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Нове књиге

КАПИ МОДРИНЕ

(Ауторка Зорица Бабурски)

ДУША У ОСАМИ ЗОРИЦЕ БАБУРСКИ

(Капи модрине – Зорица Бабурски, УПС, Глушци, 2020)

„Капи модрине“ прво је песничко остварење зреле и

јаке личности једне жене, Зорице Бабурски. Иако млада у

свету поета, она показује

снагу умешног избора ре-

чи те тако интригира већ

самим насловом. Какве су

то капи модрине? На шта

се односи ова генитивна

синтагма? Можда је свака

песма по једна кап која је

склизнула на папир са

врха ноћног неба или са

дна немирне реке и ту се

зацарила у некој нијанси

боје која иде од модре

преко сиве и црвене до

црне.

Збирка је подељена у

четири насловљена циклу-

са, а садржи и илустрације уз поједине песме. Сваки наслов
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циклуса има као поднаслов додатно објашњење: Руке ши-

рим – песме бола и наде, Варламу Шаламову – песме паће-

нику и песнику, Модрине – песме унутрашњих ломова и С

хладних висина – песме чађавих сећања. Присутно је кре-

тање од вере, преко разочарења у свет, до себе и кућног

прага којег више нема. Песникиња се не либи да се испољи,

да пробуди ерос, али и да се преда Богу и проговори у

мушком роду, а као таква, комплексна личност, књигу

посвећује својој деци, стожеру око којег се окреће све наве-

дено, читав живот.

Назив првог циклуса тачно одређује суштину свих пе-

сама датих унутар њега – песникиња је раширила руке и

позива српску браћу и све људе на молитву и покајање. О-

сећа се бол у јауцима и нада да ће се Бог смиловати на све

нас, па ипак, та нада остаје недоречена, само као жеља за

надом. Религиозни дух који овде провејава претаче се у ни-

хилизам и завршава пролазношћу коју затвара смрт. Мо-

литва и јаук, крваво и црно, мушкарац и жена, нада и

безнађе, живот и смрт, туга и тишина – све су то делови од

којих је сачињен мозаик танане душе ове песникиње:

Спасинасгрешне,Боже
пакао у наматиња
уочиманамисушеним
последња суза сија

(Молитва)

Она већ овде, на почетку свог певања, признаје да је

срећа тешко остварива (Буђење) у овом животу који је

постављен ракићевски све у истом кругу, као у песми До-
лап, од чега неће одступити до последњег стиха:
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дао бих све али ништа немам
зломицрномсветубезмилости
угладибескрајнојирукамапразним
нестајемуцрномкругупролазности

(Црна песма)
Изненађују стихови песме Чија рука, јер откривају да

песникиња често губи појам о Богу, коме се обраћала јасно

у претходним песмама:

Предкимдаклечимзаспасењедуше
док уздаси тешке вапаједоје
и на земљи нигде нема рујне зоре
каднебесападошенамолитвемоје.

(Чија рука)

На крају овог циклуса, песникиња се сусреће са

смрћу која ће остати трајно обележје читаве збирке; смрт

која јој можда једина у животу пружа своју руку:

Душа уморна сузама ромори

дани прохујаше, одоше у трку
уз плач јецај и појање јеке
видехкакосмртмипружаруку

(Јауци)

Сонетну форму, као потврду песничког умећа, тражи и

ова песникиња у другом циклусу и успева да јој се додвори

у неколико песама остварујући је са римом, док је у већем

броју песама то успела само распоредом стихова, као што је

то чинио Неруда. Јауци не престају, као ни црнило живота и

сивило света: Ледени кристали у мом телу бурно плану / и о-
холостсивогодменескритогсвета(Поднебескимсводом).
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Амбијент сумрака и ноћи преовладава, док се свануће и зора

само наслућују: у смирају дана дубље јеца душа / болна ути-
хнула све више сива (Узалуд). Суштина живота остаје да

живи у човеку сÂмом, ван спољашњег света и околности, јер

они нису повољни за остваривање себе и смисла свог посто-

јања:

Шта то чува тишину живота
подпокровомовеноћитавне
шта чини суштину живота
немоћног човека из осаме.

