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Жири у саставу Стојан Ђорђић
(председник), Бојана Стојановић
Пантовић и Александар Јерков
на састанцима одржаним 24.
фебруара и 3. марта 2014. године
већином гласова донео је одлуку
да овогодишња Дисова награда
буде додељена песникињи Ани
Ристовић која је својим опусом,
за који је до сада понела више
наших и страних признања,
успоставила необичне и танане
везе са дисовским наслеђем
у српској књижевности. Од
Дисове чаме до меланхолије
Ане Ристовић, од Дисове језе
до Аниних страхова, од буђења
мртве драге до будног женског
песничког субјекта који сведочи о
драматичном сусрету са собом
и са светом, Ана Ристовић се
истакла као песникиња чији
глас помера границе савременог
песништва. Снагом песничких
слика и свог савременог израза,
Ана Ристовић је показала да је
савремено српско песништво у
једном важном, веома плодном
поетичком раздобљу.

Стварни свет био би неподношљив
да у њему нема ирационалних ствари
због којих вреди сањати...

ЖИВОТ У РЕТРОВИЗОРУ
Биографија

П

есникиња Ана Ристовић рођена је у Београду 5. априла 1972. године. Дипломирала је српску књижевност и језик са општом књижевношћу на Филолошком факултету
у Београду. Објавила је седам збирки поезије и
бројне преводе, углавном са словеначког језика.
На песничкој сцени појавила се 1994. године с
књигом Сновидна вода. Следе књиге поезије:
Уже од песка (1997), Забава за доконе кћери
(1999), Живот на разгледници (2003), Око нуле
(2006), P.S. (изабране песме) (2009) и Метеорски отпад (2013).
Добитница је бројних књижевних награда.
За прву књигу поезије Сновидна вода, Ана
Ристовић је добила Бранкову награду. Забава
за доконе кћери је као најбоља песничка књига
овенчана наградом Бранко Миљковић и награ-

дом Сајма књига у Игалу 2000. године. Немачку
награду Хуберт Бурда која се додељује младим
европским песницима, Ана Ристовић је добила
2005. године, а пет година касније, и награду
Милица Стојадиновић Српкиња за књигу изабраних песама, P.S.
Ана Ристовић је представљала Србију на
песничкој олимпијади у Лондону 2012. године.
Њене песме су превођене на немачки, енглески, словачки, мађарски, словеначки, пољски,
македонски, шведски, шпански, француски,
бугарски и фински језик и објављене су у више
домаћих и страних антологија као и у бројним
домаћим и страним часописима. Песничке
књиге су јој преведене на словачки, словеначки, мађарски и немачки језик. (Pred tridsiatkou,
Drewo a srd, Banska Bystrica (2001), превод на
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словачки Karol Chmel; Življenje na razglednici,
Lud Šerpa, Ljubljana, Slovenija (2005), превод на
словеначки Urban Vovk, Jana Putrle; So dunkel, so
hell, Jung und Jung, Salzburg (2007), превод на немачки Fabjan Hafner; P.S, Etna, Senta, (2012), превод на мађарски Roland Ovcsik и Orsolya Bencsik.
Добитница је Дисове награде за 2014. годину.
Жири за доделу ове престижне песничке награде у саставу Стојан Ђорђић (председник), Бојана
Стојановић Пантовић и Александар Јерков донео је ову одлуку већином гласова наводећи да
се... Ана Ристовић истакла као песникиња чији
глас помера границе савременог песништва. Сна-

гом песничких слика и свог савременог израза,
Ана Ристовић је показала да је савремено српско
песништво у једном важном, веома плодном
поетичком раздобљу. Збирка изабраних и нових песама Ане Ристовић Нешто светли (2014)
објављена је у оквиру 51. Дисовог пролећа, као
39. књига у едицији Књига госта, коју објављује
Градска библиотека Владислав Петковић Дис у
Чачку.
Члан је српског ПЕН-а, Српског књижевног
друштва, Удружења књижевних преводилаца
Србије и почасни члан словеначког Друштва
писаца. Живи у Београду.

Поезија не може спасити свет, али на одређен начин, спасава оног ко је чита, управо зато што
му не нуди никакве одговоре већ буди у њему самом запитаност о свету.
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У НЕГАТИВУ ПРИВАТНЕ ИСТОРИЈЕ ШТО НИКАДА НЕЋЕ ИМАТИ ТУМАЧЕ...

