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Књижевни портрет: Никола Живановић

Александар Костадиновић

ПРОВОКАЦИЈА С ВАРИЈАЦИЈАМА

 Збирка песама Carmina Galli (2014), четврта поетска књига 
крагујевачког песника и преводиоца Николе Живановића, нуди се чи-
талачком искуству као стицај несродних, па и противречних поетич-
ких стремљења, а тиме и као повод преиспитивању постојаних читалач-
ких стратегија, у великој мери заснованих на провизорним уверењима и 
неосвешћеним навикама.  
 Осим раније потврђеног умећа у руковању како слободним стихом 
тако и традиционалним песничким облицима, поред већ испољене тежње 
за конфронтацијом „баналних призора“ с тзв. „великим песничким те-
мама“ (Астапово, 2009) – аутор у новој књизи, награђеној престижним 
признањем (награда „Бранко Миљковић“ за најбољу песничку књигу 2014), 
демонстрира и способност грађења опсежних (над)текстовних целина, што 
је својеврсна новост у односу на дојакошње Живановићево стваралашт-
во. Поетске минијатуре, доминантно морфолошко опредељење у ранијим 
књигама овог аутора, нису ни овде напуштене (индикативан је, рецимо, 
наслов „Тридесет и једна реч о љубави“), али сада имају тек функцију кон-
траста (или предаха) између волуминозних  текстовних блокова.  
 У ствари, однос између кратких и дугих форми у Живановићевом пес-
ништву је нешто сложенији: дуже целине су, по правилу, грађене на форму 
вишеделних текстова, које је жанровски најупутније одредити као поеме,  
где се као основна градивна јединица појављује управо поетска минијатура. 
О томе да ли ће минијатуре прерасти у вишеделну поему (или дужу пес-
му) или ће, пак, остати независне једна у односу на другу (појединачан 
наслов и, консеквентно, посебно место у садржају књиге) не одлучује 
степен њихове међусобне кореспонденције. На пример, текст „Ода мојој 
баби“ представља трипартитну композицију, састављену од црнохуморно 
интонираних сличица чија је основна тема старење ‒ психичка и физио-
лошка занемоћалост лирске јунакиње. Трећи, завршни део песме, иако се 
обимом и тематиком савршено уклапа у контекст формиран претходним 
стиховима, доноси значајан емоционално-вредносни и значењски отклон: 
Из собе моје бабе ноћу чујем / Како плаче нека девојчица. / Да ли се то у 
сну моја баба, / Прекривши лице дечјим рукама, / Од смрти брани? Сличне 
међутекстовне релације, са истицањем завршног дела као изненађујуће и 
помало парадоксалне поенте,  пажљиви читалац може пронаћи на почет-
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ку збирке, али сада у оквиру скупине текстова који су, макар формално, 
представљени као три засебна песничка састава, као три аутономне целине 
‒ „Стварност, прва варијација“, а за њом још две „варијације“ у низу. Осим 
тога, песнику је свеједно (макар тако изгледа) и то да ли ће овакви тексто-
ви сродне тематике (и реторике наслова), бити публиковани у непосредној 
сукцесији, један за другим, или сепаратно: песме „Четрдесет и пет речи о 
љубави“ и „Тридесет и једна реч о љубави“, без обзира на то што наслови 
указују на вишеструку међусобну кореспонденцију, налазе се на дистан-
цираним, сасвим оделитим крајевима збирке.
 Наглашеном арбитрарношћу у избору композиционих решења 
(али и стиховних облика, тематике, стилских и тонских регистара) књига 
Carmina Galli може испровоцирати читалачко питање (заправо, већ јесте!) 
о томе „где се изгубила доследност, камо нестаде песничка одлука, има ли 
логике у овом нереду?“. Стрпљивији читалац, међутим, лако ће се присе-
тити да је једна од најзнатнијих теорија песништва у ХХ веку инсистирала 
на томе да је песништво вид хармонизације супротних психичких  порива, 
као и тога да је „дисонантна напетост“ битно обележје модерне поезије 
уопште, те да су најзначајнији представници модернитета  на страни и 
код нас (нпр. Волт Витмен, Растко Петровић) исписали микро-апологије 
песничком противуречју. С друге стране, мање је познато да су класични 
песници, па и аутори неокласичне оријентације, почев од хеленистичког 
раздобља па све до почетка XIX века, често с програмским опредељењем 
примењивали композиционо начело именовано као variatio (грч. ποικιλία). 
Ово начело манифестује се у виду тематских и тонских варијација (а каткад 
се прикључују алтернације обима и облика), које код континуираног 
читања треба да произведу утисак разноврсности. Већ на основу ових 
прелиминарних запажања о могућем пореклу композиционих принципа 
уграђених у Живановићеву књигу,  може се наслутити сложеност (ако не и 
домет) овог песничког подухвата.
 Усредсредимо ли своју пажњу само на вишеделне песничке саставе 
унутар књиге, видећемо да и они показују недвосмислене знакове ауторске 
инвенције: свака од ових „поема“ изграђена је на другачијим, непоновљеним 
композиционим поступцима. Почев од најтрадиционалнијег типа 
линеарне интертекстуалне везе, којом се развија јединствен поетски 
сиже са истим хронотопским и актерским чиниоцима ‒ као што је то у 
насловној поеми „Carmina Galli“, где се реинтерпретира живот и дело 
римског елегичара, беседника и политичара Корнелија Гала (I век пре н. 
е.); преко контрастирања на први поглед тематски неповезаних исповедно-
медитативних и дескриптивно-симболичких пасажа у поеми „Године 
учења“; до суптилних значењских варијација средишњег мотива у оквиру 
песме „Христ у цркви Н“. 
 Посебно је занимљив последњи од наведених текстова. Ова песма 
осмишљења је као пет узастопних медитација о истом материјалном 
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предмету који је увођењем у религиозни култ променио своју значењску 
вредност. Tачније, реч је о крсту ‒ „дрвету у којем је изрезбарен лик 
Христа“. Специфичности изрезбареног Христа („мали“, „сув, без мишића, 
перце анђела“) иницирају пет различитих рефлексија лирског субјекта 
(или пет различитих лирских субјеката?), при чему је у сваком од сегмената 
песме другачије емоционално, идеолошко, па и аксиолошко становиште 
из којег се перципира религиозни артефакт и са којег се изричу поменуте 
рефлексије: њихов емоционално-вредносни и семантички распон креће 
се од скрушене молитве за нејач, преко употребе вере као аргумента у 
интелектуалном обрачуну са солипсизмом, до неразрешивих агностичких 
питања и недоумица. Иако песма „Христ у цркви Н“ иде у сам вредносни врх 
књиге Carmina Galli, овде је, заправо, најбитније то што уочени поступак 
разоткрива још неке законитости у Живановићевом песништву. 
 Суптилна подругојачења истог предмета певања, у ствари,  упућују, 
на мисаону и емоционалну несмиреност као суштинску одлику ове поезије. 
Зато су, осим тематских и формалних, евидентне и непрекидне идејно-
аксиолошке алтернације. Најприметније је то на корпусу Живановићеве 
љубавне поезије, која се почев од првих стихова, углавном, нуди читаоцу 
као узнемирујућа тематизација телесних страсти и агоније бестијалног 
(само)мучења („Љубавна песма Светог Себастијана“, „Реприза“, „Carmina 
Galli). Парадоксално, виолентни порив за уништењем предмета жеље може 
имати своје психолошко порекло у раној и потпуној идеализацији љубави, 
оној у западноевропској традицији начелно опеванијој њеној варијанти, 
којој је и Живановћ посветио немали број стихова и речи: Као што постоји 
један прав угао, / Постоји једна љубав, једна мржња. / И она се не дешава. / 
Она постоји, као што постоје мирне ствари, / Као што постоје бројеви, / 
Као маслачци што постоје на ливади док ветар дува, / Ветар дува јако / А 
крунице маслачка се не расипају („Четрдесет и пет речи о љубави“). 
 Како су слични процеси дестабилизације приметни и у другим 
тематским подручјима Живановићеве поезије, помињани читалац с мањком 
стрпљења може поново бити испровоциран да се запита над проблемом 
мисаоне доследности, тј. над конзситенцијом песничког Weltanschauunga, 
као евентуалном критеријуму за процену вредности саме поезије. Без жеље 
да разматрамо заснованост таквог читалачког приступа, склони смо тек да 
назначимо начелни узрок поменуте „неконзистентности“: она произлази 
из песниковог настојања да симултано обнови поступке и конвенције 
апартних песничких традиција. 
 Отварањем збирке преводом Елиотове „Љубавне песме Светог 
Себастијана“ не наговештава се тек специфично схватање литерарне 
баштине, већ и ауторско опредељење за оно неканонско и апокрифно 
у њој. Наиме, одабир текста који Томас Стернс Елиот није уврстио у 
свој ауторски канон, као и Живановићеве преводилачко-списатељске 
манипулације истим, од далекосежног су значаја за разумевање књиге 
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Carmina Galli. „Плагирајући“ рани поетски састав енглеског нобеловца, 
тачније, потписујући га као сопствени стваралачки рад ‒ уз пропратну 
напомену „по Т. С. Елиоту“ ‒  Живановић се показује не само као 
приврженик Елиотовог стваралаштва (па и стваралаштва његових 
следбеника/преводилаца на српском књижевном простору), већ много 
више као заступник нарочитог, класичног и класицистичког одношења 
према литерарним узорима. (Нестрпљиви читалац имаће поново дилему 
да ли је реч о „крађи или песничкој слободи“!) Испоставља се, тако, да је 
Елиот за Живановића исто што и Хорације за Јована Стерију Поповића, 
а „Љубавна песма Светог Себастијана“ значајан извор интонационих, 
тематских и семантичких аспеката књиге Carmina Galli, баш као што је и 
Хорацијева ода „Integer vitae“ била у случају Стеријиног Даворја.
 Сасвим у дослуху с поменутом пролошком антиципацијом, у већини 
текстова Живановићеве збирке видан је песнички напор реконфигурације 
љубавног песништва у српском књижевном контексту. Као што је већ 
речено, лепота и љубав код овог аутора су у нераскидивој спрези с мучењем 
и смрћу, па задобијају и изразито амбивалентан статус: реч је о концепцији 
лепоте чији су интегрални део „грозно и ужасно“ (као што је то евидентно 
у симболички насловљеној песми „Кукурек и кадуље“) или, пак, о љубави, 
по правилу телесној, где су задовољство и бол готово изједначени и 
неодвојиви (садо-мазохистички призори представљају лајт-мотив читаве 
збирке). Пред читаоцем је, у ствари, покушај велике синтезе ‒ класичне 
традиције европског песништва и оног тока његовог модернитета, почев 
од романтизма наовамо, који је препознатљив по „естетици ружног“ и 
по „окрутном скопчаним с уживањем“. Један од најраспрострањенијих 
поступака овог крајње субверзивног рукавца европског модернитета јесте 
тзв. „демонска модулација“, која се своди на „изокретање вредности“ тј. на 
„свесни обрат уобичајених моралних повезаности архетипова“. 
 Кроз сучељавање класичног и у великој мери канонизованог 
репертоара тема, слика и симбола и њихове неканонске, „изокренуте“ 
варијанте отвара се простор за иронију и сарказам као најбитније квалитете 
Живановићевог рукописа. Дакле, иронија, сарказам и црни хумор код овог 
песника јесу манифестације разноврсног первертирања конвенционалног 
односа између ероса и танатоса, уживања и бола; али такође духа и тела, 
искуства и младости, поезије и егзистенције. 
 Најмаркантнији иронијски обрт, као својеврсну поенту читавог 
певања, аутор је сместио у саму завршницу књиге, у претпоследњи песнички 
састав, који је збирци позајмио наслов. Посегнувши поново за поступком 
псеудо-атрибуције песничког текста, само у обрнутом смеру у односу на 
почетак књиге, приписујући овога пута сопствену поему „Carmina Galli“ 
‒ римском књижевнику Корнелију Галу; песник на мисаоно провокативан 
начин артикулише запитаност над дометом и значајем поетске речи. 
 Јер, топос „песничке бесмртности“, мисао о трајности песама које 
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ће се чути „[...] гласно кроз сва времена, / Вечне као Рим што је, вечите 
као звезде“, изговара песник чија ни једна песма до наших времена није у 
целости сачувана.
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Марија Кнежевић