(Питање)

У борби за правду песникиња се у овом циклусу и-

дентификује са чувеним Шаламовом и у његовом живот-

ном удесу проналази свој и напослетку свачији – овај жи-

вот и јесте на неки начин логор који је овај прозаиста и

песник доживео и преживео, због људи без душе и праве

људске суштине у себи. Овде препознајемо и Дисову Там-
ницу коме ће у четвртом циклусу посветити једну песму,

као доказ њихове духовне сродности. Ипак, не изостаје раз-

говор са Богом и очекивање помоћи од Thега који је једини

свемогућ: уз мук на небу и пут пресечен трулежом//руке
шири,Свевишњемсемоли,постоји//грешанпризиваједи-
ног Бога (Реч тешка), мада, то није онај степен када се са

сигурношћу верује да ће до такве помоћи и доћи, јер овде

су и анђели црни, а песникиња се напослетку предаје, чак

и проклиње: Проклињао сам Бога и сопствено семе (Пакао
у људима) или у другој песми кад изговара:

Не тужим Богу нити живот кунем
штовечно тонему тамистрадања
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себепроклињемразапетогнакрсту
предвукомкоме семоје телоклања.

(Зов)

Исувише је поглед замућен од суза због многих

неправди које се трпе целог живота, па изостају видљиви

знаци спасења. Мотив руже у свим песмама је младост која

је свела, а кончина живота и смрт превладава, са вранама

које гракћу око црквеног звона:

на црквеном звону зли гаврани
весело скакућу уз крваву песму
под камен ћу ил' под земљу лећи
сасвелимружамаугробницутесну

(Свеле руже)

Она би да пробуди „пролеће што спава“, но ипак приз-

наје: Свуд је тако мрачно, тако мучно мирно/ само лишће
плачно шушти ипод ногу (Пут). Дакле, уочљиво је непре-

стано преплитање песимизма и оптимизма у овим

песмама:

На Божији свет гледам кроз пукотине
и слушам песму туге и невоље
крајичак слободног далеког неба, сÂм
тражим и утеху у цик рујне зоре.

(Поприште живота)

Као да је једино што опстаје да живи и што је једино

живо бол у самоћи: у глувој соби кô степски вук/ седе без
вере и наде он и бол (Грч), а циклус завршава потпуно су-

морним стиховима:
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Све моје су давно утрнуле наде
црниснегме садахранисависина
осећамјошсасвимкраткоћудаживим
гасе се зраци у мојим уморним очима.

(Свикао сам)

Иако најкраћи по броју песама, циклус Модрине
представља централно место ове збирке. У шест песама које

у наслову садрже модру боју згуснуто су дати сви водећи

мотиви које носе песникињу кроз њен свет и поезију. Овде

су најупечатљивије дати мотиви: крвавог месеца: од крва-
вог сјаја што се на њу надви/ путује река и носи душу по-
лако. (Модра река), сутона, осећања пролазности и живота

као круга и затворености: У сумрак зли тихи и хладни/
мирно се крећем у кругу плавом (Модри вео); у глади бес-

крајној, рукама празним/ нестајем у црном кругу пролаз-

ности (Модро небо), осаме као песникињине судбине: и
златне звезде задремале су/ беспућима терају душу у осаму
(Модри вео) и смрти: осећам последњег лета свршетак/кад
очи своје изгубих у црном (Модро небо). Црна боја и

модрина њено су главно обележје:

Даннестајепрезаласкасунца
помрачење у очимаклија
црнерукепружаммодромнебу
том модрином обојен сам и ја

(Модро небо)