O

длазак у Чачак је већ унапред значио
одлазак у један потпуно другачији
свет од оног београдског, у свет, где у
то време разносач млека рано изјутра оставља
флаше испред куће, где те са прозора буде гласови птица за које пре тога ниси ни знао да
постоје... одлазак у Чачак је значио ступање у
свет у којем би се најпре, благо зашкрипавши,
одшкринула гвоздена капија у Војводе Степе,
откривајући иза себе малу башту, за мене тада
право богатство неиспитаних чаролија, и крај
ње стан у двос
пратној
кући у којем су живели
нана и дека...
Ваљда нам се свима то
једном догодило: да нам
управо чула, иако то
од њих нисмо тражили, призову у сећање
додир неког зида, неке
клупе, тачан угао под
којим пада светлост
у некој давној соби и
Некад...
зрнца прашине у њеном
снопу, мирис нечега, што је било постављено на некој давној
трпези, наборе неког столњака, кораке који
одзвањају или шуште по неком степеништу,
удаљене, а сада тако блиске одјеке света који
се одавно из неопипљивог настанио у нама,
те ту борави и понекад тражи управо од нас,
будућих невидљивих, да га изнова посетимо
у својим мислима не заборавивши ниједан
детаљ. И тада нам доказује да време заправо и
не постоји: да је све једно у једном, и прошло

и будуће. Као и ми, који у том трену собом
оживљавамо удаљене кораке, мирисе и гласове.
Трешњин цвет у Војводе Степе 42 / Ана
Ристовић.
У: Арт032 (Чачак). – Год. 10, бр. 18 (2008), стр.
45-48.
Моћ поезије сам најпре доживела кроз прозу:
најпре, тај магијски реализам латиноамеричких
писаца, онда поезија кроз импресију коју ми је

...и све што те је интересовало, било је сањам ли
лепе снове - са мамом Љубинком

откривала Вирџинија Вулф у својим романима. Неспутана и путена реч Растка Петровића
пронађена пре „Откровења“ у његовим путописима, кроз опипљиво досезање лепоте.
Фузијско, густо и енергијом натопљено писмо
Силвије Плат најпре наслућено кроз звук „Стакленог звона“ које сам још као тинејџерка носила свуда са собом, као мали, црни молитвеник.
Акустична визуелност Бродског, француски
симболисти, Бодлер, и пре свега Волт Витмен и
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његова ведра расутост. Нешто касније, пољска
поезија: Шимборска, Милош, Херберт. Са друге
стране незаобилазни Кавафи. А све то као
једно велико таложење речи, звука и ритма.
Отац ме је научио да сваки, па и најмањи
предмет, има своју душу према којој се треба
брижљиво односити. Откривати у свету чудесне детаље, не замарати се целином...
Негде, осамдесетих, у време чувених рестрик
ција струје и подређености богу скривеном у петролеј, мој отац, из вечери у вече, од
истопљеног воска свеће, прави, стрпљиво, мале

фигуре. Онда их, пре мог спавања, ставља под
јастук. Читав свет љупких ликова и предмета,
свет који ме је научио да восак може да светли и без жижка и без пламена: бојом маште и
чаролије.
Продужетак детињства / Ана Ристовић ;
[разговор водио] Зоран Радисављевић.
У: Политика (Београд). - Год. 91, бр. 29057 (1994),
стр. 14.
Постоји, наиме, град који нас увек
прати. И то је онај који је у нама.
Док ходамо његовим улицама
учимо цео живот. И о њему је,
можда, најтеже писати.

КЊИГЕ ПЕСАМА (1994-2014)
1 СНОВИДНА ВОДА / Ана Ристовић. – 1. изд. - Београд : Књижевна омладина Србије, 1994

(Нови Београд : Горапрес). - 63 стр. ; 21 cm. - (Едиција Пегаз ; књ. 118)

Субјект ових песама ухваћен је у часу кад искорачује из детињства, открива своју полност и
настоји да се усагласи са светом бајки... Бранкова награда за најбољу прву песничку књигу отишла
је у праве руке: Сновидна вода спада у оне ретке песничке првенце о којима не морамо да пишемо
само као о првенцима. Има у тој књизи добрих, а међу овима управо изврсних песама!
Обиље вилинских слика / Саша Радојчић.
У: Летопис Матице српске (Нови Сад). - Год. 171, књ. 455,
св. 2, стр. 384-386.

