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ПОСУДА ОД СТАКЛА 
 
 
буди опрезан са посудама  
од стакла. буди опрезан  
кроз светове док проносиш  
течности од којих очекујеш 
олакшање. јер, десиће се 
да изгубиш контролу над шакама: 
уместо да отвориш десиће се 
погледом да затвориш врата  
кроз која си се запутио. 
теби неопрезном и неуком 
са мноштвом очију и шака  
на поду од храстовине  
распукнуће се препуна  
посуда од стакла.  
и биће немогуће  
да сакупиш све њене делове: 
међу размакнутим даскама, 
испод постеље, испод 
нејако укованог прага 
остаће комадићи  
које не можеш дохватити. 
који ће, због нечега  
што опстаје и у нејакима 
и у крхотинама, 
и у тамној и немирној ноћи 
упорно светлуцати. 
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ДА САМ НЕПОУЗДАН 
 
 
да сам непоуздан био бих бршљен: 
за успење изабрао бих стабло 
са невидљивим годовима, оним  
по којима се небо окреће око наших глава. 
да сам храст у провинцији,  
витак и леп, оженио бих се  
девојком са дебелом земљом  
и мирним ветровима у очима.  
да сам звоник купао бих се у месечини,  
ничији одлазак не бих прећутао.  
да сам сат на перону, мерач времена да сам 
на магистралама у изградњи, 
прижељкивао бих  земљотрес: 
све да се сруши и изнова изникне 
– брзо и без много речи.  
без могућности да се сачини записник,  
на којем ћемо се пред судијама  
изнова заклињати  
да смо све видели и све чули:  
као бршљан непоуздани  
– глуви и слабовиди. 
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ВАЖНИЈИ ОД КАПИ КИШЕ 
 
 
све почиње у другачијим пространствима: 
риба као вода, птица као ветар, 
човек као грумен изникао из капи кише. 
потом све бива умањено непрестаним 
протицањима: вода се умори у таласању 
од потапања до отицања у море избављења. 
 
и када до себе досегне птица се умори  
опирући се ветровима који је дижу у висине. 
човек остане недовршен  
и заробљен страхом да ће изневерити  
сузу из првог плача, 
којом је издвојен из воде.  
у којој се сваког јутра буди  
с разлогом проклет да буде важнији  
од земље по којој хода. 
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КОРЕКЦИЈА ХОДА  
 
 
мој отац је био зидар:  уредно  
и поуздано, слагао је печене цигле 
једну уз другу и заливао малтером.  
имао је надзорника, вештог  
у читању искривљених и правих  
линија. речи нису користили изузев  
за грдњу помоћних радника.  
 
деда и мајка дане су трошили  
окопавајући поврће.  
због недостатка небеске влаге 
поврће је одбијало да расте  
и неколико година трагали су  
за мајстором задуженим за поправку  
неуспешних повртњака. 
 
сестра се родила после мене,  
благовремено је проговорила  
и научила да хода. 
након пет година лекари су уочили  
неправилности и упутили је  
на корекцију зглобова. отац и деда   
били су изненађени болешћу  
која узима маха: и телад и гуске  
гегају се током ходања,  
али – нема ту ничега сумњивог,  
то је од Бога. 
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данас опет имам осам година  
и учим да сликам. на почетку  
увек насликам планину,  
сунце и бунар пред кућом.  
моја сестра има пет година и зна  
да је планина на другој обали Ибра,  
да је кућа испод ораха  
и бунар испред куће. али – не зна  
шта да нацртам да бих је насмејао  
када се врати из болнице. неки знак,  
да је уверим да је била са мном  
и када дрхтала је у кориту од гипса.  
 
у неком граду у којем болница 
за поправку деце налази се 
у улици Тиршовој. 
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ЛЕКЦИЈА О РОЂЕЊУ 
 
 
мене су волели  
моји родитељи.  
због мене  
хладне постељe саставили,  
родне калемове засадили, 
стадо подмладили,   
утоплили снежне 
и скратили вреле дане. 
 
прво па мушко,  
то је дете са гаранцијом,  
вреди као пар волова  
и три товара жита. 
 
мене су волели  
моји родитељи 
док нисам поновио  
њихову грешку  
и одлучио 
да се родим. 
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НОВЕМБАР 
 
 
имам два датума рођења: 
дванаести мај и петнаести 
новембар. згодно је са собом 
носити ове големе бројке: 
као да сам дванаести или петнаести 
потомак неке од дуговечних 
династија. непоновљиво је 
једном родити се усред пролећа 
и знати да је такав подухват 
могућ и усред снежних  
падавина. 
 
када пролећни човек одлучи 
да запева, са осећањем узалудности 
прати га онај други, 
хладнији и ћутљивији. 
 
када пролећни човек одлучи 
да заплаче немим гласовима 
са њим јеца онај други, 
хладнији и ћутљивији. 
 
када пролећни човек одлучи 
да промени свет на овом остаће 
онај други, хладнији и ћутљивији. 
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ЛЕКЦИЈА О СВЕТЛОСТИ 
 
 
на радију су јутрос објавили 
да се међу мртве преселио  
Нил Армстронг пилот из Охаја,  
у књигу приучених летача уписан  
као први освајач месечеве светлости. 
 