ПРЕВЕДИ СЕ!
(Никола Живановић, Carmina Galli, 
„Повеља“, Краљево, 2014)

 Чију поезију пишемо када пишемо поезију? Тај први одговор, који 
није нетачан, искористиће и они који на то немају право. Но, оставимо 
их на миру овом приликом. Реч је о томе да постоји више одговора на ово 
питање, а да ниједан није коначан.
 И нехотице ћемо цитирати или парафразирати нечије стихове док 
смо уверени да исписујемо своје. Поезија тако опстаје. То је чин љубави – 
преводити другог. Ипак, мали је број песника који ће пристати на „римско 
ауторско право“. Што значи дати предност умећу певања над потребом за 
власништвом. Што пре свега значи уступити Другом то место првог које 
наше време победника сматра јединим вредним славе, мада не само ово 
време. За разлику од боксера или гладијатора, песник је ту да разуме, да 
предвиди и преведе Другог не да би га победио, већ да би наставио веш-
тину. И то у књизи Carmina Galli чини Никола Живановић, нежни, суро-
ви, озлоглашени, расплакани enfant terrible који се распада од чежње за 
Вољеним, али док у томе ужива он све време зна – било у слободном или 
везаном стиху, правила певања морају имати приоритет. 
 Класични романтичар, Никола даје до знања да је начисто са тим да 
нема нових тема, те је стога, осим радости стварања, велика одговорност 
пред песником који пише о љубави, младости, пролазности, смрти. Кад те 
изблиза волим пусти / Да ти бар пишем издалека. Љубав је највећи изазов 
и за најбоље песнике, али не само због чувеног страха од пада у баналност. 
Љубавна песма је рендгенски снимак онога који пише, или би тачније било 
рећи стриптиз до краја. Лакше је избећи љубавну песму у име „важнијих 
тема“ него допустити да сви виде колико у вама (и колико изостаје) има 
емпатије, страсти, умећа вољења до спремности да себе поништите, јер то 
је љубав. Постати превод Другог. 
 Ишчитавајући Николину претходну књигу, Астапово, осетила сам 
блискост са песником коме је музика на првом месту. Тастатура попут 
клавијатуре – тако нешто сам записала. Волим што видим да се мелодија у 
рапсоду још више ослободила, досегла аутопоетички исказ као што је овај 
у песми „Велика Алба“: Био сам снег на коме твоје тело оставља анђеле. // 
Хајде да певамо! / Ти певаш неке песмице без смисла / И кажеш: „Ја прво слу-
шам речи тек онда музику“. / То одбијам. / И у поезији сам увек прво слушао 
музику / Речи тек касније, / Понекад.
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 Други ће, не сумњам у то, написати о Николиној поезији много више 
него што за тим осећам потребу, побеђену жељом за читањем. Без речи 
управо зато да бих чула ту симфоничност записа, призора, геста… Овом 
приликом бих још волела да кажем да ме плени Николина потрага (поте-
ра можда?) за присношћу. Чујем је у песми „Странци“ – у одличној обра-
ди старе теме осећања блискости са непознатима веће него што бисмо је 
очекивали од ближњих. Потом у песми „Пролеће 8.а“, када онај који пла-
че гледајући поток и Како се вода мучи, / Како се мучи док тече. („Велика 
Алба“), нежно примети да је тај опрезни слап Тај дроњак са планина. „Ода 
мојој баби“ један је од исхода Николиног (свесног или не, свеједно) ходања 
необележеним стазама зена. „Балада о усамљености“ је мангупски испе-
вана, у најбољем смислу те речи, упућена онима који ће је учити напамет 
и рецитовати, потом антологичарима, а опет, ни у овој песми нема никак-
вих уступака пред искреношћу потонућа. Као што нема ни страха да ће 
се трубадур домоћи обале, копна на којем ће наставити нови превод пева 
сирена.