Thенадушакојуназивабедномисиротом:мојасирота
душа млада страда/ бескрајном модрином покрива јаде
(Модри сутон) вапи да оживи наду: О још једном само, о
мили Боже/ да ми је подићи свет несталих нада (Модра ноћ),
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па ипак остаје без ње: полете ми душа, жеље што ме даве/ и
осташесамоумрлеминаде.(Модразора).Иовдејеприсутан

јаук због боли: с тешким уздахом дрво шуми тугу/ пролама
сејаукштогаветарноси(Модразора), анакрајуостајесамо

окамењеност и хладноћа, ћутање и тишина: дуго сам гледао
у пусте даљине/ и постадох само сив камен што ћути...
опраштам с тугом што ми ломи гране/ и душу сакривам у
тишини кутка. (Модра зора), а цена за бол је обећани рај: бол
срце изједа и сече мој живот/ смрт ме води у пределе раја.
(Модри вео)

Наслов последњег циклуса објашњава се већ првим

стиховима прве песма Тврда реч: Слутим тврде речи с хлад-
них висина/ пркосно веју пахуље црне. Те тврде речи које

„пркосно веју пахуље црне с хладних висина“ мотиви су

који се препознају у свим претходним песмама, међутим,

овде дати на најнепосреднији начин, огољени стоје пред

песникињом која их посматра као „срна уплашена“, и пред

нама, читаоцима, који не можемо остати равнодушни због

стања једне такве душе у осами. Схватамо да она није ни-

пошто сама, да смо то сви ми, макар у неком тренутку жи-

вота, препознајемо се и неминовно постављамо себи пи-

тања која се стичу у једно, а то је: Шта је човек, његов живот

и судбина? Овде је упечатљиво дат мотив крвавог месеца,

чија је симболичка вредност представљена у више песама:

Садкадјеклонуладушапразна
кад тврда реч дамаре пресеца
кô набујала црвенарека
тонемусјајукрвавогмесеца

(Тврда реч)
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плач тресе груди и образе не суши
устасласткушајуКрвавогмесеца
све се негде губи и то без кајања
док црвено тихо дамаре пресеца

(Пораз)

Шта се ноћас крије испод неба тамна
да ли крвав месец или звезда сјајна
или ће испод свода опомена Бога
пасти на поприште отворених рана.

(Наш усуд)

Песникиња у једном тренутку иступа из мало-

душности, али не успева да одагна тугу: Искрао се из
камена сивог/ ал' на корак тешки су му окови пали/
у неверици разрогачених очију туга сјаји (Утихнула
снага).
Даље, репетитивно уочавамо и мотив тишине, пот-

пуне поражености, клонулости и таме у песми Тишина, у

којој још једном препознајемо Диса, којег она варира, па

каже да је она пала пред животом који као омча стеже, за

разлику од њега који је написао: то је онај живот где сам
пао и ја (Тамница):

Тишинамебудивећноћима
док посматрам време тавно
мрзећиживотпредкојимсампао
на колена јадно иогавно.

(Тишина)

У песми посвећеној овом песнику тешке речи постају

празне, а једино што остаје је уздах:
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Сипи кишо, сипи тихо
некбожијазвоназвоне
само уздах имао сам
празне речи и болове

(Суза - Владиславу Петковићу Дису)

Песникиња признаје да је поражена пред животом

који је обавијен ноћном тугом, без наде и пореди га са са-

мим паклом:

на заласку сунца пакао открића
ужаснајепричашторазуммрачи,
кријући смртне тренутке у себи
живот који баш ништа не значи

(Пораз)

На другом месту из мушке перспективе, признајући

још једном своју тугу, песникиња открива да су њене песме

птице којима она плаче:

Сед сам, као лишће свео.
тужнопосветуокрећемлице
док ветар носиграње што плаче
а с њим и мојептице.

(На заласку сунца)

На крају, ракићевски потенцира да се све у животу

врти у круг из којег је смрт једини излаз, а оно што је про-

шло не може да се врати:

Како да вратим изгубљено време
кад стојим на прагу старости и смрти
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како побећи из чаме пространства
што се у круг врти.