након повратка на земљу  
и осам недеља проведених  
изван земаљског света  
исто толико времена потрошио је  
у бару Плава Катарина  
опијајући се гутљајима јабуковаче: 
туговао је  
за олако пропуштеном шансом 
да заувек остане  
унутар месечеве светлости. 
 
за неком светлошћу,  
неким повратком опијен 
и ја ћу једног дана  
као киша заплакати. 
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КАДРОВИ НЕПОРЕЦИВОГ ИСКУСТВА 
О поезији Љубинка Дугалића 
 
Нит упредена у првој књизи 
 
Присутан на књижевној сцени безмало четири 
деценије, Љубинко Дугалић је прву књигу песама 
Умивање кишом објавио као зрео и самосвојан 
песник, оставивши иза себе формативна трагања. 
Првом књигом демонстрирао je завидно песничко 
умеће. Поштујући изабрану стартну позицију, 
лирског јунака провео је кроз низ архетипских 
ситуација, не клонећи се профаних сегмената. 
Клонећи се општих места и овешталог говора, у 
већини песама критички се одредио, барем са по 
једном врло успелом сликом, и према властитој 
свакодневици и према стварности државе која је 
тешко излазила на крај са општом хипокризијом  
и сталним турбуленцијама. Крајем осамдесетих 
година прошлог века било је јасно да конститу-
тивни делови федералне државе не могу остати на 
окупу, да је реч о уводу у распад државе која је, 
нешто касније, са нестанком једног од идеолош-
ких модела, и престала да постоји. Можда због 
стварности засићене пресним и претећим сликама 
и језом идеолошког језика, Љубинко Дугалић 
ствара и наговештава зачудне слике, у  стиховима 
постнадреалистичког сјаја и значења. Намеран да 
одмакне стварност која је сва у тмурним, сивим 
тоновима. Намера да се бар мало одмакне нелепа 
стварност, константна је одлика Дугалићевог 
певања. Са сигурношћу се може закључити да се 
нит, која је у упредена у првој књизи, провлачи 
кроз све књиге Љубинка Дугалића, а почесто 
изгледа да она води ка излазу из лавиринта, и 
животног и оног што свакад настаје у језику. 
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Одмаћи се од стварности, а остати у њој, имати 
видљиво, свим чулима самерљиво искуство, али 
имати и оно друго, невидљиво и неопипљиво суо-
чавање са светом, тако бисмо формулисали 
песничко гесло Љубинка Дугалића. Шифру која 
отвара језички трезор. 
 
Вишеструко подстицајна стварност 
 
Од књиге Умивање кишом која је била веома 
запажена прва књига, што по правилу није чест 
случај, награђена наградом „Александар Лесо 
Ивановић”, до друге књиге Љубинка Дугалића 
протекло је више од две деценије. Песник је, рекло 
би се, заћутао, иако је имао изузетно повољну 
позицију за развој своје поезије, њено ширење и 
освајање слободе у простору где су се поетичке 
тежње и преокупације смењивале или плодо-
творно прожимале и твориле поетичке правце 
или остајале међу обалама знаног и већ потврђе-
ног. Рекло би се да је песник заћутао, али можда је 
ћутао само за свет и малобројне читаоце поезије, а 
суштински није, јер претпостављамо да није 
престајао да пише. Да хипотеза о ћутању није 
валидна, говоре нам и књиге које је Љубинко 
Дугалић објавио по истеку прве деценије овог 
века. Излазиле су из године у годину, као да је 
песник журио да што пре испразни своја скла-
дишта. Тада је за шест година објавио пет књига, 
одреда успелих, у којима је померао границе у 
освајању слободе, у усложњавању свог израза, у 
изоштравању критичког погледа на свет и ствар-
ност која је само повремено имала другачије боје и 
тонове од оних који су преовладавали у доба кад 
се појавила прва књига Љубинка Дугалића. 
Можемо рећи да је у дослуху са вишеструко подст- 
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ицајном стварношћу, и даље се повремено 
удаљавајући од ње у просевима постмодерни-
стичке песничке стратегије, Дугалић исписао низ 
песама које сведоче и о песничком успону и о 
заокруживању  идеје да поезија не може бити 
имуна на доба у коме настаје.  Да су поменуте 
књиге Љубинка Дугалића из штампарије излазиле 
у одређеном дужем размаку, на сваке три или 
четири године, на пример, не бисмо говорили о 
неком облику песничке немости, али не бисмо, с 
друге стране, били у прилици да се суочимо са 
еруптивним даром који је намах постао видљив, 
лако уочљив. Песме су као лава из вулканског 
гротла непрекидно текле и остављале јасан траг 
на вулканској купи. И да наставимо са језичком 
игром која може бити опис уласка у самоиз-
бирљиво језгро српске поезије: дошавши у под-
ножје, лава песама се није хладила, а на врху вул-
кана жарила се нова књига. Био је то, упркос 
дводеценијском закашњењу, ипак природан про-
цес, јер је активност вулкана увелико била 
наговештена првом књигом. Само треба рећи да је 
улазак предуго био ишчекиван. 
 