Са свечаности уручења Награде у Холу Градске куће у Нишу

Ф
от

о:
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. М
. Ц

ар
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ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА БОРБЕ
(Никола Живановић, Carmina Galli, 
„Повеља“, Краљево, 2014)

 Књигом Астапово из 2009. године Никола Живановић стекао је 
углед на млађој српској песничкој сцени. Збирку су обележавале, с једне 
стране, песме о граду и градском животу, углавном испеване у слободном 
стиху, а, с друге, песме љубавне и породичне тематике, обележене употре-
бом везаног стиха. Ако се искуство везаног стиха стави по страни, иако 
је доносило прегршт успелих песама, Астапово је ипак остало у хоризон-
ту очекивања који са собом носи савремена српска лирика. Пет година 
касније Живановић је поново на себе скренуо пажњу књигом Carmina 
Galli, која му је донела и престижну песничку награду „Бранко Миљковић“. 
Иако на известан начин са овом песничком збирком наставља тамо где је 
стао, комбинујући слободан и везан стих, нова књига Николе Живановића 
доноси и преко потребне искораке, потребне и аутору, али и савременом 
српском песништву. 
 Премда на једном месту у збирци стоји: „О љубави не би требало да 
говорим. / Боље о политици, економској кризи, ратним злочинима; / О глу-
пости предака, неспремности потомака, / Али о љубави никако.“ Carmina 
Galli је, пре свега, књига љубавне поезије, од уводне „Љубавне песме Све-
тог Себастијана“, успелог препева Елиотове ране песме коју није уврстио 
у књиге које је сам приредио, све до песничког циклуса „Carmina Galli“ 
смештеног при крају књиге, по коме је насловљена и цела збирка. Од поли-
тике, економске кризе и других тема, којима обилује наша свакодневица, 
нема трагова у овој књизи. Песник се усредсређује само на употребу оних 
тематских комплекса које он сматра суштинским и неопходним у поезији, 
те је књига покушај да се напише једна књига чисте лирике. Најизразитији 
такав мотив јесте љубав. Иако се чини да Живановић, посматрајући ствари 
на овај начин, остаје у изразито традиционалном положају, јер се одри-
че доброг дела простора који је лирика за себе освојила, љубавне слике 
које нам он доноси контоверзне су. Од љубави која се у свакодневици ра-
сипа и која траје заклоњена усред градске вреве (три песме које се баве 
варијацијама стварности), Живановић долази до љубави која се креће на 
опасној граници између задовољства и бола, са извесним садомазохи-
стичким моментима („Љубавна песма Светог Себастијана“, „Реприза“). 
Љубав за Живановића нипошто није идилична, и ретки су у њој тренуци 
непомућене среће и мира. Са њом под руку иду љубомора и честа патња 
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(„Carmina Galli“, „Тридесед и једна реч о љубави“). Љубавна тема обележа-
ва и изузетно успела песничка остварења „Велика Алба“ и „Тамариних пет 
минута“, једна од вишеделних песама у којој је Живановић демонстрирао 
своју виртуозну употребу везаног стиха.
 Поред љубави битна тема ове књиге је и прелазак у зрелост. Песнич-
ки субјект књиге Carmina Galliна више места вапи да је потребно преста-
ти бити млад, јер када човек дође у одређене године младост духа постаје 
„знак слабости“ и „лењост духа“ и она „ти не може дати ништа / Када јој 
прође време“ („Витановачка“), јер „младост је само фаза, / Претпостав-
ка старости, / Њена скица, костур, / План пред којим архитекта / Стоји 
замишљен“. Тежи се старости, а самим тим и реализацији постојећих 
потенцијала јер: „Стар човек је круна цивилизације“ („Последњи“).
 Ипак, иако се у књизи Carmina Galli од младости опрашта, Живановић 
јој у песничком циклусу „Године учења“ даје омаж. Овај циклус јесте мали 
спев о одрастању и стасавању песника. Љубав, рађање песничког дара али 
и спознавање смрти опевани су у овом одличном остварењу. Управо је 
спознање смрти важно за одрастање младог песника. О томе се пева у пес-
ми „Линија сенке“. Прихватање сопствене смртности и свест о њој јесте 
оно што песника води у зрело доба („Смрт је у мене ушла до сржи / У крв у 
мисли црне и хладно“). Занимљива је и структура песничког циклуса „Го-
дине учења“, након сваке од девет песама, које описују различите моменте 
из живота младог субјекта, изузимајући последњу девету, долази по једна 
песма са темом пролећа као својеврсни рефрен овог циклуса. Међутим, 
песма са пролећном темом никада није иста, већ је аутор испевао читав 
низ варијација на тему пролећа и његове различите манифестације. Ова 
способност варирања одређеног песничког мотива итекако оправдава 
Живановићеве претензије на зрелост у овој песничкој књизи.
 Никола Живановић је у односу на претходну књигу Астапово, у 
којој су главне јединице песничког исказа биле краће песме, посегнуо ка 
захтевнијим песничким облицима, циклусима и дужим песмама. Поред 
већ помињаних песничких циклуса „Године учења“ и „Carmina Galli“, ту је 
и вишеделна песма „Христ у цркви Н“, која нам доноси једну специфичну 
религиозност малих ствари, дуга песма испевана из једног дела „Кукурек 
и кадуље“, љубавни песнички циклус „Тамариних пет минута“ и дијалошка 
песма „Песник и музе“. У овом дијалогу песник поново истиче важност 
спознаје смрти и љубави за реализацију талента. 
 Песма „Песник и музе“ води нас до још једне особине ове књиге, а 
то је песничка самосвест. Песничка самосвест коју овај песник поседује 
представља још једну вредност његовог рукописа. Многе песме у књизи 
тичу се поезије саме, тако се и циклус „Carmina Gali“, може посматрати не 
само као љубавни, већ и као поема о судбини песника. У том светлу може-
мо читати и следеће стихове: „Проклета нек је беда, мој сиромашни Гале 
/ Бедом не можеш љубав купит, џабе ти песме / Џабе ти што си први до 
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Цезара у Риму / Џабе ти стих и слава и ловорови венци/  За тебе увек биће 
најбољег меса на гозби / За тебе увек биће  најбољег сицилског вина / За 
тебе увек биће најлепших римских жена / Ал ће месо и вино и жене туђе 
бити / Стихом се љубав само у зајам узети може [...]“.
Отуда и завршетак ових Галових песама сенчи иронија. Обраћајући се Це-
зару са тврдњом „Твоја ће дела Гаје нестати једнога дана, / А моје песме 
чуће гласно кроз сва времена, / Вечне као Рим што је, вечите као звезде“, 
песник Гал уверен је у трајност свога дела. Међутим, имајући на уму шта 
се десило са песничким опусом историјског римског песника Гала, јасно 
је да исказ којим се завршава овај песнички циклус поткопава сумњом у 
трајност свега, па и саме песничке уметности.
 Ипак, чини се да је и поред већег број појединачно успелих песама 
које доноси, збирка Carmina Galli најзначајнија по томе што прави искорак 
изван уобичајеног хоризонта наше савремене поезије, с једне стране, обеле-
жене модернистичко-постмодернистичким наслеђем а, с друге, дијалогом 
са фолклорном традицијом. Насупрот томе, Живановићева збирка доно-
си комуникацију са много ширим корпусом песничког наслеђа. Никола 
Живановић је песник који шири хоризонт песничке традиције на коју 
се наслања савремено српско песништво. Иако у књизи постоји песма 
„Кључеви за Елиота“, Живановић се не ослања искључиво на песничка ис-
куства модернизма, и попут свога, очито омиљеног песника, и Живановић 
има широке погледе на песничку традицију. Отуда његов врло плодотво-
ран дијалог са песништвом у распону од античке, пре свега римске љубавне 
лирике, преко поезије трубадура и песништва романтизма, све до поезије 
савремених класика Ивана В. Лалића и Борислава Радовића. Ових дијалога 
Живановић је потпуно свестан и они су, нема сумње, плански укључени у 
књигу.
 У сваком случају, Carmina Galli је књига песничке обнове, обнове 
љубавне лирике, и поезије у ужем смислу речи, и стога може бити важан 
тренутак нашег савременог песништва. Њоме нам је песник одгонетнуо 
и једну загонетку, која се бар пред овог критичара поставила када је про-
читао последњу песму из Астапова „Споменик Војиславу Илићу“. Запитао 
сам се откуда она ту и зашто баш Војислав? Међутим, сада након читања 
књиге Carmina Galli, тешко да бисмо могли наћи боље најаве за ову књигу 
од те песме. Иако нам приликом читања књиге Живановић ставља Томаса 
Стернса Елиота у први план као свог учитеља, мислимо да је прави пес-
нички „црни краљ“ књиге Carmina Galli баш Војислав, један од највећих 
обновитеља песничког исказа и родоначелник модерног српског песништва. 
                                     

. 
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Добривоје Станојевић

МНОГОЛИКА СТВАРНОСТ
(Никола Живановић, Carmina Galli, 
„Повеља“, Краљево, 2014)

