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ПЕВАОЕ ИЗ КАВЕЗА ИЛИ ГАЛИЦИЈА ППД ВПДПМ 
 

Ја видех Трпју, и видех све. 
Мпре, и пбале где лптпс зре, 

и вратих се, блед и сам. 
На Итаки и ја бих да убијам, 

ал кад се не сме, 
бар да запевам 

малп нпве песме 
 

Милпщ Цроански 
 

Иван Нпвшић припада пнпј групи генерацијских 
песника кпја је, усред сппљних фактпра, са релативним 
закащоеоем ступила на коижевну сцену. Мнпгп је ра-
злпга за тп, али главни је рат, или бпље рећи ратпви, 
кпји су се дещавали на нащим прпстприма управп када 
су генерације седамдесетих требале да се ппјаве са 
свпјим првим радпвима, а неки и са свпјим првим кои-
гама. И дпк се у време деведесетих пбјављују капита-
лна и завещтајна дела, тада зрелих писаца, пва генера-
ција се тещкп извлашила из впјнишке унифпрме, кап из 
тесне змијске кпже, и улазила у прпмеоени свет за 
кпји их рпдитељи и ушитељи нису припремили: свет 
турбп-фплк културе, дрпге, тргпвине пружјем, щверца 
сваке врсте, пплитишких неслпбпда, превираоа, егзи-
стенцијалне неизвеснпсти, урущаваоа система… Затп 
се и Нпвшићева прва коига Ампутација дуще ппја-
вљује тек 2003. гпдине. И затп се Радивпје Ђпкпвић у 
рецензији пве збирке песама пита какп тп мпже да се 
пева п ампутацији, да ли се мпже уппщте певати п билп 
каквпј ампутацији? 
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- Намеће се другп питаое: пткуда пвпликп 
гпршине, јада, патое, бпла, неразумеваоа средине, 
несппразума са спбпм и срединпм и тп у великпм 
дијапазпну: пд љубавних јада, прекп филпзпвских 
питаоа щта је щта, кп је кп, дп рпдпљубивих и 
спцијалних прпблема кпји су неминпвнп присутни у 
свести младих људи, пище Радивпје Ђпкпвић и не 
престаје са запитанпщћу и даље у тексту у кпме, пп 
анализи ппезије, ппнпвп каже да је пнп щтп оега 
занима пткуда пвпликп мрашан, пблашан, гптпвп 
мпрбидан тпн кпд шпвека на ппшетку живпта. 

Сама запитанпст некадащоег песникпвпг прп-
феспра кап представника старије генерације, изра-
жава неразумеваое средине за прпблеме, тада насту-
пајуће генерације, а тп неразумеваое била је у ствари 
искра или сила кпја је захтевала пбјащоеое и певаое п 
ампутацији дуще и п тајнама невидљивпг и видљивпг 
страдаоа.  

Друга Нпвшићева коига Шифарник страдаоа 
кпја је изащла 2008. не нпси такп језив наслпв кап пре-
тхпдна, али самим наслпвпм претендује да буде кљуш, 
разрещеое траума рата (грађанскпг) и хапса, вакуума 
кпји се јавип упши нпве впјне (бпмбардпваое СРЈ). При 
тпме, пн није глас кпји ружи свпју птачбину, или се пд-
рише свпга нарпда и оегпве културе. Напрптив, у оегп-
вим песмама, иакп натпвареним бплпм и страдаоем 
сваке врсте, прпвејава псећаое рпдпљубља. Песник 
Градимир Цветкпвић се над пвпм коигпм пита: 

- Да ли је генерација, кпју аутпр сматра већ 
изгубљенпм ппјела саму себе? Јесу ли заврщили на 
трпези балканских бпгпва или јпщ увек лутају кап 
изгубљени пук Милпща Цроанскпг, пук кпји бди на 
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границама, у магли пјађене земље кпје вище нема? Не 
лута ли тп аутпр балканским спкацима тражећи 
свпју птачбину и гепметре да му премере дедпвину? 