Нема говора о песимизму 
 
Ако је прва књига Љубинка Дугалића имала ону 
драгоцену, увек жељену, драж новине, нове књиге 
које су сустизале једна другу, донеле су одмаке од 
те новине која, по правилу, проистиче из свако-
врсних нестрпљења и разноврсних побуда 
неискуства, из младалачке жеље за пуном објавом 
бића. Песник је имао изграђена становишта и кад 
је реч о темама достојним његовог пера и кад је 
реч о форми песама, али и о томе како ће књиге 
стајати  у  мозаику  његовог  песништва.    Реч  је  о 
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замашној песничкој замисли, о систему вредности 
и постулата једне упечатљиве песничке авантуре. 
Сигурно је да би све ове одлике биле видљиве и да 
Дугалићеве књиге нису излазиле у ритму у ком су 
излазиле, али су њихова збијеност и буквално 
ослањање једне на другу учиниле да та видљивост 
буде лакше доступна. Може се рећи и да су због 
поменуте лакше доступности распоред каменчића 
у мозаику, њихов облик, можда најпре њихов сас-
тав и начин њиховог настанка били разумљивији. 
Реч је о заиста упечатљивим књигама. Прва од 
њих, књига Квадрат, изашла је 2010 године. 
Песник у њој активира језичку игру у којој је 
лирски опис прецизан и резак, безмало лишен 
натуралистичких елемената; изгледа да се игра 
одвија на некој савршеној површини са потпуно 
идентичним страницама, што је песникова 
дефиниција квадрата у истоименој песми. Игра 
постоји да би једна савршена површина као што је 
квадрат била пренета на платно, то јест у живот 
који, такав какав је, није савршен. У последњој 
строфи песме „Квадрат” постоји одређење да је 
квадрат Бог. Ако већ знамо претходну дефини-
цију квадрата, а и потребу да свет буде бар мало 
налик на савршену површину, онда у јаснијем 
светлу видимо и ово одређење и укупан 
значењски потенцијал речи квадрат и могућих 
асоцијација на њу. Застанемо ли код сличне речи 
квадар, запитаћемо се и зашто је геометријска 
фигура добила примат над геометријским телом. 
Ако је немогуће пренети у живот савршену површ-
ину, онда је о запремини илузорно говорити, 
намеће се одговор. Међутим, нема говора о 
песимизму у поезији Љубинка Дугалића: ту је 
игра, свет је такав какав је, прихватимо ли да је 
само  делимице  разобручен, онда се у игри понеш- 
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то може и добити, а ако не у дубини, дословно, 
онда на површини. Поезија може да измисли свет. 
Онда и савршена површина постаје нешто друго. 
 
Вредности живота на земљи 
 
У књизи Силазак на земљу, лирски јунак само се 
привидно удаљава од геометрије света, оличене у 
квадрату и другим фигурама. У тематском фокусу 
ове књиге је земља, то јест лопта, геометријско 
тело. У свеколиком приближавању земљи, у 
аналитичком пролажењу кроз низ ситуација 
карактеристичних за боравак на њој, Љубинко 
Дугалић остварује, ако се тако може рећи, увиде и 
у туђе животе и судбине. Неке згоде и анегдоте 
везане за њих разиграва у мери која им даје и 
инфантилну нијансу, баш као да се инфан-
тилношћу бране вредности живота на земљи. И 
управо због таквог третмана тема које су 
углавном окренуте нестајању посебности у 
бићима која су  посебношћу бранила и себе и 
заједницу, богат песнички језик није приземљен. 
Напротив, бавећи се и маргином, на којој се по 
правилу одвија богатији живот, лишен образаца и 
досаде, другачији од живота у неком стварном или 
имагинарном средишту, песник је у позицији да 
додатно разигра и ту маргину и да саопшти да је 
живот то што јесте, без обзира на кулисе.  
Уосталом, какав би био, да није игре која мами. 
Међутим, није све у игри и пуноћи живљења, 
игром и пуноћом не исцрпљује се каталог зна-
чења. Постоји и библијски силазак на земљу. 
Проречени Христов долазак.  У једном запису о 
овој књизи, Љубинко Дугалић се осврће на 
Христов долазак, с акцентом на то шта Божијег 
сина  чека по доласку. Тмурно је  наречено предви- 
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ђање, а нешто од те зебње имају поједине песме у 
књизи. Када бисмо издвојили такозване кључне 
речи ове књиге, облак и облаци би сигурно заузели 
посебно место, такође и снег. Има још речи које 
везујемо за временске прилике или неприлике, а 
врло су фреквентне. Њихова учестаност као да 
призива сјај и унутрашњу светлост, да би силазак 
на земљу, а заправо реч је о силаску у себе, био 
што лагоднији. Да би и свођење животних рачуна 
било што лакше, безболније. На самом крају 
књиге, у песми „Терапија”, рачун је заиста и 
сведен. Силазак на земљу и каснији боравак на њој 
нису оно што је песнички субјект очекивао, 
претпоставаљао да ће бити, разигравајући свој 
говор да би поезија можда имала пресудну улогу у 
малим световима и у великом свету. Међутим, 
остаје питање да ли је овај свет достојан напора и 
предузимљивости, уложених у његову одбрану. 
Наводимо завршну строфу песме „Терапија”, која 
је завршна песма књиге: чим изађем из ове собе са 
закључаним/вратима и решеткама на прозорима/ 
позабавићу се другачијим световима./у овом 
ништа не зависи од мене/већ од пилула које 
свакодневно гутам/и болничарке са маљавим 
ногама/која редовно касни са испоруком. 
Остаје тајна који су светови другачији, а може 
бити да тајне нема, ако се сагласимо да другачији 
светови могу постојати само у уобразиљи, у сну 
који ће бити окончан силаском на земљу. 
 