(На заласку сунца)

Последња песма збирке доноси мотив утрнулог срца

које крвари од туге и жељу за повратком дома којег више

нема: о како бих волео жељним устима/ пољубитикућни
праг у ноћима овим. (Мртви дом), те она остаје да живиу-

роњена у „сопствену тмину“.

Песме Ноћ и На белом крину издвајају се по обиљу

стилских средстава који су у њима можда најживље упо-

требљени:Ноћопорна пење сеуз кичму/утиснула прстена
чело дубоко ... кроз таму неопевани јади звоне/ запевају из
срца опустелог (Ноћ);

Ветар звижди и снажно дува
прамен магле влагом испунио зрак
на главу пада лишће глуво
убаштикриновазадахјак

(На белом крину)
Парономазија, инверзија, поређење, синестезија, пер-

сонификација и ономатопеја су омиљена стилска средства

којима се песникиња служи. Строфе су углавном катрени,

а стихови дужи, слободни, без риме која се ипак мести-

мично отргне из пера, ради очувања карактеристичног на-

ративног ритма песама. Приметно је неуједначено посту-

пање по питању правописа и интерпункције – има песама

које садрже само мала слова, а у некима се прати синтак-

сички ритам, па је интерпункција обележена. Овим особи-

нама, као и избором мотива, са мраком, дубоким болом, пе-

симизмом, визијама животног бесмисла, пролазности и не-

умитности коначног, оличено је Зоричино лелујањеизмеђу
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модерности и традиције, те наслањање на поетику Ракића

и Диса која се у овој поезији уочава. На тај начин начињена

је песничка збирка која упркос таласима унутар ње, пред-

ставља један живот који је затворен, те и сама одражава

кружну путању, затворену форму прстена.

Сви климакси који су заискрили у стиховима као

тежња за ослобађањем од животних стега и недаћа остали

су поражени пред плимом туге и мрачних страна једне на-

паћене душе која није успела да превазиђе сопствену там-

ницу и остала је заробљена у тишини и осами. Драгоцено

је додирнути је путем ових песама, лицем у лице суочити се

са свим проблемима и на тај начин створити лепа умет-

ничка дела као што је то учинила Зорица овим песмама.

Предајем је са радошћу на читање и желим јој срећу и још

много искорака према себи и свету – песмама, као што је

то учинила сада, изнедривши изванредну збирку Капи

модрине.

Рецензија:

Ана Митић Стошић,

песникиња и проф. српске књижевности и језика

Две песме из збирке

БАРАКА БРОЈ ДЕВЕТ

У соби малој бела пара се шири

на боровим гредама виси лед

лампа жмирка са хиљаду свећа

стотине очију зури у недоглед.
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Окићена дугом бодљикавом жицом

са пуно осматрачница, локота и реза

у њој живе душе које су у пролазу

уплашених очију испод повеза.

Кад се сутон спусти, отварају врата

промрзлим гласом извикују имена

прозвани закопчавају своје капуте

и без трага нестају тешка бремена.

И сваки је час тежак кô тамница

над главама густа помрчина лежи

у дубини мрака погледи се губе

чекају их хладни гробови свежи.

ЈАБЛАН

Када сунце мине у смирају дана

бесана ноћ пространством стражари

низ гране Јаблана долази јесен

а бледи месец му на усни крвари

Звоне зона у бескрајној тмини

то луди ветрови кроз тело му реже

и трпи бол од позне јесени

док сребрна магла груди стеже

Запевају гране под звезданим трњем

и бескрајем где се тресла гора

све што је миловао, све што волео је

са црном стражом испратиће зора
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ЖЕНА У ХАЉИНИ ОД ЛАКОГ ТИЛА

(Ауторка Бранка Попић)

О КThИЗИ ПЕСАМА БРАНКЕ ПОПИЋ

(Жена у хаљини одлаког тила– БранкаПопић, КОС,

Београд, 2020)

„Поезија... коју презиру небриге и незналице једно је

страсно тражење савршене љепоте и изражајнихсредстава

у говору и у писању… Пошто ово надахнуће долази са бо-

жанских извора, додељено је, верујем, само малобројнима...

