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Драган Јовановић Данилов

СрПСКа оЗарЕЊа

Још је Исидора Секулић говорила да има неке па-
клене казне у принудном слушању једног истог 
гласа, истог стила, и истог менталитета. То 
заправо значи да је богатство једне културе у 
разноликости, разноврсности. Књигом „На гра-
ни времена“ желео сам да покажем богату раз-
ноликост српске поезије посвећене Дунаву, Сави, 
Дрини, Морави, неухватљивој магији која зрачи 
са мајестетичног сјаја византијског иконописа, 
српским манастирима и пределима. Цитираћу 
Одна: “Уметност треба да буде као сир из неке 
жупе – локалан, а свуда поштован.“

Ова књига настоји да покаже колико је битан 
pabus, locus, loculus, кôд духовне особености тла, 
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зденац идентитета. То нипошто није повратак 
на племенско и приврженост староседелачком, 
већ повратак на чулну особеност, на дубину у себи 
и живу срчику разнородних идивидуалних песнич-
ких експресија. 

Песме из књиге “На грани времена“ су животне, 
телесне, езотеричне, питијске, микрокосмичне, а 
опет светски универзално разумљиве. Као и срп-
ски пејзаж, тако је и српска поезија деликатно 
издиференцирана. У њој откривамо архетипска 
указања, призивање праотачких части, анђела 
и демона српског историјског карневала и про-
шлости сопства, те народску мистику, неумор-
ну затруднелост природе, гордост у психи нашег 
човека, дијалог окореле гордости земље и женског 
принципа који оличавају српске реке, те превагу 
Балканства над Хеленизмом.

Да географски пејзаж трајно одређује и душевни 
предео, на најлепши начин потврђују песме из ове 
књиге у којој је couleur locale представљен у свој 
својој сјајности и лепоти. Србија није тек неки 
пуки простор на светској географској карти, већ 
нешто живо и органско, жива човекова суштина, 
жива рана из које избија снага нечег дубоког и об-
нављајућег. Притом, унутрашњи пејзаж одслика-
ва спољашњи пејзаж, као што се небо одсликава у 
води.

Симетралу књиге „На грани времена“ пред-
ставља песма Милоша Црњанског „Ламент над 
Београдом“, која је напросто експлодирала кроз 
вулкан овога нашег писца с којим се српска књи-
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жевност највише узнела. У питању је волшебна 
апологија Београду, оваздушена, пленерска песма, а 
plain air дословно значи испуњеност ваздухом. Бе-
оград је град укрштених утицаја који су резултат 
прожимања народа и култура. Лепота Београда 
је управо у непостојању чистокрвне културне ге-
неологије. Деспот Стефан Лазаревић је Београд у 
петнаестом веку посветио Пресветој Богородици. 
Није ли баш зато Београд људима мајчинско кри-
ло? Тачно је, за српску метакултуру Београд има 
пресудан значај. 

Али, Србија није само Београд. Србији нема 
бољитка док се не окрене према мноштву својих 
мањих метаградова невеликих по физичким раз-
мерама, али битних жаришта, јер у њима има 
светлих оријентација и просветљених душа. Ми 
смо постали трагично недовршени, помрачени 
демонопоклонствима, склони песимистичкој по-
тиштености која на сву срећу још није прешла у 
нихилизам. Србија као метакултура није успе-
ла да оствари ни десети део својих потенцијала. 
Преостаје нам као народу прилично мучан мета-
историјски процес, кораци ка озарењу свести. Јер, 
или ћемо се спустити још више у магме, или ћемо 
се уздићи до високих слојева и трансмитова.

Пред тобом, читаоче осетљивог духовног и 
душевног састава, налазе се песме антологијске, 
надидеологијске, песме изван свих атавизама, ар-
хаизама и предрасуда. Песме обелодањујуће које 
се развијају у заставу једне космополитске при-
падности српског песништва. У њима се изнова 
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редефинише и дубински сагледава незаменљиви и 
сложени појам идентитета. А идентитет ника-
ко није нешто заувек зацементирано, већ жива 
твар која се увек изнова преображава. 

Ове песме које преиспитију српску етничку, 
душевну и културну седиментацију и особеност 
и у којима проналазимо поклоњење пред вечном 
прелешћу српских манастира, градова, предела, 
поучавају да упориште не би тебало да тражи-
мо у некаквој идеализованој прошлости, већ да 
идентитетски језик своје културе и оно што је 
у српској поезији аутохтоно и самородно, посма-
трамо као део заједничке цивилизације која се 
увек изнова рађа.

Рецимо, на крају, нешто о нарави ове књиге. “На 
грани времена“ није ни антологија, ни панорама, 
ни изнуђен преглед, нити бревијар заснован на 
складиштењу песама, већ напросто цветник, који 
је настао на подстицај Манојла Вукотића, у коме 
сам покушао да понудим поуздано и плодотворно 
сагледавање видика српске поезије, указујући на 
њено јединство разноликости и разноликост је-
динства. Србија се у књизи „На грани времена“ 
огледа као особена културна колеква, раскршће 
плодоносних укрштања и размена источних и 
западних култура, Медитерана и Средње Европе. 
Проналазимо у овим песмама глорификацију тла, 
али не и крви.

Песме из мог избора укидају својом уметничком 
оствареношћу и видовидошћу сваку неприкосно-
вену несумњивост границе и по законитостима 
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покретности и свежине откривају српски кос-
мо-психо-логос и кôд духовне особености овог тла 
као део европског и светског контекста, чувајући 
светлост спиритуалног. 