 
Ћутање пред несамерљивим говором света 
 
У једном од последњих стихова књиге Силазак на 
земљу каже се да све зависи од пилула које лирски 
јунак  свакодневно  узима. Притом,  он је по свему  
 

206 



судећи у болници. Већ у наслову наредне књиге 
Љубинка Дугалића налазе се пилуле: Пилуле за 
ћутање, наслов је књиге коју Љубинко Дугалић 
објављује 2013 године. Ову књигу доживљавамо 
као колекцију песама чији би садржај могао бити 
сличан или истоветан садржају пилула о којима 
лирски јунак сања да би себи приуштио ћутање. Те 
пилуле су најпре намењене онима који би морали 
да заћуте, јер је њихов говор погубан. Унеколико 
тематски распршенија у односу на раније књиге, 
можда стога што је поменути садржај 
хипотетичких пилула разноврстан, ова књига има 
све знане одлике поезије Љубинка Дугалића. Ту су 
и крхки стварносни рамови за песме, с тим да 
стварносни оквир врло брзо постаје псеудоствар-
ност, она у којој песникова имагинација широким 
захватима истинску стварност заправо прео-
бражава, ту је језгровит опис, потом и поента која 
почесто изненади непретенциозношћу, неком 
врстом мирења са датом сликом којој би поента 
требало да буде амблематично разрешење, врста 
катарзе. Лако, лепо, понекад зачудно певање. 
Остаје питање: зашто би лирски јунак заћутао, 
одакле та, усред вишезначног песничког говора, 
можда и изненађујућа потреба за ћутањем, уза све 
изазвана нечим што није у нама. Можда баш зато: 
заћутати пред несамерљивим говором света, а 
ћутање изазвати тим преображеним говором, 
његовом есенцијом што свакако јесте поезија. Али, 
да ли је то право ћутање, или је можда метафора за 
једва чујан глас поезије. На сву срећу, и кад се 
ћути, ћути се због нечега, а поезија зна због чега, и 
тихо говори о томе. Као у овој књизи. 
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Бројне могућности у моделовању песама 
 
Ако је песничко преиспитивање ћутања и разлога 
за ћутање било упоришни концепт у књизи 
Пилуле за ћутање, а лирска интуиција допринела 
поједностављењу исказа, онда је у наредној 
књизи,  насловљеној  Јабука, на делу процес једно-
временог дејства интуиције и концептуалне 
поставке кључних тематских тачака. Пуна 
симбиоза. Објаснити сву сложеност књиге Јабука 
није лако. Можда је најједноставније поћи од 
песникове интуиције и имагинације. Изабравши 
готово истоветан скелет за већину текстова у 
књизи, Љубинко Дугалић је био суочен са низом 
изазова пред градњом тела песме. Како, да 
поједноставимо, изабрану библијску епизоду о 
Адаму и Еви, о прародитељском греху, која је узета 
као костур, обући, заправо оживети у осамдесетак 
текстова књиге, а задржати пажњу читаоца, изаз-
вати интерес. Узимање из постојећег материјала 
који је уграђен у различите језичке грађевине, био 
је један од начина и можда пресудан корак у 
градњи ове јединствене поеме, можемо и тако 
именовати песме уврштене у књигу Јабука. И 
летимичним прегледом садржаја књиге можемо 
установити одакле материјал потиче. У неколико 
наврата узет је из стихова песника, у неколико 
наврата је алузија на говор одређеног подручја и 
особености  градова или делова популације, итд. 
Језичка стварност коју је Љубинко Дугалић, 
преображену, уткао у своје стихове у сваком је 
ауторском виђењу битно другачија, реч је, да 
упростимо, о различитим, понекад међусобно 
врло опречним, поетикама наших и страних 
песника. Зато су и песме које су настале на готово 
истоветној  матрици  међусобно  веома различите. 
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Није било лако извајати значењски ванредно 
богате песме. И ту се враћамо учинку имагинације 
и интуиције у завршној обради, у домаштавању 
детаља. Тако широк распон догађања у тексто-
вима на задату тему, има извор у многоликом 
свету који нас окружује, увек присебном да покаже 
своје друго, јанусовско лице; обличје из кога не 
може или не жели да изађе. Књига Јабука је књига-
пројекат у којој  је на мајсторски начин примењен 
разноврстан репертоар песничких средстава и 
искушане бројне могућности у моделовању песме; 
није једноставно ни само побројати основне тон-
ове и расположења, од химничких и егзалтираних, 
преко рафинирано меланхоличних и сетних, до 
бучних и раскалашних разградњи говора. 
 