„Зато, будући да је реч о чудесном дару, одувек су песници

били врло ретки. Изванредно дејство поезије садржано је у

некој неодређеној чежњи коју душа показује да се разлије

у једну лепоту потпуно оригиналних слика, у склоп који их

уређује, у необичан преплет речи и мисли које улепшавају

целину, у басновит и дражестан вео који се пружа преко

истине. “

(Генеологија Богова, Ђ. Бокачо, 1350.)

Неко се једноставно роди да буде песник.Да својимо-

ком види сакривену лепоту невидљиву неком обичном оку,

не само у спољашњем, већ и унутрашњем свету. Да има

слободан приступ души. Да пати од стварности.Да потом

пажљиво пробраним речима из прадубине свог бића

исплете поетске мреже у које се свако од нас повремено

уплете.

Управо такав песник је Бранка Попић.

У питању је изузетно талентован, песнички надахнут

аутор, за сада четири збирке поезије: „Рубац у руци“ (2018),
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„На латици кап“ (2019), „Огањ иза паљевине“ (2020) и нај-

новија „Жена у хаљини од лаког тила“ (2020).

Ући у срж бранкине поезије комплексан је задатак,

саткан од одговорности

према непогрешивости. Реч

њене речи је као постулат

јединства, док је мисао

њене мисли прецизност

која хрли у срце животу.

Прасак од речи је извођач

умећа песника који уме да

води до душе, а чиме дру-

гим него песмом?

У времену у коме жи-

вимо, у времену у коме се

све обрушава, Бранка као

сакупља речи и осећаје

које одашиље прецизном

стрелом ка нама, шаљући

нам поуку да можемо само

усмереном снагом духа изаћи из сваке недаће. При том, она

се осврће на сваки детаљ у животу, јер сви детаљи и јесу

битни за целокупни мозаик проткан бојама душе. Самоћа и

неухватљивост тренутка повезани са ураганом који пес-

ника баца по местима уснулих градова, саставни су делови

пролазности у поетичности и реконструкцији живота.

...коће судити и коме, није сасма јасно свима;

тек буде се покоре, покајања, страх и чежња;

на окрајку шуме сабиру се власти њине

ко ће коме у бокоре, гдје највише лишћа има...
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У својој најновијој књизи маестралне лирике, Бранка

нам поручује да: „Надмоћ обесмишљава страх“ онда када у

играма светлости и сенке пловимо по нашим затишјима и

чекамо прегршт радости које ће обрисати сенке прошлости и

увести нас у будућност заједно са сном песника о животу.

Јер, потребно је имати сан да би се издржало. Да би се про-

нашао прави пун који не води у безнађе, улица у којој време

није стигло, и да би се доживели они квалитетни тренуци

због којих живимо као садржај, као важност, као поимање

правих вредности, као део нашег суштества, могуће је тек

када се исти удаље и прекрију. Тек тада ћемо уочити њихову

праву вредност. Вероватностје и у томе тајна : истраживати

на клацкалици времена сопствену издржљивост којом ва-

јамо бескрајне облике који чине живот.

Зато одустајем од идеје да песника, као што је у пракси

уобичајено, мало више цитирам и образлажем његове сти-

хове, и одустајем и од деје да детаљније описујем њено суве-

рено владање уметничким изразима као песника којисања

преображај у усковитланом хаосу у нама и око нас.

Беспотребним је сувишно образлагати њену поезију, јер то

једноставно треба доживети. Thено савршено „тајно оружје“

каљено у ватрама језика, ослобођено је сваке примислине-

гативног као средство помоћу кога нас ова врсна песникиња

не успављује, већ пробуђује, стремећи подизању свести овећ

успаваном свеопштем страху који нас је уклештио између

два неизлаза.