 Трећа самостална песничка књига Николе Живановића указује на 
песникову одлучност да се ништа важно не занемари, ни оно што се де-
шава у спољној и унутрашњој стварности ни оно што се дешава у форми 
којом се то исказује. Песник не преза од риме, напротив, успешно је ино-
вира, неспутано понавља и искушава обликујући разнолике варијације 
стварности. Извесно одушевљење у варирању стварности води према раз-
личитим облицима чудесног. Живановићева поезија у доживљеном види 
сакривене посебности које тек треба откривати. Она, управо зато, почива 
на извесним парадоксима и неспоразумима који воде према ненаглаше-
ном прижељкивању идиле. Пут до идиле је, међутим, трновит, мада се у 
поезији стварност може варирати до момента блиског жељеном. Тако се, у 
овој песничкој књизи, непрестано тежи за новим духовним и лирским по-
ретком:
 Ишли смо Београдом ког није било, / На Аутокоманди су застајали 
непостојећи аутобуси, / На Каленићу су сенке ствари продаване за новац 
који нико није имао, / Ишли смо улицама којима се није имало куда отићи / 
Нити вратити, / Ишли смо тако заједно, више сами, / Јер мене није било, 
ни тебе није било, / А онда смо прошли поред нас, / Загрљених, стварних, 
какви нисмо. („Стварност трећа варијација“)
 У Живановићевој поезији нема маниристичких елемената упркос 
честом понављању и рими променљиве надахнутости. Јаких субјективних 
вредности, ова лирика сеже у мало познате личне просторе. Рима је, ипак, 
не спутава. Напротив, као да јој даје традиционалистички епски замах 
и модерну парадоксалност. Повремени паралогизми и алогичности, као 
и елементи парадокса и апсурда чине да се обриси традиционалне фор-
ме сусретну са бујном осећајношћу. Чак и елементи певања које личи на 
„класично“ (насловна поема) имају призвук снажне субјективности и не-
конформизма. Лирске слике су често прожете алогичним, повремено ми-
стичним и магијским реторичким синтезама. Посебно динамичка поезија 
иако јој контемплација није слабија страна. 
 Ко не осећа самосвојност ове поезије, без обзира на повремену 
заробљеност формом, тај не види широки лирски лук сакривени иза при-
видно традиционалних слика. Постоји и знатна лирска воља да се буде ис-
крен, а другачији. У ствари, модерно аутентичан на сетно старомодни начин:
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 Сети се зато оне мале / Старице што је једног дана / Опрала суђе 
па је сишла / у башту, легла и умрла / И гле није јој било ништа. („Линија 
сенке“)
 Повремена хармсолика песничка оријентација налази се у песми 
да би одагнала поенту и наговестила продужено трајање песме. Од лир-
ске приче са очекиваним значењен настаје мудро духовита непатетична 
изрека. Њоме се долази до ненаметљиве литотизације, преумањивања 
представљеног света којим се наговештава спутана духовитост. Њу увек 
ваља иматги на уму. Код Живановића је, зато, много тога на пола пута 
између трагичког и луцидног, између испричаног, наговештеног и елип-
тичног, готово ентимемског: Била је једна мршава; / Улази у спаваћу собу, / 
Прстење јој само спада са прстију; / Када се скине гола / Остане само гла-
ва. („Песник и музе“). 
 Живановићеву поезију можете препознати по умешном спајању па-
радоксалног, елиптичног и паралогичног. Ипак, будући не превише рето-
рична, она се опире сваком покушају успостављања дуже лирске нарације. 
Управо у поеми „Песник и музе“ минијатурним дијалозима ствара се ути-
сак посебне сажете бекетолике драматичности: 
 ПЕСНИК: Па, моје даме, био сам још дете, / Знам да је била шума, / 
Било је дима у шуми, / Знам да је било и растанака, мада нико није отишао; / 
Знам да је било сусрета, мада нико није дошао.
 Необичности у овом интелектуалном разговору стварају слику але-
горичне лиризације. Без наглашене алегоричности, без патетичног лиризма.
У овој поезији нема празних одушевљења ни емфатичности. Има духови-
тих проширивања језгра певања, повременог пренаглашавања афектвине 
скале. Све је то, међутим, надвладано аутентичним аутсајдерством лир-
ског јунака и његовим посебним смислом за паралогично: 
 ПЕСНИК: Да је он мртав, да су они живи, / Да немају појма како се 
то десило, / Да исту ствар кад мислимо на живе / Називамо животом, / А 
кад мислимо на мртве смрћу. („Песник и музе“)
 Живановићеви стихови нису парадно парадоксални, нити намет-
љиво алогични. Они су, једноставно, ненасилно другачији без претеривања. 
Повремено се призове Рилке (... Љубећи јој маторе смежуране груди, / Рил-
ке је написао да је сваки анђео страшан.). Праве се мала усредсређења око 
Елиотове поезије („Љубавна песма Светог Себастијана“, „Кључеви за Ели-
ота“: Треба га читати истрајно и пажљиво / И без разумевања). Ненагла-
шено призива по који мотив Борислава Радовића или Ивана В. Лалића. 
 Живановић се не односи иронично превише ни према традицији ни 
према миту. Преувеличавања јесу природна својства мита, али се пажљиво 
бираном лирском елипсом све доводи на неопходну меру. Видљиво је, оту-
да, сједињавање рефлексивног, афективног и емотивног. Тако се долази до 
сликовитог оштроумља са аутентичним, готово ејдетским, лирским сли-
кама: 
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 ... Један поглед са прозора на десетом спрату када си рекао. „Ничега 
ружнијег од јутра на Новом Београду“, / Породични ручак од пре тридесет 
година / Када си последњим напорима снаге / Покушавао да кашиком изва-
диш / Зрак сунца што ти је упао у супу. („Тамариних пет минута“)
 У овој напетој лирској књизи нема сувишне акробатике речи ни на-
силних парономастичких игара. Готово да нема ничег сувишног, још мање 
празног иако има поразности сваке врсте. Има аутентичног доживљаја, не-
што више душе него што смо навикли, довољно духа, дубоке осећајности и 
вешто скривене рефлексије која се не служи пренаглашено иронијом. По 
среди је осећајност над којом се морате замислити и емпатисати са њом. 
Нека врста вечног романтизма протеже се, такође, овим рукописом. Реч је 
о складном јединству „мишљења и певања“, иронијом појачаних ефеката, 
повремене разблажене нарцисоидности без које не може ни једна поезија. 
Осећање исказати рефлексијом, а рефлексију ободрити, не разводнити, 
осећањем. Живановићев песнички језик у својим дубљим музичким под-
логама носи вредности којима се потврђује добар песнички глас овог ли-
ричара. 
 Не треба сметнути са ума да је ова поезија повремено нападно 
љубавна, ако и постоји другачија тематизација лирике. Смештена између 
својеврсног неоромантизма и неосимболизма она се служи донекле паро-
дираним обрасцима емотивног певања: 
 Свако постојање после смрти / Мора да буде пакао. / Пакао је вечно 
бити без тебе. / Пакао је вечно бити са тобом. / Једино је подношљива / Ова 
неизвесност твога долажења и одлажења, / Овај живот. (Тридесет и једна 
реч о љубави“)
 Живановић није од песника који улећу у лаке језичке комбинаторике, 
али далеко је од тога да сматра како језик није музика. Отуда рашчлањавање 
његове поезије може да иде у различитим смеровима. Ипак, ту остаје сас-
вим неочекивана напетост смисла између душевног и духовног, између 
рефлексије, знања и емоције. Разнолики облик ових песама, од поеме и ба-
ладе до лирских минијатура, говори о разноликости повода. Аутентично 
лирско се препознаје по посебним напетостима смисла између учености 
и изворности. Између делиричности и халуциногености. Зато многа лир-
ска преиначења мита (Пасифаја, Минотаур, музе...) нису усмерена према 
трагању за општим местима и њиховим савременим вредностима већ пре-
ма аутентичном изражавању лирских недоумица. Из синтезе мита и раз-
ноликих стварности рађа се посебна стварност мита и митогеност ствар-
ности која се непрестано понавља и умножава са свим својим поароадокси-
ма. Одблесци својеврсне складности из свесног лудовања лутају као добри 
дух савремености овом надахнутом и повремено неодлучно загрцнутом 
књигом, ма шта то значило. Реч је о посебној похвали људске подвојености. 
Без ње, вероватно, не би било ни текста. Било каквог текста, не само лир-
скога. 
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Напете крајности разапетог Христа у завршној песми „Река спаса“ као да 
се, како то обично бива, додирују. Није, међутим, реч о пуком додиривању 
супротности. Реч је о складном прожимању сажетости и експресивности. 
Језиком се преиспитују многолике стварност, али стварност јесте и посеб-
ни језик као што и језик јесте нарочита стварност. У томе је, можда, кључ 
да Живановић пише некако изазовно и ново а, чини се, као да је присно и 
познато. Том препознатљивошћу се, у ствари, најбоље улази у непознато и 
другачије које нам се нуди у свим лицима опализујуће стварности. 
Није, отуда, ни чудо што ова лирика повремено иде према кодеровској не-
размрсивости. У томе се огледа њена неишчитљива трајност.