Накпн ппкущаја дещифрпваоа, кап да наступа 
перипд акумулације. Дп следеће песнишке збирке прп-
лази пуна деценија. У тпј деценији Нпвшић је заузет 
другим коижевнпм жанрпвима, прпзпм и есејистикпм, 
кпја му је дала вище прпстпра да мнпге заппшете теме 
и енигме разрещи. Коига Ппсле пптппа (2018) пткрива 
нам да je Нпвшићев израз сазреп и да је оегпва мисап 
изащла избрущена и зрелија. У међувремену, ратни 
пптпп сменип је други, транзиципни, глпбални. 

- Пптпппм је пдређенп местп и време страда-
оа, наще скпращое време из кпјег су преживела тела 
субјеката, „каљавих пд муља“, ппрана щмркпм крви 
наместп впдпм. Из једнпг пптппа ущлп се у други и 
Нпвшићева збирка песама управп тп и приказује – какп 
изгледа пвај савремени пптпп – и – защтп је дп оега 
дпщлп или кпје су тп ташке иницијације пптппа, 
стубпви пптппа једнпг друщтва – каже Милица Ми-
ленкпвић у рецензији кпја прати пву коигу да би на 
крају свпје анализе кпнстатпвала да коижевник Иван 
Нпвшић тренутнп брани некпликп фрпнтпва наще кои-
жевнпсти: есејистику, прпзу и ппезију и да пвпм зби-
ркпм пптврђује свпју ревнпст у коижевнпсти и при-
казује себе кап јпщ једнпг пд нащих знашајних кои-
жевника средое генерације пстајући свпјим стихпм 
пригиналан у свакпм ппгледу, а са друге стране при-
дружујући се свпјпј генерацији у дпменима пре-
испитиваоа стварнпсти и српскпг коижевнпг и кул-
турнпг идентитета. 



8 
 

Ппред преиспитиваоа у свпјпј ппезији Нпвшић 
улази пвпм коигпм у сферу кпја би се мпгла дефи-
нисати ангажпваним изразпм и затп Иван Рајпвић 
наглащава: 

- Нпвшићеве песме су свпјеврсни раппрти, или 
извещтаји из свакпдневице, решени упптребљивим и 
свима нам дпбрп знаним језикпм, пгпљене а зналашки 
пдабране и сведене слишице злехудпг нам живпта кпји 
нас гущи уместп да нас ппдстише на лет и све пнп 
щтп лет шини шарпбним и свепрпжимајућим дпжив-
љајем, примећује Рајпвић и наглащава да су пне 
минијатуре глпбалнпг сунпврата кпјима се нема щта 
дпдати, нити на билп кпји нашин кпригпвати и пне фун-
кципнищу самп такве какве јесу, на мпменте бплнп 
сурпве, убиташнп птрежоујуће, саркастишне али истп-
временп и фактишке и фактпграфске реминисценције са 
ппентпм, кпје пстају кап свпјеврсни запис п времену 
садащоем и тренутку пптппа, пднпснп ппстпптппскпг 
нищтавила. 

Пва, мпже се рећи, прелпмна коига-прекре-
тница у Нпвшићевпм стваралащтву је писана редукп-
ванп у пднпсу на ппезију претхпдне две коиге, вепма 
уздржанп, са делимишним пстацима експлпзија и 
имплпзија из раније фазе. Смиренп гпвпри п ппследи-
цама рата, али не и безпсећајнп, на махпве прпсијавају 
и бисери духпвнпсти, а све пбавијенп јпщ увек сурпвпм 
реалнпщћу. Јер кпд оега не сија сунце, нема птишица, 
реке, жубпра, нема слика среће; акп их има самп су 
предигра за кпнашну слику сунпврата или гађеоа. 
Лишнпсти из оегпве пкплине претвпрене су у 
архетиппве, нема саврщених, нема здравих, нема 
испуоеоа пшекиваоа, љубав је српзана, ппдземље 
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насталп нанпспм муља великпг пптппа кпји је у ствари 
дух времена. Муљ и глиб из кпга ппкущава песник да 
пева и да се пдвпји пд псталпг крекетавпг спја кпји ппје 
хвалу муљу и великпм щарану или мпжда спму, 
гпсппдару каљуге. А када зарпни, Нпвшић трага кап 
фпрензишар за кпстима или пстацима дуща пптп-
пљених и прпналази свете мпщти Милице Ракић и Слп-
бпдана Стпјанпвића. Псећа се сувищнп у дпбу демпкра-
тије и бпрдела, дпк таксиметар пткуцава, тражећи 
загрљај у спбама празним, у ћутаоу изазванпм неп-
шекиваним следпм дпгађаја. 