Другим речима, Бранка Попић се у својим метафорама

игра супротстављању неправичности неистине, површно-

сти, снобизма... У њеној поезији човек је још неиспуњен

круг, проводник, симбол или тек информација, односно
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сигнал космоса као трептај у преломљеној метафори.

Наиме, Бранка кроз своје стихове утискује у нашу

свест печат који каже: „Дисати, љубити, писати, па стати и

нестати“, па живећи кроз њих постајемо део урбане данаш-

њице која нас води у напредак док год смо спремни да је

мењамо помоћу уметности, као што то ова песникиња чини.

Улазећи у предворје њених рима, доживљавамо промене и

настављамо тамо где смо посустали, растемо тамо где смо

стали и тако заједно са њом улазимо у процес промена које

се дешавају убрзано на свим нивоима.

Књига песама „Жена у хаљини од лаког тила“ напи-

сана је течним, оригиналним песничкм језиком. Thен израз

се одликује сликовитошћу у описивању, дубоким мислима

и емоционалношћу у изражавању, пријатним ритмом у

конструкцији стиха који одговара садржини песме и распо-

ложењу у песмама, пуноћом и ширином значења сваког

стиха, строфе и песме. Она постиже изузетан ефекат својом

сликовитошћу, експресивношћу где свака песма има свој

амбијент, где се дешавају судбинске ствари и емоције.

Својим снажним адекватно одабраним речима доча-

рава спољашњи изглед, облике и покрете, звукове и остале

особине појава, места и догађаја тако живописно, да их ми

сугестивно осећамо, доживљавамо и видимо.

...зашто увијек кад ми суза кане

небо одговори бијесом и силином,

о моју се тугу преломи

и удари по земљи шаком челичном...

На крају, да ли се понекад запитате када сте задњи

пут прочитали јаку песму која топи највеће санте леда, а

истовремено је нежна и тиха попут лахора?
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Управо такве песме пронаћи ћете у предивној књизи

Бранке Попић „Жена у хаљини од лаког тила“

Довољно је прочитати само једну песму из ове збирке,

па доживети слику и емоције једне личности у којој обита-

вају и највиши заноси и најбуднија свест.

Рецензија,

Верица Секирарски

Две песме из збирке

СЛИКА ЖЕНЕ

на земљи пустиња,у пустињи вода;

сто корака од ње,пола сата хода

дине небу израсле испод плавог свода..

на динама путник лута

без мараме и кафтана;

над главом му облак тмуран

сто година и сто дана..

пред оком му слика дрхти

жене све од пјене бијеле;

на тијелу јој лака хаља,

а низ леђа косе сплеле..

што год ближе бива њој

она даља њему бива;

корак један,она два,

губи се и сакрива

иза воде,иза траве

сред пустиње пусте, вруће;
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данас му је блиско сутра,

а сутра ће бити јуче...

пружа руке,слика блиједи,

на пијесак се врели сручи;

чашу воде да попије,

а чутура пуна жучи...

на земљи пустиња,у пустињи вода;

путник гази испод свода,

слика жене пред њим хода...

ЗАЧАРАН КРУГ

зачаран круг, зачарано свијетло,

у густој магли назирем ти лик;

и све сам испустила, све се отело,

чуо се само мој затомљени крик...

да сам трагове за повратак остављала,

да сам жељела поново доћи,

не бих за собом мостове поваљала

одлазећи у тамнилу ноћи..

хтједох освајати свијет чистотом,

али вај, то се не ваља;

боље се пролази голом простотом

док једеш рижу с пуно качкаваља..

а, сад гдје сам, у средини гротла

које дрхти и може часком провријети;

нити сам гдје била, нити гдје пошла,

из гротла у гротлу ваља умријети...