На свечаном уручењу Награде, Александар Михаиловић, глумац 
Народног позоришта у Нишу, говори стихове Бранка Миљковића
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Бојан Рајевић

УЛОГА САДИСТИЧКИХ  
И МАЗОХИСТИЧКИХ МОТИВА У 

ПОЕМИ „CARMINА GALLI“ НИКОЛЕ 
ЖИВАНОВИЋА

(Никола Живановић, Carmina Galli, 
„Повеља“, Краљево, 2014)

 Насловна поема Живановићеве нове књиге Carmina Galli састоји се 
из двије „књиге“ од по осам песама неједнаке дужине, означених римским 
бројевима. Сваком од ових шеснаест песама настоји се реконструисати 
глас лирске инстанце пјесника Гала. Тај глас се остварује кроз процесе ја-
ти комуникације (у првој књизи са Ликоридом, у другој са неименованом 
другом музом), аутокомуникације (претпоследња песма друге књиге), те 
комуникацијом са Цезаром, у којем процесу поема добија финале, што нас 
наводи да размишљамо о друштвеној условљености феномена љубави у 
стиховима ове поеме.
 У претежном дијелу поеме (првих 14 песама) настоји се описати муш-
ко начело у контексту индивидуалне поетике Живановића и освијетлити 
релација између пјесника и његових муза. У самој поеми, као и у читавој 
књизи, евидентно је присуство садистичких и мазохистичких мотива који 
пред читаоца искрсавају у различитим облицима.
 Први на који наилазимо је облик самомучења лирског субјекта у 
првој песми. Ту женско начело није, макар не свјесно,носилац садистичког 
принципа као што ће бити у пјесми „Реприза“, она у „Carmini Galli“ „спава 
несвесна муке“, лирски субјект каже да „уморне капке мучим, напрежем, 
ломим / не дам им да се склопе не бих ли твоке лице / гледао бар још мало“. 
Функција мазохистичког мотива тјелесног самоповређивања овдје је да, 
у коначном, доведе до уживања у њеној љепоти. Мотив сна који се јавља у 
пјесми такође садржи извјесне мазохистичке конотације звог тога што, ма 
и на кратко, лирски субјект бива перцептивно ускраћен, лишен могућности 
да види њен лик. Инсистира се, дакле, на одлагању задовољења жеље, које, 
заправо, доноси највећи ступањ задовољства и спокоја када се она „најзад“ 
пробуди. Тек тад ће лирски субјект „заспати као дете“.
 Сличним мотивом је књига и отворена, у првом стиху „Љубавне пес-
ме светог Себастијана“, која је препјев Т. С. Елиота, гдје ће лирски субјект 
рећи „Дошао бих к теби у кострети“. Кострет је јако груба одјећа коју об-
лачи подвижник у жељи да што мање угађа свом тијелу. Еротски мазохи-
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зам је уздигнут на ниво религијског. Међутим, примијетићемо да се и у 
тој пјесми мотив одлагања остварења жеље и ускраћивања задовољства 
властитом тијелу такође јавља у истој функцији на нивоу љубавног сижеа. 
Одлагање реализације жеље доводи до задовољења на једној суштаственијој 
равни. Та пјесма тематизује однос мазохистичког и садистичког порива у 
човјеку, за које се испоставља да су оба у стању да сачувају идеал љубави, 
прилазећи му на конвенционално неприхватљив начин. „Љубавна пјесма 
светог Себастијана“ открива како се мушко и женско начело суштински 
не разликују у односу на склоности према садизму или мазохизму, чиме 
се руши мит о мушком садизму, односно предиспонираности мушког 
принципа да буде доминантно садистички, а женског пресудно мазохи-
стички. Показује се, наиме, да у оба случаја и један и други вид аберантног 
понашања, служе истој сврси: средство су за достизање пуноће љубавног 
доживљаја. Зато се у првој строфи „Љубавне песме светог Себастијана“ 
лирски субјект самоизлаже мукама, да би на крају прве строфе закључио 
да „када сване јутро новог дана / на твојим грудима би ми лежала глава“. 
Исто тако, и друга строфа која је сва у знаку садистичких мотива налази 
задовољење у чињеници да њена унакаженост омогућује пуноћу његове 
љубави (твоја лепота више не постоји / ни за ког осим за мене).
 Ако је у првој песми поеме „Carmina Galli“ успостављена аналогија 
између музе и митског успаваног пастира Ендимиона, у другој песми се 
лик музе доводи у везу с лудом Пасифајом. Примјетна је тенденција која 
се преноси из прве строфе да се женском начелу, вођеном искључиво вла-
ститим инстинктима, одриче рационалност, могућност да свјесно доно-
си одлуке о томе како ће се понашати. Мушко начело је оно које се овдје 
јавља у функцији осмишљавања стихијског женског, оно настоји да га 
систематизује, постави у одређени поредак који је код Живановића по 
правилу митски. А када је женско лудило мотив који биљежи мит, онда се 
тај мит реактуелизује да би се реинтерпретирао као у пјесми „Гле како 
јури Пасифаја“.
 У трећој песми поеме „Carmina Galli“ уводи се мотив друштва у којој 
се Гал излаже подсмијеху пријатеља „који су остали трезни док ја сам био 
пијан“. То је могуће тумачити као израз моралног мазохизма, у којем лир-
ски субјект ужива у сопственој моралној деградацији, губљењу властитог 
достојанства и самопонижавању. Лирски субјект, међутим, не показује 
никакав афективни ангажман у односу на ту слику, већ само равнодушно 
констатује такво стање. Примјећујемо, дакле, да се тон пјевања када се го-
вори о друштву контрастира са оним пароксистичким тоном с којим смо 
се срели када се Гал обраћао музи. Оваква ситуација умногоме кореспон-
дира са пјесмом „Стварност, прва варијација“, гдје је, такође, на контрасту 
између оног што значи и оног што не значи као конструктивном принципу 
настала пјесма. Таквом организацијом говорног низа рекло би се да лир-
ска инстанца на једном нивоу који је хиперординиран осталим нивоима 
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ове пјесничке збирке исказује недисциплину и бунт, готово презир према 
конвенционалном начину живота који је спутава. Мазохистичка инстанца 
се показује као спремна да омаловажи моћ конвенција које покушава да 
наметне владајућа патријархална друштвена клима код које је на цијени 
искључиво мушки садизам и доминантност.
 Ако смо у првој песми Живановићеве поеме имали развијен мо-
тив тјелесног самоповређивања, у четвртој наилазимо на емотивно 
самоповређивање – Гал себе мучи љубомором јер Ликорида (љубавница 
која се у овој строфи први и једини пут именује) сву пажњу поклања 
маленој, болесној и незахвалној птици. И ова песме у последњем стиху до-
носи мотив љубавне награде: шаке и прсте које су чувале птицу Ликорида 
дуго љуби.
 Следећа песма је омаж пјеснику Катулу који нас убјеђује у интенцију 
пјесничке инстанце у овој књизи да у савременом пјесничком тренутку 
реконструише и реактуелизује глас римских пјесника и тим гласом про-
говори о сопственим доживљајима. И у овој строфи заступљен је мотив 
самоускраћивања.
 Шеста песма описује склоност ка промискуитету мушкарца 
заљубљеног у једну жену: „Када те нисам волео, нисам волео никог; / А 
сада су ми одједном све жене сјајне и лепе“. До ове врсте промискуитета 
долази услед пуноће љубавног доживљаја. Љубав према једној жени мијења 
субјективан доживљај према осталим.
 Седма песма првог дијела поеме такође говори о субјективном 
доживљају који обликује срећна љубав: „Већ три дана се нисмо раздвајали 
и онда / Рекла си ми да за час одем до трга док кућу / Средиш па да се вра-
тим, али да обријан будем“. Показује се да у лирском субјекту постоји и 
несвјесна тежња ка мазохизму, која је овдје помијешана са садистичким 
поривом, лирски субјект, очаран љепотама Рима, заборавља да се обрије, 
што Ликориду љути.
 На овом мјесту можемо се сјетити Е. А. Поа и његовог коментара 
уз поему „Гавран“, у којој је мазохизам узет као мотивација и дужини по-
еме и непрестаном понављању питања црној птици о мртвој драгој, која 
питања и доприносе дужини поеме. Рекло би се да се и „Carmina Galli“, 
(наравно, служећи се другачијим метричким обрасцима) служи сличним 
композиционим принципом: лирски субјект узима, углавном, садистичко-
мазохистичке тежње као конструктивни и обједињујући принцип који све 
песме поеме држи на окупу. Код Живановића, међутим, мазохизам не до-
води до пароксизма бола већ до пароксизма љубавног задовољства, у шта се 
увјеравамо и у последњој песми првог дијела поеме.
 Друга књига поеме „Carmina Galli“ почиње као својеврстан мета-
текст; на њеном почетку се упућује на мотиве којих се сјећамо из прве 
књиге: „Пред одабраним скупом говорио сам песме / Оне моје већ славне 
у Риму а и другде, / о Ликориди мојој о Амору и Баху“. Упућује се и на 
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један стих из прве књиге који се дословно цитира: „И мој се поглед на оном 
стиху „Аморе, сиђи“ / Зауставио на твоме лицу, остао тамо“. Не настоји се, 
дакле, реконструисати само глас римског пјесника Гала, већ и околности 
извођења његових пјесама, њихова улога у римском друштву.
Нешто експлицитније него у првој књизи, Гал у другој показује одбојност 
према друштвеном уређењу, кроз исказивање индигнације према његовим 
најистакнутијим члановима: „Вратили смо се друштву и мада многи су 
знали, / Твој муж је, слеп и даље, о Цезару причао само. / Зар да те слепац 
гледа? Шта ће слепцу лепота? / Оном ћелавом слепцу, рођаку хромог Вул-
кана.“
 Следеће три песме су обједињене простором: „На неколико дана 
отишли смо у Баје“. Баје су бања у коју су одлазили богати Римљани 
која је била озлоглашена као место за прељубе о чему сазнајемо из једне 
Проперцијеве елегије. Читалац сазнаје да је Галова нова муза жена сена-
тора. Иако поема открива љубавно усхићење лирског јунака и његове музе 
(„и када су већ спремне / Обе постеље биле онако како треба / Скакали 
смо по њима и смејали се кроз сузе.“), лирски субјект открива несигурност 
у своју позицију унутар љубавног троугла у шестој и седмој песми.
 Последња песма поеме „Carmina Galli“ садржи резиме претходно из-
реченог и, такође, представља сажетак Галовог живота и његове позиције у 
друштву. Коначно, експлицитно се даје примат љубави у односу на све оно 
чему је даван у једној маскулиној култури: „Али и мач и копље сломио сам 
због тебе, / И штит, и мушку снагу, све најзад победи љубав.“ Знаменити 
Вергилијев стих у коме каже да љубав све побеђује налази се у „Десетој 
еклоги“ која је посвећена Корнелију Галу и управо говори о његовој смрти 
(мада у сасвим другим околностима).
 Такође је глорификована улога и значај поезије која се описује као 
дуговјечнија од Цезарових дјела („Твоја ће дела Гаје нестати једног дана“). 
Ако се поезија јавља као резултат доминантно мазохистичких порива, мож-
да је овдје допуштено говорити о фузији мазохизма и креативности. Ријеч 
је о посебној врсти мистичног мазохизма, који служи као средство, како за 
осмишљавање квалитетнијих емотивних стања, тако и за постизање спец-
ифичних медитативно-креативних стања у каквим настају поеме као што 
је „Carmina Galli“ Николе Живановића.
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МИЉКОВИЋ И ЈА
  