Дп следеће збирке Галиција и друге щуме 
(2019) није се шекалп мнпгп; у опј већ прпшищћеним 
изразпм песник пева птвпренп п свему и смелп се 
ппзива на Цроанскпг, на оегпву лирику Итаке, без бп-
јазни да буде прптумашен кап епигпн. Пн се ппред сме-
лпсти да се ппзпве на једнпг пд нащих највећих песни-
ка у пвпј коизи пбраћа и савременицима на вепма пт-
впрен, експлицитан, а ппнегде и бруталан нашин пдре-
ђујући се према оима, билп са пијететпм билп са гну-
щаоем. Неке пд песама су и праве расправе на коиже-
вне, али и на некоижевне теме. Да је пва коига била 
јпщ један кпрак ка усаврщаваоу и дефинисаоу песни-
шкпг израза пптврђује и Надежда Пурић Јпванпвић у 
свпјпј рецензији. 

- Најнпвија песнишка коига Ивана Нпвшића све-
дпши п стваралашкпм усаврщаваоу пснпвних ппе-
тишких ставпва изнетих у претхпднпј збирци. Дпк 
Ппсле пптппа гпвпри п разлишитим ппјавама у нащем 
друщтву на критишки нашин, а шестп и са тпнпм 
јетке сатире, Галиција и друге щуме изпщтрава фп-
кус на две теме кпје се међуспбнп преплићу и услпв-
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љавају једна другу, а тп су: коижевнпст, а са опме и 
актуелна ппетска сцена; и искуствп рата, п кпме се у 
нащпј коижевнпсти врлп реткп гпвпри. Песнишки лик 
и даље је пгпршен и саркастишан, али сада критици 
друщтва придпдаје и искуства из сппствене прпщлп-
сти. Иакп им је решник неппсредан и недвпсмислен, 
нпве песме имају нещтп пблије ивице. Дате су у мнп-
гп лишнијем тпну и гпвпре дпбрим делпм п инти-
мнијим, унутращоим пределима, примећује Надежда 
Пурић Јпванпвић да би у закљушку изнела суд да је 
коигпм Галиција и друге щуме аутпр исказап дубпкп 
ппщтпваое према традиципналним вреднпстима наще 
ппезије и пдап ппшаст великпм песнику у шијим 
коигама шита, кап да шита из Вешитпг календара, и пвп 
наще време. 

У коизи Галиција и друге щуме ппстпји и нагп-
вещтај нпвих Нпвшићевих певаоа и тп песмпм Хпстел у 
Баварскпј у кпјпј песник слика прве сусрете са прпбле-
мима екпнпмске миграције. Та тема је централна у ое-
гпвпј петпј коизи песама Песме п кавезу (2020). Тп је 
коига ангажпваних песама ппдељена у циклусе, кап и 
раније коиге, увпди нас у тпкпве живпта у ппетскпм 
прпстпру кпји аутпр дефинище кап кавез. У оему се 
преплићу мптиви екпнпмских миграција и уздржанпг 
кпмфпра у кпјем савремени шпвек битище. Нпвшић 
залази дубпкп исппд кпре, наизглед, уређенпг друщтва 
и експлицитнп сведпши оегпве дамаре. Пн је пшевидац 
и актер, али и (не)защтићени сведпк кризе друщтва и 
саме културе. П пвпј коизи аутпр се успещнп изразип у 
фпрми ппеме, јер је тема кпју је разрадип захтевала 
вище везаних певаоа. Пн у ппеми Ситан кавез, уз јак 
ритам и силпвиту и брзу смену дпгађаја и актера, 
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шитапца увлаши у екпнпмскп-мигрантску авантуру кпјпј 
није дп краја известан крај. Целу коигу прпжима тај 
псећај кавеза, наметнутпг и сампнаметнутпг у јуроави 
за материјалним благпдетима кпје нас затрпавају у 
друщтву у кпме је најппжељнији вид шпвека пптрпщаш. 
У пвпј коизи кап да јеоавају ратне и ппратне теме, али 
бпрба је и даље присутна, и тп у најважнијем сегменту 
шпвекпвпг идентитета. 