У овом цветнику сачињеном под покрови-
тељством Мнемосине, мајке девет Муза и бо-
гиње памћења, налазе се многе у српском народу 
већ обљубљене песме. Само осећајан и уметнички 
обдарен народ могао је створити овакву поезију. 
Оно ћемо бити у шта верујемо, онолико колико 
верујемо. Нешто тешко и смоласто, а опет моћ-
но и топлинско запљускује нас са страница ове 
готово телесне књиге из које се осећа мирис и дах 
земље. 

Зато, читај ове песме! А читај, то значи за-
нови, обнови, понављај, сећај се изнутра, самим 
собом. 
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К

Захарије Орфелин

ПлаЧ СЕрБиЈи
         јејаже сини в различнија госубарства расјејали сја

Како стаде Сербија, славна и угодна,
са множеством народа бивша пређе плодна,
пресилними цареви и храбри солдати,
сад у ропство другима морала се дати.

Плачући, ах, прегорко, плачем се дан и ноћ,
моју терзам утробу, јер ја нејмам помоћ:
који су ми од најпре добри друзи били,
сад су ми се велики врази појавили.

Славни моји цареви и вожди велики,
с моји храбри витезови и сини толики,
острим мачем падоше у својој држави.
Ах, на жалост горку ми осмех ја без слави!

Морала сам већ поћи ја к различним царем, 
горке сузе лијући мећем се у јарем.
Сви се мени ругају и кулу сви кажу:
„Ето наша рониња!“ – а бреме налажу.

Сербске моје границе и земље ридајут
что храбри ми витези туд не пројезжајут.
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Разорени градови сви пусти већ стали,
куле бојне српске све и дворови пали.

Ах, несрећа та моја до ада ме сведе,
свако веће зло своје спустив на ме седе.
Уви мени несрећној! Гди су цари моји?
Гди војводе преславне са храбрими воји?

Једна чада у Турској, а посвуда друга
стењут љуто, жалосно – ах, прегорка туга!
По толикој је слави и мојој храбрости,
погнута стала сам – о, моје жалости!

Сав се дух мој у мени прегорко вазмути,
терзајући с’, утроба срца ми преврати.
Врази моји проклети мене преварише,
радост моју последњу навјек заточише.

Сви веће врази моји руками пљескајут,
хулно звижде на мене, а злобно глас дајут:
„То ли она преславна Сербија у свјету?
Сад слушкиња наша бист, дала с’ нам под пету.“

И сви моји пророци славу вазљубили,
с чадми моји у ропству мене оставили;
добро опшче презрјевше, преко мене гледе,
само о том пекут се да славу насљеде.

Оружја сва моја враг мој затупио,
преко своје са мојом сабљом заоштрио:
у крв моју умаче, па ме злобу пише,
чада моја ногами газећ, злобом дише.
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Поток већ от суза лијет око моје,
јербо срце жалости испуштава своје:
изнемогла снага, сва, пун је свак жалости,
јер сам се ја лишила моје све храбрости.

Добри моји синови ни у што сви стали,
оружја са плећи врагом дат морали;
сисе они змијеве сисати гоне се,
са свих страна вражије напасти боје се.

Восток, запад, полуноћ бојали се мене,
славне храбре Сербије, бивше тогда једне;
а сад сједим жалосна у ропству тужећи,
и за мојом храбростју прегорко плачући.

Помрачи се и вид мој, руку ослабили,
згубила сам и снагу, сасвим ме сатрли.
Славна моја сва храброст на Косову паде,
а тко ће ме утјешит, нејма тога сада.

Стреле своје на мене врази напрегоше,
очи моје и срце најпре избодоше;
покрај мене тко ходи слободно ме стреља,
шкрипе зуби на мене – то је свима жеља.

Косе моје на сабље врази моји вијут
и ногама тлачу ме, а по лицу бијут;
чада моја прогоне, Марсу љуту дају,
и тим срцу мојему жалости задају.

Зубе су ми избили и одсјекли хране,
отрови поје мене и сине ми јадне;
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идан и ноћ труде се да у јаму своју,
ах, Сербије жалосна, баце душу твоју!

Где су сад ближњи моја? И сестра остави,
сасвим мене презрјела, помоћи не јави.
Ах, Сербије пребједна! Сви тебе презрјели,
и сосједи и друзи већ те оставили.

Но и сами синови моји веће стали
јогунасти, свирепи, и тугу ми дали;
трзају ми утробу, сами се сви смели,
а не знаду у шта се вјековјечно свели.

Шарке пушке и бритке сабље положили
пред ногами врагов си, имати мислили
каквог тиме покоја илити слободе,
но нејмајућ свог вожда, ништа не находе.

Ученија нејмаду, оружје згубили,
и врагима сатрани, себе помрачили;
у поданство пали свуд, у велике беде,
носе бреме велико, а јоштер не виде.

Цркве моје пропале от слободе своје _
утјесњени левити, жално срце моје!
Врази чада к трећему обору нагоне,
развлачими муками к западу догоне.

Старешине све моје клоне се на страну,
сви, по мраку ходећи, мене саму јадну
остављају на муках, ах, жалосте моје!
Ах, Сербије пребједна! Гдје надежда твоја?
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Ризи с мене њекоји моји раздераше,
и нагу ме державним на срам објавише;
себи славе тражећи, мене удручајут,
само что державније јешче м’ зашчишчајут.

Тко ми може довољно жарких суза дати
ову моју несрећу довјека плакати?
Више нејман надежде, развје моју жалост
сам ти, вишњи, о Боже, премјени на радост!