 
Исповедна, преображена стварност 
 
Ако бисмо од неколико линија које се протежу 
кроз поезију Љубинка Дугалића издвојили једну 
која је видљивија од других, утицајна на укупан 
ток ове поезије, била би то линија која већ на 
самом песниковом почетку уводи религијске теме 
(стврање света, грех прародитеља, велики потоп), 
које у појединим књигама заузимају више, а у 
другим мање простора. У књизи Јабука, ова је 
линија и због својеврсног рачвања и грањања у 
ареалима стилских вежби, имала доминантну 
позицију, а централну позицију религијски 
мотиви имају и у књизи Корекције хода чији је 
први циклус „Јутарње вести” наставак књиге 
Јабука. 
У књизи Корекције хода Љубинко Дугалић ову 
линију сужава или шири, у зависности од тога 
колика је његова  унутрашња потреба за отклоном 
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од наплавина стварности, што нам се у једном часу 
учини као пресудно важно за ову поезију, док је 
следећи корак истинска корекција, и стварност 
очас груне у песме сабране у књизи Корекције хода. 
Али, није то обична стварност коју препознајемо 
на сваком кораку док ходамо путем поред којег су 
бројни знакови, она која је податна за лирски опис. 
Реч је о исповедној, утолико и преображеној, 
стварности лирског субјекта, зачудној у мери која 
је потребна да се преиспитају становишта, тврдње, 
упоришта, изграђена сваком поједином песмом. 
Отуда се реч корекција намеће као кључна реч ове 
књиге, али и укупне поезије Љубинка Дугалића. И 
поједини наслови књига  у игривом тону сведоче о 
корективном фактору у његовој поезији, о 
сталном дестабилизовању позиције лирског 
субјекта, коначно о преображајној снази испо-
ведног тока. Још једна реч у овој књизи има улогу 
кључне речи. То је реч лекција. У наслову 
средишњег циклуса књиге, такође је ова реч. 
Циклус се састоји од двадесетак песама од којих 
свака у наслову има реч лекција. На пример, 
„Лекција о рођењу”, „Лекција о почетку”, „Лекција 
о досади”, „Лекција о илузијама”, наравно постоји 
и изврсна песма „Лекција о лекцији”, која 
религијску нит Дугалићеве поезије води ка самом 
Постању и миту о јабуци, дрвету познања добра и 
зла, да би циклус био завршен лекцијама о 
природи, о променама, траговима и празнини. 
Навешћемо у целини песму „Лекција о природи” 
која на упечатљив начин сведочи и о природи и о 
ономе ко се од природе одвојио, стекавши одлике 
које у природи није могао стећи, поставши можда 
и своја супротност, наличје најсавршеније божје 
творевине. „Лекција о природи” једноставна је и 
дубока песма: 
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старац на тргу продаје/мрког медведа./уме да 
преспава зиму. /уме да бере мед и крушке./уме да 
пева и игра, /и никада у шуми не залута.// огроман 
је и снажан/медвед на тргу изложен./може да ме 
прогута,/може да ме растргне.// може, и то 
може/каже продавац:/ако му покажеш/бар један 
од начина. 
Упадљиво је колико су међусобно удаљени старац 
који продаје медведа и лирски јунак. На почетку 
песме ситуирана је готово надреална слика. 
Призор пред којим се одједном нађемо у чуду: 
зашто би неко продавао мрког медведа, да ли ова 
продаја дивље, можда припитомљене, звери значи 
да је трг место где се медвед увек може купити, да 
купаца увек има, да је потражња велика. Да ли то 
значи да се може купити део природе, опасне и 
страшне, да ли је медвед синоним за њу. Он који 
може и да прогута и да растргне човека, оног који 
загледа њега и старца и можда жели да обави 
куповину, добије повољнију цену. Низ је питања, а 
само је један одговор, онај из последње строфе ове 
упечатљиве песме. 
Низ је упечатљивих песама у циклусу „Лекције”, 
баш као што одиста вредних песама има и циклусу 
„Корекције хода” који је завршни циклус књиге. У 
овим песмама до пуног изражаја долази 
преображај животних реалија, бројних докумен-
тарних детаља, и њихово измештање у луди-
стичке и инфантилне језичке рамове. Тако транс- 
поновано, искуство као да добија нову вредност, 
постаје лекција у којој су све друге, савладане с 
напором, али савладане, да би усвојено знање 
постало трајан корективни фактор. 
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Кадрови на великом платну живота 
 
У књизи Деветнаести август, песме су разврстане 
у пет циклуса. Сем у наслову другог циклуса, који 
зајми наслов књизи, у насловима осталих  циклуса 
налазе се имена годишњих доба. У овим 
циклусима има по једанаест песама, а у циклусу 
„Деветнаести август” има тринаест песама. Једнак 
број песама у циклусима који, сасвим условно, 
тематизују годишња доба, може значити да је 
придата једнака пажња свакоме од њих. Већи број 
песама у циклусу „Деветнаести август”, указује на 
значај тог датума. Деветнаестог августа 
прославља се велики црквени празник, Прео-
бражење господње, за који се везују бројна 
веровања. Симболика великог празника нуди низ 
могућности за тумачење. Ако је на Преображење 
постала видљива Христова божанска природа, 
утисак је да употребом датума једног од највећих 
празника, његовим изразито повлашћеним 
положајем, песник жели да укаже на могуће 
метаморфозе лирског јунака који и током 
животног циклуса иде из промене у промену, не 
одричући се оних вредности које чине саму 
суштину његове природе и схватања. Кадрови 
једног непорецивог искуства брзо промичу на 
великом платну живота, и смењују се са 
кадровима пренесеним са великог квадрата оног 
што је жељено, а што се није остварило. Ове 
напоредне сликовности смењују се у песмама 
књиге Деветнаести август. Али, ако постоји 
преображење, не значи да се оно што се није 
остварило, некад због више силе, некад због саме 
природе лирског јунака, неће остварити. У књизи 
се призива то остварење, али се истовремено 
слави  живот  који је сада, тренутак у  коме између 
 