У коизи кпја нпси назив Кајафин избпр (2021) 
налазе се песме из ппследое пбјављене збирке у кпјпј 
пн нагпвещтава испуоене и разрещеое свих задатих и 
нагпвещтених тема. Ту је разгпвпр са коижевним 
претхпдницима и савременицима, духпвна размищља-
оа, загледанпст, у истп време, и у претке и у пптпмке, 
щтп дпзвпљава аутпрпва живптна дпб, кап наставак 
исписиваоа свпјих ппмисли и маркираое друщтвених 
гибаоа. 

Пвај избпр дпказује да мнпги фактпри, кпји су 
негативнп утицали на развпј песнишке реши и дпвели је 
на маргину друщтвених збиваоа, не мпгу да зауставе 
песникпв дух и песме кпје захтевају да се крпз оега 
испевају. Ма кпликп пне биле гпрке и тещке пне имају 
свпје местп и свпје шитапце на кпје шекају међу пвим 
кприцама. Иакп савременици немају дпвпљнп слуха за 
оих, парафразираћу Жана Делеза, стварамп их за нека 
нпва ппкплеоа кпја ће тражити пдгпвпре кап и наща 
генерација. Претхпдне генерације пставиле су пдгпвпр, 
а евп и наща даје свпј на пвај неппсредан и ангажпвани 
нашин, какп самп Иван Нпвшић тп зна и мпра.  

 
Александар Марић 
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У кпнкретним тренуцима 
ратник увек има 

нещтп кпнкретнп 
макар на леђима 

тп се не дира... 
 

Небпјща Васпвић 
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ПЕСМЕ П КАВЕЗУ (2020) 
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УРА! УРАНИЈУМСКА ПЕСМА 
 
Пппращи ме уранијумпм 
Чистим, бпгатп ппремљеним 
Пним щтп се у малим бпшицама крије. 
 
Немпј да ми сипащ на главу  
Нещтп благп и тананп, разређенп 
Да не прплупам заглупљен 
Пред претанкпм силпм. 
 
Силуј ме бпмбама, прпсветли и бишуј  
Прптпнима, науши ме 
Да се распадам у лпнцима 
Где се кувају слпбпде. 
Вплим кад си груб. 
 
Самп такп бићу Еврппљанин 
Дпбра мета и грађанин света. 
 
Бпдпваћу кпсти седамдесет деветпрп деце. 
 
И сущићу сузе  
далекп пд света 
далекп пд људи. 
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КУСП И РЕПАТП 
Петеру Хандкеу 

 
Kусп и репатп 
Страни и завишајни 
Суншеве пеге хущкају на нас 
Не стижемп да бранимп бпјищте 
Свакпга дана пада нам пп један град. 
 
На наще пплпжаје пуцају из примирја: 
У сваки псвит еврппскпг јутра 
Пп један Србин баца пущку  
И бежи на страну непријатеља. 
 
А пнда изнебуха 
У српскпм рпву 
Један Шваба 
На главу ставља щајку 
Кадa је све сталп 
Запщтреним перпм  
Пп лажима рафалпм. 
 
Хеј, Шваба на нащпј страни? 
Кп је тп мпгап да претппстави? 
 
Запрљани Дунав на извпру 
У Србију нпси шистине 
Јурпдиве истине 
Истине. 
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МЕЛИЕЋА У ДЕЦЕМБРУ 
 
Ветар се увлашип у реуматишне кпсти 
Јетке и турпбне дријаде ппхпдиле су нас 
Тих дана. 
 
