког од сут ног, ми ну си ра ног Ра ич ко ви ћа, 
ау тор ка по себ ну па жњу обра ћа и на лек си ку ко јом се до ча ра ва ми кро то по ни ми ја 
де тињ ства. Цвет ’по по ве га ће’, лук од ко шће ле, бла вор, зми јо ли ки гу штер, с ко јим се 
лир ска ју на ки ња по ре ди, до ле та ње ба љо шки, до ла зак ша ка ла, пе ца ње ошћи ма... Пе-
сни ки ња пред чи та о цем бу ди при кри ве ну ен ци кло пе дич ност при ро де, ка ква је у 
ње ној пр вој књи зи ре зер ви са на за ди ги тал ни про стор са вре ме но сти. Ти ме се ево ци-
ра ју „бо га та ла жна се ћа ња“, ка ко се на јед ном ме сту ка же.

По себ но је за ни мљи во што ау тор ка не ма јед но зна чан вред но сни си стем. Она се не 
пла ши да за ро ни у за ви чај ни про стор, али исто вре ме но не ма по тре бу да га иде а ли зу је. 
Исто та ко, што је да ле ко вид ни је у ње ној пр вој књи зи, она стра стве но ис тра жу је свет 
пре ло мљен кроз ви зу ру соп стве не ге не ра ци је, при хва та ју ћи га, али не ли бе ћи се и да 
пре ма ње му по по тре би бу де кри тич на. Све ово ње ним сти хо ви ма да је од ре ђе ну до зу 
емо тив не ком плек сно сти и зре ло сти, ко ји са мо до при но се успе ло сти књи ге.

Иа ко је ово, пре све га, при ча о де тињ ству, она то ни је на она ко те ме љан на чин на 
ко ји је то, на при мер, пре не ко ли ко го ди на об ја вљен сјај ни пр ве нац хр ват ске пе сни-
ки ње Мо ни ке Хер цег, По чет не ко ор ди на те. Ја на Ра ди че вић ис тра жу је не то ли ко про-
стор, ко ли ко се ћа ње, не са мо од ра ста ње и фор ми ра ње по се би, већ се до ти че њих као 
опри сут ње ња осе ћа ња при сно сти. То је та зо на у ко ју нас као чи та о це уво ди и чи ју 
то по ни ми ју ис тра жу је кроз ис пи си ва ње ма те ри ја ла соп стве них се ћа ња. И док ау тор-
ки на пр ва књи га по чи ње на из глед про из вољ ним, отво ре ним сти хом, ње на по е ма се 
на сли чан на чин са да пре ки да: „али при је то га / при је тог мо рам“ гла се ње ни за вр шни 
ре до ви, су ге ри шу ћи не за вр ши вост овог пе снич ког по на вља ња из ма шта не про шло сти 
и не за вр ши вост ства ра лач ког по ступ ка. И док по е ма на ста вља да ско ко ви то те че као 
и ре ка ко ју те ма ти зу је, чи та лац се ди на ње ној оба ли све стан да је је ди ни вид по сто ја ња 
у по ет ском тки ву де тињ ства упра во ите ра тив, кроз бес крај но об на вља ње при сно сти 
на пи са ног у са мом чи ну чи та ња.

По е ма зо на не у трал ног при ти ска Ја не Ра ди че вић чи ни се као из у зет но за ни мљи-
во оства ре ње јед ног од нај и зра зи ти јих но вих пе снич ких гла со ва ре ги је, ко ји мно го 
то га обе ћа ва. Ипак, чи ни се да са ма књи га, ко ли ко год на мер на би ла ње на не за вр ше-
ност, оста је не ка ко не до ре че на, пре у ска за оквир ко ји са ма се би од ре ђу је. Чи та лац 
оста је на кон за вр шних сти хо ва још же дан Плав ни це, же ле ћи да се ау тор ка на гла вач-
ке ба ци ла у свој ру рал ни про стор, као што је ау тор Улик са то учи нио ура ња ју ћи у 
ур ба ни. У сва ком слу ча ју, те мат ска и из ра жај на ши ри на и лу ди стич ка хра брост ко ју 
пе сни ки ња по ка зу је у пр вој књи зи, за јед но с емо тив ном од ме ре но шћу и вред но сном 
отво ре но шћу по ка за ним у дру гој, кроз ис тра жи ва ње осо бе ног лич ног лир ског све та 
ко ји је да ле ко од то га да бу де епи гон ски де ри ва тив ге не ра циј ских по е ти ка, го во ре о 
ве ли ком по тен ци ја лу ове ау тор ке. 