 Не волим да држим говоре. Посебно не о својој поезији, о себи. Важ-
не ствари се никада не могу рећи пред мноштвом људи, па чак и оних по-
знатих, оних са којима сам некада разоварао. Сваки разговор почиње са 
претпоставком да слушалац већ зна неке конкретне податке и ставове и на 
то сазнање се тај разговор надовезује. Причати пред масом, увек изгледа 
као причати пред дететом или полицијом када у неколико ставки треба 
сажети цело једно схватање живота, које се и не може другачије изрази-
ти него целим тим животом, његовим преплитањима, противречностима,  
променама, недоумицама.
 Ипак, пошто је ово говор о једној награди и двојици песника, једном 
по коме се награда зове и другом који је ту на граду ове године добио, говор 
се може свести на причу о два човека и њиховим међусобним односима, јер 
сваки однос са другим човеком нас своди на једноставнија бића, у истој 
мери у којој нас дефинише.
 Моје познанство са Миљковићем почело је доста касно. Касно, у 
смислу да сам имао већ формирану слику о поезији, наравно, ону почет-
ничку, наивну. Откриће Миљковића било је откриће метафоре и откриће 
стиха. Стих као основна јединица песме. Песник као неко ко пише стихо-
ве. То је било сазнање које сам стекао од Миљковића.  
 Убрзо су моје песме почеле да следе такво схватање. Писао сам песме 
пуне метафора, експлозивних стихова од којих сам очекивао да ће сами, 
готово без помоћи осталих моћи да понесу песму.
 Нити је природа мог дара била таква, нити је време у коме сам пи-
сао захтевало Миљковића. У очајању да пронађем другачији израз, пре-
стао сам да читам Миљковића, као и друге њему сличне песнике и тражио 
другачији израз. О том трагању сведочи циклус песама „Године учења“ из 
моје најновије књиге. То је заправо избор из песничких творевина које сам 
написао од коначног раскида са Миљковићем до налажења свог сопстве-
ног израза у књизи Астапово. 
 Нова поетика је била управо у налажењу начина да песма делује као 
песма тек на нивоу целине. На простим примерима из „Година учења“ то се 
може видети у песми „Мој живот“, где се варијацијом једне исте мисли кроз 
различите слике у низу дистиха, праћених асонанцама различите звучно-
сти, које су се на местима где су слике постајале прецизније претварале у 
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риме. То је била игра тражења смисла. Потрага за песмом у самој песми, 
песма о потрази за песмом. Но, ово је био само рани покушај. Варијације, 
стварање амалгама од општих места, убацивање готово реалистичних жи-
вотних детаља у којима није било нимало „лирике“, постали су основа моје 
поетике. 
 Миљковић се, међутим, вратио у мој живот. Овај пут не као песник 
већ као митска фигура песника. Немогућност да се друштвено уклопим 
међу књижевни свет, у коме преовладавају књижевни службеници, при-
зивала је у свест и овог песника. И сам неретко бежећи од анатемисања 
књижевне јавности, присећао сам се Миљковића који је све мање личио 
на неког ко одузима себи живот из просте људске несреће, метафизичких 
разлога или као жртва неког лошег друштва у коме се нашао. Видео сам 
га као човека који бежи из града у коме се обликовао као човек, где су му 
пријатељи, у други, леп, али њему туђ град. И понављам, Миљковића ви-
дим као песника, а не као књижевног службеника који ће лако да мења гра-
дове, да се уклапа у различите културе, који ће се осећати код куће и када 
није код куће. Миљковића сам почео да видим као жртву Београда, ситних 
зависти међу песницима, некога коме напросто није било могуће да успе. 
Једном речју, уклетког песника. 
 Данас ће многи рећи да је појам уклетог песника превазиђен. Да је 
уклети песник ствар прошлих мода. Али то ће рећи они који у себи немају 
тај лом, тај страх, тај осећај ужаса и напуштености, осећај да нигде не 
припадају. Миљковићева смрт је била неизбежна. Начин на који се она до-
годила, био је само један од безброј могућих. Исход је био једини могући. 
 Да би се за неку књижевну награду могло рећи да је ваљано додељена, 
не треба узимати у обзир само квалитет књиге, сигуран сам да су многе 
књиге песама објављене ове године, можда и најбоље године за српску 
поезију од када сам активно на књижевној сцени, једнако добре као и моја. 
За награду је битно да и име онога по коме награда носи име и лауреата буду 
спојива у свести  оних који о њима знају понешто. Отуда ова награда, мени 
припада више него што би то био случај са иједном другом књижевном на-
градом.
 Напокон, то што сам ову награду добио ја, песник који је, мада цењен, 
увек стављан на страну, заобилажен, па чак и омражен, песник без јаке 
позиције у друштву, без жеље да створи каријеру, неко ко не може да по-
нуди ништа осим својих песама, све то још једном показује релевантност 
ове награде која се ни раније није поводила за овим ванкњижевним мери-
лима. Отуда се захваљујем жирију, читаоцима, менторима, људима који су 
ме подржали, а захваљујем се и на новцу који са наградом долази. За једног 
песника, тај новац обезбеђује мало мира, мира којим се може премостити 
пут од ове до наредне књиге. Јер песник и нема других амбиција сем да на-
пише још неколико песама. Да сам умео да живим не бих писао песме.
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CARMINA GALLI

ХРИСТ У ЦРКВИ Н

1. Тако је мали овај Христ.
Чини ми се да бих могао понети на рукама;
Сув, без мишића, перце анђела.
Није било никакво чудо што су Марије
Нашле гроб овога Христа празан.