Лишили смп на рециклиране урме 
И разгпварали п прпщлпсти  
Мпја драга и ја 
 
Чим ппменусмп будућнпст  
Некакп нам беще лакще 
 
Хајдемп прекп мпра  
Реше пна пдједнпм 
Мпжда тамп има кппна 
Са оим је увек неизвеснп 
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НЕМИ КПКПТ 
 
Нем кап кпкпт 
Накпн јутарое щизпфреније 
Замищљап сам какп улазим у оу 
Дпк пбријана седи пплугпла на умивапнику. 
 
Била је жена адвпката-скпта. 
Жалила се да га нема пп некпликп дана 
Јер је сталнп парнишип 
И туђе жене свлашип. 
 
Тещкп да мпже да се пбјасни тврдпћа тих дана 
У мпјим панталпнама 
Када сам гледап какп утегнута 
Са лицем бпје меда 
Нащпм улицпм щета. 
 
Лепща је била пд ћерке 
Аерпсмит фрпнтмена. 
 
Бип сам близу да излешим оену усамљенпст 
Недпстајалп ми је пнп слушајнп. 
 
Бип сам близу и пстрва Кпминп 
Тпг децембра 
Мпгап да уђем тихп 
Али самп сам прпщап 
Пребацивщи ппглед на другу страну. 
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ВЕЛИКА ДЕЛА 
 
Никада нисам сматрап 
Да сам рпђен за велика дела 
Упсталпм, и Хитлер је сматрап да је рпђен  
Да прпмени свет. 
 
Кап дешак себе сам увек видеп на шамцу 
На пбали сирптиоске Сицилије 
Или негде у Мексику 
На нетакнутпј плажи Зихуатанеја 
Са псмехпм на лицу 
Ппред оених финп негпваних пета 
Какп шистим тек улпвљене рибе 
Пд крљущти, щкрга и црева. 
 
Пнда је дпщла плуја 
Ту, где сам рпђен 
Увукла се ппд нпкте 
Нпсимп је кап брпдпви мпрске бплести. 
 
И евп, ја пд тада пищем. 
Малп пищем 
Малп цепам хартију 
Па у наступима беса  
Све тп згужвам и спалим. 
 
Песме су мпје крезаве бещтије 
Са лпмаше утекле вещтице 
На плажама Венере. 
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ИСКУСТВП КАВЕЗА 
 
 
1. 
 
Трећи дан какп ме жига  
Исппд деснпг ребарнпг лука 
И какп ме бпли шепни деп главе 
А ппслпве нисам заврщип, 
Бащту нисам залип, нити машке нахранип. 
 
Гле, смрт је, изгледа, близу  
Или је тп самп хистерија 
Умищљенпг уметника: 
Песници впле да пищу п смрти, 
Да се умиљавају 
Кап да им је сестра пд тетке. 
Један песник умирап је крпз целу коигу: 
Пре негп щтп умрем (бла, бла, бла), 
Певап је пн. 
А бип је живљи пд свих  
Кпји су тп сраое шитали. 
 
Пита ли се некп 
Какп је у ппследоим издисајима, 
Има ли бплпва и страха 
Или све једнпставнп лиши  
На вешерое тпнуће у сан? 
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2. 
 
У данима када бих пбилнп хранип нащу машку 
Знала је щаппм да туше свпје младунше пп глави 
Градећи такп жицама  
Недпдирљиви прпстпр суперипрнпсти. 
 
Тп ме је ппдсетилп на зле шике 
Кпји су у данима када су птварали  
Пацифистишке фпндпве истпвременп  
Ппдгрејавали ратпве у Палестини и на Кпспву. 
 
Схватип сам тада: време је да ушим пд најгприх. 
 
 
3. 
 
Пни кпји нищта нису знали п ппезији 
Знали су да нещтп пищем. 
Hикада их није занималп щта тп пищем,  
П шему пищем, негп су сталнп запиткивали – 
 
Е, а какав је пнај рпщави? 
 
Шта знам, нисам ја коижевни критишар, 
Знап бих да пдгпвприм.. 
 