212 



осталог дишемо пуним плућима, слободни и 
свесни своје слободе, свесни да је животних прео-
бражаја било и да ће их бити. По народном 
веровању, сва се природа мења после Прео-
бражења: јутра и вечери постају хладни, јесен 
увелико најављује свој долазак, стижу кише, 
уопште, преображавају се и гора и вода, а тако и 
човек. Прва књига Љубинка Дугалића има наслов 
Умивање  кишом. И у овом су наслову сажета 
бројна значења, између осталог и потреба да се 
лирски јунак стопи са природом. 
Књигом  Деветнаести  август затвара се круг, као 
да је поново време, након богатог разноврсног 
животног искуства, транспонованог у стихове, да 
се лирски јунак отргне од меланхолије, спере њене 
наносе и врати природи. Циклусна подела 
последње књиге Љубинка Дугалића асоцира и на 
животне стадијуме, на детињство, младост, зрело 
доба и старост. Преображење је могуће у свакоме 
од њих, а чињеница да је циклус „Деветнаести 
август” уметнут између раскошног доба зрења и 
доба у коме почиње замирање и увенуће, указује 
нам и на чудо преображења Христовог. Поједине 
песме, закамуфлиране изазовима и искушењима 
свакодневице, и оне које се транспарентно  баве 
животним добима  лирског јунака, доживљавамо и 
као лекције, својеврстан наставак песама из књиге 
Корекције хода. Само што су те лекције сада 
усмерене на ужи унутрашњи простор, на рекапи-
тулацију пређеног пута, на преображај који 
искуство и старост доносе. Парадигматична је, у 
смислу сталне запитаности, песма „Доколица” из 
циклуса „Преостала пролећа”. Наводимо њену 
другу строфу: у своје време Бог је/створио све/ 
што му је потребно,/па је у доколици/напослетку 
створио и мене./и послао ме у ову пустињу/ 
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препуну сунца, воде и ветрова./и оставио ме/за 
своје и свеопште потребе/много векова да 
трагам/за одговором на једно/кратко 
питање:/зашто? 
На крају је то кратко, вишезначно питање. Нисмо 
сигурни на шта се тачно односи. Али смо уверени 
да су у одговору књиге Љубинка Дугалића. 
 
Облак и доба у које је пао 
 
У свим књигама Љубинка Дугалића постоји по 
неколико песама за које можемо казати да су 
аутопоетичке. Неке од тих песама обично имају по 
неколико стихова које можемо тумачити у 
аутопоетичком кључу, а често су и читаве песме 
погодне за промишљања о поетичким ставовима 
Љубинка Дугалића. Отуда, није једноставно 
издвојити једну песму или једну целину из тела 
песме и са тих основа усмерити светло тумачења и 
разумевања ка читавом опусу или макар према 
претежном његовом делу. 
Има у стваралаштву Љубинка Дугалића и песама 
које на први поглед нису прожете аутопоетичким 
исказима или се тешко могу довести у везу са 
ставовима аутора о поетичким начелима, 
међутим, испоставља се у појединим случајевима 
да значењска вишеслојност допушта ситуирање 
таквих песама у групу поменутих аутопоетичких 
песама или врло близу њих. Таква је, по нашем 
мишљењу, песма „Облак” из књиге Силазак на 
земљу: 
У кревету поред прозора / освануо јутрос / облак 
умотан у пиџаму / окренут према зиду / сања  
своје / небеске снове. // чекам јутарњу визиту / да 
чујем / дијагнозу и терапију / да напокон сазнам од 
које / болести болују / безбрижни и лаки. 
 