(могле су га зверчице за три дана
изјести, разнети кости по тунелима)

Нема у њему никакве снаге,
Као да је обешено дете,
Или богаљ.

Није ово слика страдања.
Не треба очекивати од овога Христа
Да донесе спасење или вечни живот.

Овде се треба само помолити
За дете које ту стоји распето
У дрвету.

2.

Има много начина спасења,
Неки то зову личношћу,
Неки новцем,
Неки љубављу, 
Али спасење је увек нека моћ,
Неки виши ступањ постојања,

Моћ коју има дрво када се у њему
Изрезбари лик Христа,
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А дрво опет остаје само дрво,
Дакле проклето.

3. 

Беркли је рекао да моја перцепција света
Доказује да ја постојим
Али не да постоји и свет.

Други које срећем у том свету
Могу бити мој сан, утваре.
Зашто бих онда марио за те утваре
Пројекције моје свести, виртуелне индивидуе?

Осим ако не верујем да постоји неки
Дух који нас све обухвата
И да је моја вера у Бога
Услов моје вере у друге.

И ова жена која ми доноси пиће,
И писац чију књигу прелиставам,
И онај снажни младић божанских очију,
Постоје само захваљујући мојој вери
У малог дрвеног Христа на олтару.

4.

Узалудан је сваки покушај наклона овом Христу.
Живо тело се не може скупити, тако понизити
Да пред њим не изгледа претеће.

       Видео сам олтаре са дргачијим Христовима

Брадатим  Благим                   Путеним
Крвавим                   Милосрдним         Страсним
Страшним                Дубоким                Живим

Људи су из цркава излазили носећи мир, снагу, одлучност.

Овај Христ стоји као сенка,
Мољац који је слетео на олтар.
Ко зна са каквим мислима се побожна душа
                                                       од њега удаљава?
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5.

Можда боја олтара, светлост која пада са витража,
Мирис тамјана, руке које се крсте,
Значе више од самог Христа,
Који је само жижа ових утицаја.

Али како да се руке рашире у том крсту,
Том квадрату наше побожности,
Како сву веру, наду и љубав 
Скупити у ту орахову љуску?

ЧЕТРДЕСЕТ И ПЕТ ПРИЧА О ЉУБАВИ

Као што постоји један прав угао,
Постоји једна љубав, једна мржња.
И она се не дешава.
Она постоји, као што постоје мирне ствари,
Као што постоје бројеви,
Као маслачци што постоје на ливади док ветар дува,
Ветар дува јако
А крунице маслачака се не расипају.

ОДА МОЈОЈ БАБИ

1. 

Моја баба не гледа серије.
Превише је стара.
Стави испред себе
Кавез са папигама
И целога дана посматра
Птице које не раде ништа.

2.

Када ујутру крене да спреми прженице,
Моја баба у једној руци носи два јаја,
Под мишком векну бајатог хлеба,
И тешким кораком на кривим ногама
Пробије се кроз густ намештај.
Тако она жонглира.
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3.

Из собе моје бабе ноћу чујем
Како плаче нека девојчица.
Да ли се то у сну моја баба,
Прекривши лице дечијим рукама,
Од смрти брани?

КЉУЧЕВИ ЗА ЕЛИОТА

Треба га читати
Наглас, у себи, другоме
Скандирајући, драмски, немушто
Али треба га увекчитати
У спаваћој соби, у аутобусу, у природи
Што више пута, без прескакакања,
Треба га читати истрајно и пажљиво
И без разумевања.

У КОСТУРНИЦИ

Те лоше срасле кости, та задебљања на месту прелома
Једино је на остацима овог човека што није део
                                                                            његове генетике
Људске природе, и расног наслеђа.

Мада је овде свакако присутна и средина
Ова кост на себи носи трагове вучјих зуба,
Врсте која се може наћи само у одређеним крајевима.

Ударац секире на овој надлактици
Сведочи о моделу секире, месту и времену њене употребе,
Представник је целе културе којој је покојник припадао.

Овакво закривљење кичме може се добити само
       у раном детињству
Када су деца присиљена да носе превелики терет
       за своје године,
Сведочанство о породици, мајчинској и очинској љубави.
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А овакви резови на местима где удови насилно престају
Чувају успомену на казне сакаћења,
А симболички упућују и на злочин после кога су уследиле.

Костури само не говоре о пољупцима, о миловањима,
О ерогеним зонама, о бојажљивим додирима,
Да ли зато што опет осташе неухватљиви
Или зато што љубав никада не умире
Или из неког другог разлога
Који с правом измислише стари песници? 

РЕПРИЗА

Лежим с конопцем чврсто око врата
У твом кревету завезаних руку.
Волиш самртни грч на моме лицу,
Набрекле вене док ме несвест хвата.
Знаш да не волим ни бол а ни муку,
Зато уживаш више. На груди ми стављаш ногу,
Повлачиш јаче. Не трпим ово јер ми прија
Нити из љубави, већ зато што то могу.
У твом црном оку док ме давиш
Понори су каквих нема нигде,
Црвен пламен са пламеном плавим,
Шта у моме оку они виде?
Никада не умрем а знаш да и мимо твоје воље то могу,
У твоме кревeту да будем мртав
Као што сам мртав у твом оку.
Џелат не зна љубав обешеног,
Обешени не види му осмех,
А нас двоје дуго, заљубљено,
С две стране смрти гледамо се.
Одронима пришао сам близу.
Ураган сам чекао на доку,
Земљотрес ме ломио а нисам
Ништа слично срео твоме оку. 
Претераш ли куда ћеш без мене?
Ако умрем, и ти се прикључи,
У рај са мном пођи да ме мучиш. 
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БАЛАДА О УСАМЉЕНОСТИ

Полицајци су ме тражили дуго,
звали моје пријатеље, ишли од дома до дома
И најзад су ме нашли на непознатој адреси
Да би ми јавили да су те после шкрипе кочница и лома
Одвезли у пластичној кеси.

Била је забава код мене,
Долазили су пријатељи, седели око камина.
Доводили су своје лепе и учене жене,
Пустили су да погледом прелазим преко њихових облина.
Остали смо до касно, уз пиће и дебату.
Тад је зазвонио телефон. Позвали су ме да ми јаве:
Нашли су те у прућу и у блату
На десној обали Саве.

Славили смо мој успех у мојој кристалној кули,
Ласкали су ми, хвалили мој друштвени престиж
Смешкао сам се на то, чисто да не разорим варку.
Тад смо укључили вести
И чули:
Неки те је лудaк искасапио у парку.

Куповао сам скупа пића,
Проводи су били све бољи,
Све више су ме радовали
Незвани и непознати гости.
Дошао је и поштар и донео писмо од твојих,
Два реда: Да умро си просто
Од старости.

Сад седим сам за столом и листам старе књиге
Потом угасим светло и мислим у тишини,
Док напади кашља постају болни и чести,
И дан ближи крају, ноћ се све дужом чини,
А о теби одавно нема никаквих вести. 