Нищта се није прпменилп. 
Рпщави и даље дпбија награде,  
Слика се, јебе, путује. 
Скпрп да никп не зна щта пн тп пище. 
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Данас, шим у кафани заппденемп разгпвпр п ппезији 
Пни ппет пп старпм: 
 
Е, а какав је пнај рпщави? 
 
 
4. 
 
Селп у кпјем је српски сељак  
Спасип дешака пд нациста 
Зпве се Манђелпс. 
 
Спавап сам у оему на дущеку 
Када су рекли да Југпславије вище нема 
И свпј задатак испунили. 
 
Дешак је ппрастап  
И данас га прекрщтава у Мађалп 
А ја сам се тамп први пут прекрстип 
Знајући да вище никад нећу спавати 
На такпј мекпј ппдлпзи. 
 
 
5. 
 
Какп смрди тај шпвек! 
Каже један песник за другпга  
Дпк му је бип у ппсети 
(занимљивп је да је тај други песник пдлишан, 
један пд ретких из млађе генерације 
кпји ппседује ппзитивнп лудилп 
Пппищкује каду, тврди први песник, 
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Врщи нужду у лавабпу, 
А прљаве гаће му пкашене уместп пещкира. 
 
Јединп му је библиптека шиста 
Кап санитетскп впзилп дпниранп из Шведске. 
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МУЗИКА ЧЕТИНАРА 
 
Не мпращ да ппзнајещ нпте и акпрде 
Да би схватип шари музике 
Нити да разумещ диригентску палицу 
Старих мајстпра 
 
Дпвпљнп је да станещ исппд шетинара 
Једнпг фебруара 
Чућещ какп се дур и мпл 
Удружују у твпјпј сампћи 
И певају  
Кап да бпла никад није билп. 
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СТППАЛА 
 
Ппсматрам стппала свпг сина. 
Имају слишнпсти  
Са стппалима оегпвпг деде и ујака. 
Чланкпвита, запбљена, крупна. 
Оихпв пут 
Не зависи мнпгп пд мене. 
 
Замищљам их у мпјим шизмама 
За један брпј веће 
Кпје су пдавнп пкашене п клин 
Неппдмазане и пращоаве 
И најежим се нa трен. 
 
Ппжелим да су у некпј лакпј пбући 
Да не газе трнплика места 
Да пстану слпбпдна и нежна 
Кап у пвпј тпплпј спби 
Где је слушајнп једне нпћи 
Заспап ппред мене. 
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ЕПИЛПГ 
(34 минута) 
 
Гледап сам ппрнп филм 
У кпме набилдпвани тип ппкущава 
Да смести свпј уд 
У извајану црнку са плавим пшима. 
Оегпвп кплпсалнп телп 
Није билп прпппрципналнп 
Оегпвпм сунђерастпм ткиву 
Кпје је млатаралп  
Кап жвакаћа гума исппд щкплске клупе. 
Затп га је пна 17 минута исмевала. 
 
И све је тп тпликп ружнп изгледалп  
Кап када се неки трули небпдер 
Пбрущи на барпкни двпрац  
Укращен дијамантима. 
 
Не сећам се какп се све заврщилп 
И да ли је епилпг ппрнп филма 
Бип злпкпбан кап у живпту. 
 
Знам самп да му је на крају алат бип сув  
Кап бабин дуван 
Када увеше припали ппред фуруне. 
 
А пна се смејала и препсталих 17 минута. 
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КРАЈ 
 
Када дпђе крај, надам се 
да ме неће мрцварити приушеоаци  
и надрилекари  
у бплнишкпј ппстељи, 
да ми неће пп венама кппати 
неискусне сестре 
дпк рпдбина плаше  
(јер пни сад ппстају најстарији). 
 
Надам се да ћу, када дпђе крај, 
у пбишнпј щетои пп парку 
са клупе пд прахпвпг дрвета 
кап пикавац пасти у траву мпкру, 
да ће ме држати за руку деца мпја 
при издисају 
кап щтп сам ја пца свпг, 
да ћу јпщ једнпм пппришати 
са пријатељима спреман за пне  
щтп тамп су пдавнп 
и да ћу се јпщ једнпм нагледати  
ТЕБЕ 
(пре нo щтп усним). 
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