214 



Ова песма, сведена и прозрачна, слична већини 
песама из књиге, у ствари је вишезначна, 
градацијски изведена језичка игра по чијем окон-
чању остаје да очарани, свесни игривости и моћи 
игре, сагледамо резултате. И одмах се испоставља 
да читалац не зна са сигурношћу да ли је песнички 
субјекат  поистоветио себе са облаком или су у 
болничкој соби и један и други. Ближа нам је 
могућност да су облак и песнички субјекат један 
ентитет. Може бити да је реч о самом почетку 
песничког, стваралачког пута, кад још није могуће 
ни наслутити каква ће бити укупна песничка 
авантура. Песник сања своје небеске снове. По 
свему врло је нестрпљив да сазна макар обрисе 
пута који је пред њим, да сазна дијагнозу, а онда и 
терапију. Да сазна и ко ће се о томе изјаснити. 
Можемо претпостављати, али изгледно је да тај 
хипотетични лекар не обитава изван песниковог 
бића. Он ће се изјаснити и од које болести болују 
безбрижни и лаки. Он ће током година или боље 
рећи животног века изнова и изнова саопштавати 
од које болести болује онај ко је безбрижан и лак, 
онај који себе поистовећује са облаком. И наравно, 
кад се градивни елементи песме поставе тако да 
творе посебне спреге, пред читаоца искрсава и низ 
питања, а и низ одговора, о поезији и смислу који 
тражи да изнова буде препознат и потврђен. 
Наравно, прво је питање зашто је облак освануо у 
болничком кревету, друго, зашто је он пао, и 
одакле је пао, дисовски речено, на земљу, и то 
право у болницу, даље, зашто своје небеске снове 
сања на земљи окренут према зиду, уместо да је 
окренут небеском бескрају, ширинама и 
пространствима која пуцају на све стране,  на које 
је, верујемо,  облак сасвим  свикао и није му нужно 
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да се на њих привикава или да их се плаши, као 
што се, верујемо, плаши и привикава кад крочи на 
чврсто тло. О неспоразуму са тлом или пак о 
неразумевању окружења  које је на тлу утемељено 
говори и чињеница да се облак обрео у болници. 
Обитавајући, можда и сразмерно дуго, на тлу, у 
окружењу које није примерено, облак је, сва је 
извесност, стекао низ болести; остаје да чека 
сазнање које су то болести. Иако нам се чини 
логичним да претпоставимо да облак, тј. песник, 
зна од чега болује.  Али нека ово питање остане по 
страни, нека буде да је реч о незнању о болестима 
и непознавању стварног света, оног који је 
стваран релативно кратко за некога ко је сишао 
из висина, или, што је нова релација, може бити да 
је облак у том стварном свету дуго, само не жели  
да га прихвати и усвоји. Опире му се толико, да 
временом то опирање и непристајање на стваран 
свет резултира болешћу. 
Од којих болести, запитајмо се, болује неко ко је 
безбрижан и лак, да ли су то болести уобичајене, 
неке од оних на које одмах помислимо кад изго-
воримо реч болест, да ли су то прехлада, грип, 
реума, висок крвни притисак, деменција, да ли су 
то неке од њих или друге, можда теже и ретке, 
неуобичајене. Податак да бол болује неко ко је 
суматраистички лак и нежан, неко ко је облак, 
прилично изричито укида могућност да је реч о 
набројаним болестима и да је облаку, заправо бићу 
безбрижном и лаком, неопходно због лечења 
присуство правог доктора, рецимо специјалисте за 
крвне судове или бриљантног познаваоца 
облакових  зглобова, лигамената, укратко: костију 
и хрскавице. Не, за терапију и дијагнозу нужно је 
друго. 
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По свему, облак који је, препознали смо то, и пес- 
ник, дуго је на земљи, оболео од болести која траје 
смањеним интензитетом, латентна је, песник се 
заправо сродио с њом толико да му је она постала 
неопходна, покретач,  агенс који препознаје и 
открива поезију. Не чини нам се да је превише 
смело ако кажемо да је овде болест изједначена с 
добом у које је облак пао, у коме песничко биће 
обавља своје песничке и земне послове. Дакле, 
болести доба постају метафора за болест од које се 
лечи облак, биће  осетљиво, са повећаним нивоом 
осећајности, израженом брижношћу и емпатијом. 
Како песник реагује на болести доба? Може, 
вероватно, да реагује на много начина. Може и да, 
увек окренут према зиду који је и хипотетична и 
стварна препрека, сања своје небеске снове. Чини 
то, сања снове о чистоти, о присности, о разум-
евању између оних који сањају. Он реагује својом 
поезијом. Какво је песниково доба? По свему што 
можемо знати, безмало је несагледиво, али та 
несагледивост не истиче из огромности простора 
и времена, већ најпре из низа тешко видљивих 
активности које су добу примерене. А чим су 
тешко видљиве, нешто нам говори да понеки 
људски послови на земљи у овом добу које је и 
песниково, нису сасвим човечни или нису уопште 
долични човеку. 
 
 
Светлост са свих страна 
 
И ето разрешнице, широке основе за поезију 
Љубинка Дугалића, која је заправо у самој својој 
суштини, а у разноликим обличјима, окренута 
болестима доба, дијагнозама и, усуђујемо се да 
кажемо,  упркос  знању о крхкости поезије, терапи- 
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јама. На тој основи која је дата, одувек постоји, 
Љубинко Дугалић у низу својих књига, широко 
засновано обухвата наречене бољке, и као да је 
реч о предметима који се у игри, можда оној 
поменутој  поетичкој  игри,  могу  пребацивати  из 
шаке у шаку, осветљава их и сагледава са свих 
страна. Поезија Љубинка Дугалића у сталном је 
настојању да изговори свет. Сјај речи. Свет се 
упорно и доследно опире разумевању и деши-
фровању. Највећи простор дат је лирском јунаку и 
његовој трајној интроспективној  запитаности, 
усклађеној са доживљајем стварности, а много 
мањи, да се поиграмо, простору у коме он обитава. 
Онај облак који сања своје небеске снове, сања 
бољи и лепши свет, јер није и не може бити 
спокојан и због свакојаких манифестација зла које 
прераста у болест света, модерног и неупоредивог 
са било којим светом. И у врло строго и пажљиво 
конципираним књигама као што су Јабука и 
Корекције хода, у којима је тематски распон широк, 
песник не одступа од уобичајеног приступа 
стварности. Само што је у овим књигама акценат 
на вишеструко увећаном искуству, које са разних 
страна сведочи о добу, јер је једно од полазних 
песникових начела уверење да је у свету све 
повезано. Реч је о искуству које је баштина већине, 
утолико је и податније и интригантније, баш као 
да се ради о палимсесту.  С друге стране постоји 
само наше, појединачно, искуство, један облик 
живљења и прихватања реалности, свих њених 
аспеката. Управо због тога што има непатворено 
искуство, онај облак  Љубинка Дугалића и може да 
убедљиво сведочи о болестима. 
Нису све књиге Љубинка Дугалића на тематско-
мотивском плану чврсто уобличене, у некима од 
њих  је  расути терет  искуства и живљења заиста  
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расут, али  рекло  би се,  расут  око  једног стожера. 
Основни стожер су, опет, болести доба, оне од 
којих болују безбрижни и лаки, људи чији је 
основни животни покретач емпатија. Они који су 
се васпитавали и који су васпитавани на 
темељним начелима патријархалне заједнице, на 
вредностима понетим из ње у силну неизвесност 
света  који  је  журио и жури  да  раскрсти  са  овим 
даровима предачког поимања природе, њених 
хирова и издашности, да уништи све оно што га 
веже за минуло, а преко потребно, упркос сталној 
трци за новим. 
 