Избор из награђене књиге
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Дејан Петровић

КАД ПОСТАНЕМ НЕКО ДРУГИ
(Разговор с Николом Живановићем)

 Какав је твој однос према награди „Бранко Миљковић“ и књижевним 
наградама уопште?
 Када сам сазнао да сам добио награду, погледао сам списак претход-
них добитника и књига за које су их добили. Не само да су је пре мене доби-
ли велики и значајни песници већ су је добијали за књиге које спадају међу 
најрепрезентативније у њиховом опусу. Чак и када сам песник и књига 
нису били на нивоу можда најбољих добитника ове награде, ипак је била 
реч о једној од најбољих књига које су биле у конкуреницији те године. 
Не могу рећи да ово важи за иједну другу песничку награду. Истовремено 
чини ми се да награда добија нешто и тиме што сам ја на списку добитни-
ка пошто се жири свакако није могао водити некњижевним разлозима да 
ми је додели. Тачније сви ванкњижевни разлози би могли утицати само на 
то да ми се награда не додели. Ако нема другога, остаје барем овај један 
разлог због чега награда остаје престижна и неокаљана, барем до наредне 
године.

 Од претходне књиге, „Астапово“, прошло је пет година. Пре тога си 
правио паузу од десет година. Због чега тако велике паузе?
Моје књиге нису пројекти. Када почнем да их пишем, немам никакву идеју 
где ће то завршити и какав ће бити коначан облик књиге. Да бих написао 
нову књигу, неопходно ми је да преосмислим читав свој живот, да поста-
нем неко други. Поезија ми у томе помаже. Она је део тог постајања. Када 
је о последњој књизи реч, она се заправо састоји од барем четири рукописа 
који су планирани као самосталне књиге, међутим све се то на крају пока-
зало као део једне целине. Та четири рукописа би била песме које окружују 
варијације о стварности заједно са имажистичким песмама каква је ре-
цимо „Кукурек и кадуље“, други би био оно што се налази у поеми „Го-
дине учења“, трећи би обухватао дуже наративне целине, а четврти поему 
„Carmina Galli“. Осим тога, има доста песама које не припадају ниједном од 
ових рукописа. Наравно, сами рукописи су много обимнији и доста песама 
које су првобитно замишљене као делови тих књига нису ушле у збирку. 
Неке од њих су изашле у часописима са песмама из групе којој припадају. 
Треба да напоменем да се једна краћа збирка песама појавила у тематском 
броју Сента који је посвећен мом раду. Те песме (осим једне) нису ушле у 
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ову књигу пошто нити сам био њима задовољан, нити су се уклапале у пра-
вац којим сам хтео у овој књизи да идем.
 
 Неке песме се састоје од делова. Међутим, ти делови су објављивани 
ван тих целина у часописима и неретко их називаш песмама. Колико за-
право има песама у књизи?
 „Године учења“ и „Априлске сличице“ свакако су циклуси. Мада за 
прву баш и нисам сигуран. Може се читати и као циклус и као поема. Она 
се састоји од песама које су настале углавном пре Астапова и нисам же-
лео да их објавим тамо пошто је та књига морала показати извесну меру 
мајсторства да би уопште била примећена.  Међутим, то не значи да их 
нисам желео објавити после те књиге. Можда већ и наредне године. Ако 
се чита као низ одвојених песама, то су неке од мојих раних песама, и као 
младалачке их треба и читати. Ако се чита као поема, то је зрео колаж од 
раних записа који добијају сасвим друго значење у оваквом контексту. На-
ративне песме као што су „Христ у црвки Н“, „Последњи“, „Ода мојој баби“, 
„Човек који није имао ништа“ морају се читати као целине. Можда треба да 
напоменем и то да неке од њих имају песме парњаке, као у Јејтстовим збир-
кама. Тако „Последњи“ и „Ода мојој баби“ представљају две супротне сли-
ке старости. Прва је слика старости једног остарелог интелектуалца, чије 
старачко тело не може да очува његов још увек млад дух, у смислу у коме је 
Душан Матић рекао да тело стари а не и дух. Друга слика је слика старице 
чија концентрација није довољна ни за какав умнији посао од посматрања 
птица у кавезу, а која се последњим снагама упире да обавља своје днев-
не дужности које је обављала целога живота. Сличан пар представљају 
„Љубавна песма Светог Себастијана“ и „Реприза“ (отуда и наслов друге 
песме пошто само репризира мотиве и ритам прве). Прва песма овог пара 
настала је као превод песме Т. С. Елиота али сам у њу унео толико свога, 
посебно када је у питању ритам и истицање садомазохистичних елемената 
да сам пожелео да то „своје“ нисам дао Елиотовој песми него да сам га ис-
користио у сопственој. Међутим, Елиотова песма на занимљив начин ко-
муницира сам песмама из целе књиге. Рецимо, љубавниково чекање испред 
врата је мотив у неколико песама завршне поеме. Истовремено, неке песме 
које нису издвојене у циклусе јесу циклуси, као варијације о стварности. 
Напокон, завршна поема је збирка песама. Овде се збирка песама користи 
као књижевна форма. Свака од песама се може читати и самостално, али 
пошто се користи одређена перосна и још неки ликови и пошто је, посебно 
у другој књизи радња битна за разумевање целине, ово остаје поема. 

 Због чега онда цела књига није подељена на циклусе?
 Зато што неке песме не припадају ниједном циклусу и нема песама 
које су им сличне. Таква је рецимо „Балада о усамљености“. Затим, песма 
која стоји као део циклуса има другачији статус у односу на песму која је 
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ван циклуса. Она је важнија. На њу се у збирци више полаже. Такође, ту 
су и везивне песме као што је песма „Песник и музе“, која више осветљава 
неке мотиве у другим песмама и даје интерпретативне кључеве него што 
служи као целина за себе. Посебно место међу таквима има „Велика Алба“ 
која обједињује поетичке, тематске, и формалне елементе целе књиге. По-
себно је важан део у коме се сам Корнелије Гал обраћа лирском субјекту 
чиме се успоставља један другачији однос између субјекта већег броја пе-
сама и ове персоне. 

 Има ли поезија будућност?
 Не видим да било шта има осигурану будућност. Међутим, поезија 
има прошлост, богатију него већина тога што постоји. И већ то је чини 
довољно важном и бављењење њом привилегованом делатношћу.

 Књига почиње преводом. Твоја преводилачка делатност иде упоредо 
са твојом песничком. Можеш ли нам рећи нешто више о њој?
 Што се тиче превођења, мислим да се ту разликујем од већине сав-
ременика. Када су моје песме преводили на стране језике, онда када сам 
то могао, сугерисао сам преводиоцима који делови се морају очувати она-
квим какви су, а који су мање битни. Када преводим стране песнике, немам 
могућност да добијем такве инструкције, тако да морам сам да одлучим 
шта је у тој песми битно а шта је случајно, шта је резултат тога што се на 
том језику та песма морала остварити на баш такав начин. Заправо, трудим 
се да реконструишем песму тако што ћу је вратити у оно стање у коме је 
била у песниковој глави пре него ју је сасвим уобличио. Затим да замислим 
како би то уобличење могло изгледати на српском језику. Искрено, не во-
лим преводе савремених преводилаца поезије. Није ме брига да ли је песма 
преведена тачно или нетачно. Тражим песму, нешто што ће да ме покрене, 
а не предложак за медитирање или анализу. Упркос томе што се са жаром 
хватам свих нових издања преведене поезије, читање ме углавном остави 
равнодушним.

 На књижевној сцени важиш за мизантропа који лако улази у свађе са 
колегама. 
 Једина свађе са колегама које сам имао су биле приватне природе и 
нису имале никакве везе ни са мојим ни са њиховим радом. Истина је да с 
времена на време о некој књизи кажем нешто лоше али чујем људе како кажу 
да су Бодлер, Витмен или Толстој лоши књижевници и нико не реагује. А 
када ја кажем да је нова књига неког познаника, или можда само човека који 
објављује у истом часопису у ком и ја објављујем лоша, одмах ме прогласе 
за мизантропа. Пре свега, тог колегу за чију сам књигу рекао да је лоша 
ја сам тиме уважио јер сам га оцењивао као писца, као што бих оцењивао 
Бодлера, Витмена и Толстоја. И рекао сам да је његова књига лоша. Не ви-
дим да је ту ишта увредљиво, не видим ни трага мизантропије. 
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 Када можемо очекивати нову збирку песама и хоће ли се надовезати 
на ову?
 Не могу рећи када. Рад на збирци песама почиње интересовањем за 
неке нове теме, а завршава се када се уместо тих појаве неке друге теме и 
када оно што је написано, треба објавити пошто се тим више не могу бави-
ти. Тако да се свакако неће надовезивати на ову, барем не више него се ова 
надовезује на Астапово.

Градоначелник Зоран Перишић уручује Награду Николи Живановићу
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