Песме у овој књизи, песник је распоредио у 
неколико целина. Указао је на нове могућности у 
смисаоном и тематском ситуирању песама. Песме 
су измештене из књига у којима су биле и 
пресељене у нова станишта. И нова им станишта 
пристају. Ништа им у њима не недостаје. Тако се 
потврђује да су оне свакад, без обзира на распоред 
у својим матичним књигама, биле повезане. Само 
је сада у мозаику створена друга слика. Можда су 
сјај и светлост појачани. 
 
Сјај је то. Као у песми „Светиљка”, из књиге 
Деветнаести август, у њеној другој строфи: 
приближи се, нечујно и нежно:/ако је додирнеш 
осветлиће/твоје тескобе и таму. помилуј/ њене 
савршено извајане зидове/али тако да оставиш 
траг/који неће да умањи њену светлост/поезија је 
то. 
И заиста: поезија је то. И то каква. 
 
                                                Живорад Недељковић 
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128    ОТОМАН ПОД ПРОЗОРОМ 
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129    ЧЕТВРТИ ЛИСТ 
130    ПЕСАК, ЈЕДИНО ПЕСАК 
132     ПОМАЛО ЖИВЕТИ 
133     СТАТИСТА 
134     ПСЕЋЕ КУЋИЦЕ 
135     ВЕЛИКА КОМПЛИКАЦИЈА 
136     СКУПА ПРЕДСТАВА 
137     ИВИЦЕ ВАСИОНЕ 
138     КВАДРАТ 
140     ТАЧКА 
141     ЈЕСАМ ЛИ ОВО ЈА 
144     ПТИЧИЈА ПАМЕТ 
145     САПУТНИЦЕ 
146     ВЕЧЕРЊЕ СВЕТЛОСТИ 
147     НЕПЛИВАЧИ 
148     ПТИЦЕ БРБЉИВИЦЕ 
149     ЗИГУРАТЕ 
 
ЗРНО НА ПРОЗОРУ 
 
153    ВЕДРЕ ГОДИНЕ 
154    ПЕПЕО СВЕТА 
155    ПОСТОЈИ ВРЕМЕ 
156    ОЛОВКА 
157    ПРОМЕНА ТАМЕ 
158    СЛИКАРСТВО ЈЕ ОЗБИЉНА НАУКА 
160    РАЧУН ЗА ИСПЛАТУ 
161    ЗРНО НА ПРОЗОРУ 
162    ПОЉЕ 
163    НАРЦИС 
164    ТРУЛЕ КЊИГЕ 
165    ФОРМИРАЊЕ ЦЕНЕ 
166    ТРАЖИМ РАЗЛОГ 
167    ЗАБОРАВ 
168    ПРАЗНИНА У КУТИЈИ 
169    ИНТЕЗИВНА НЕГА 
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170    ДЕВЕТНАЕСТИ АВГУСТ 
171    ОН И ОН 
172    ОБИЧНА ПЕСМА СА МАЛО СМЕХА 
173    ДОК НЕ ОСТАРИМ 
174    ТАРАБИЋ 
 
ИГРАЛИШТЕ 
 
179    ЈОШ ЈЕДНА БУДУЋНОСТ, У НИЗУ 
180    НУЛТИ РАЗРЕД 
181    ЖИВОТ У ДЕМОКРАТИЈИ 
182    ПРЕЛАЗАК НА ИСТУ СТРАНУ УЛИЦЕ 
184    КОКОШКА 
185    МАСКА 
186    ФАУНА И ФЛОРА 
187    НОВА ДРАМАТУРГИЈА 
188    ПОД ТРАПАВИМ БОРОВИМА 
189    ОДБРОЈАВАЊЕ 
190    ИЗЈАВА ЛУТАЈУЋЕМ РЕПОРТЕРУ 
191    ЦРНИ СНЕГ 
192    СЦЕНАРИО И РЕЖИЈА 
193    ПРЕД ОРДИНАЦИЈОМ 
194    ПРЕВИЈАЛИШТЕ 
195    НАПАДИ ЉУБАВИ 
196    ИГРАЛИШТЕ 
197    БАУК КРУЖИ ЕВРОПОМ 
198    ЛЕКЦИЈА О ПОБЕДНИЦИМА 
199    УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ 
 
201    КАДРОВИ НЕПОРЕЦИВОГ ИСКУСТВА 
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