Стражилово - 1994. година са доделе
награде „Бранко Радичевић“
Са дедом Ристом Ристовићем (1982)

Са деком Ристом и баком Милевицом
Ристовић (1972)
8 _____

Са бабом Драгом и дедом Душаном
Пејовићем (1974)

Чујеш ли како шушти? Само то сам хтела
да ти кажем - са татом Александром

Фестивал Млади мај, 1993. са Сашом
Јеленковићем, Сашом Радојчићем
и Драганом Даниловим

Ана Ристовић нуди један свет који је застао између сна и
јаве, стварности и нестварности, дословности и фантастике. Сновидна вода јесте управо тај предео између два
света, међупростор, ничија земља,
али и тачка свеобухватности,
одакле се могу сагледати њихови
понори и узлети, вирови и таласи,
у којима се додирују и прожимају,
али и један другога проблематизују.
Но, песникиња, ипак, предност даје
сновидности, њеној ирационалној
луцидности, по себи али и у њеном
продору у свет ствари.
Нове књиге песникиња / Душица
Потић.
У: ПроФемина: часопис за женску
књижевност и културу, бр. 1 зима
1994/95. Београд, стр.184-185
„Бранкова награда“ 1994.
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Посматрати планину кроз прозор воза
и мислити да је баш та планина она
која носи твоје трагове.
Онда прислонити кажипрст на маглину стакла,
потом до њега други прст, прикључити им
и трећи: прекрити прстима слику
удаљене планине, коју видиш кроз прозор,
као што би длановима прекрио сићушног инсекта
на столу, пре но што ћеш га поклопити чашом.
Онда посматрати врх планине, чудно ухваћен
у размаку између два прста прислоњена на стакло,
нежно и са пуно пажње, као препознато лице
неке жене док га откриваш врхом касног леда.
Планине неприметно подрхтавају док путујеш
крај њих и замишљаш да их ловиш
једноставним покретима руке.
Потом сићи на станици до које те ни један
од некадашњих путева није могао довести,
држати за руку ону због које се гласови воза
слепо подупиру један о други
и док време и предео са пажњом остављају
сенке на њеном лицу, пријемчивом као да је
					 од песка,
певушити или причати како постоји једна планина
која те увек прати ма где путовао,
она која носи тужну сличност звезда уклесану
у камену – кроз све прозоре овог света и кроз све
светове настале на варљивом стаклу
лутајућих прозора.
Бити толико близу стварима за које би желео
да ти се откривају као камење у песку,
након повлачења воде,
не веровати у поноре између прстију
кроз које ветар звижди илузију, тамну као сребро,
на свој начин.
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2 УЖЕ ОД ПЕСКА / Ана Ристовић. – 1. изд. - Чачак : Градац, 1997 (Београд : Чигоја штампа). - 76

стр. ; 23 cm. - (Библиотека Лађа ; 5)

...Ка истом градићу, са истом несигурношћу због суочавања са
непознатим, корачале су две колоне: колона оних који су од
рођења били изгнаници светлости, и колона оних који су били
изгнаници земље и које је боја коже осудила на заборав тла
свог порекла. Колона осуђених на наслућивање спољњег света
и колона осуђених на сећање на свет који им је некада припадао. Обе послате у простор унутрашње таме и несигурности.
И експедиција слепих авантуриста и група индијанских избег
лица чиниле су оно што вековима чини и поезија: видљиви и
невидљиви свет изнова су сажимале у један, својим другим,
отвореним чулом. Прихватале су свет пружен на другачији
начин. И једна и друга колона поседовале су само унутрашњу
слику града ка коме су се кретале, као негатив изгубљене слике.
Да ли је Ајакучо икада постојао негде другде? Спољни свет
је почео да се формира у души оног тренутка када је почело
изгнанство из њега.
Пропуштајући Свијет, Културу,
Историју кроз властиту суб
јективност, кроз лакмусе рационалног, али и ирационалног,
ониричког, езотеричног, поетска
јунакиња Ужета од песка инсис
тира на њиховом субверзивном,
искошеном ишчитавању.

Са Мирјаном Митровић, Тањом Крагујевић и
Иваном Миланков

Колумбија, фестивал поезије 2010.

Поетика контрапункта / Ален Бешић.
У: P.S. / Ана Ристовић. – Краљево : Народна библиотека „Стефан
Првовенчани“, 2009, стр. 135-154.
Освојивши простор са друге стране ужета од песка (а региструјући
непоновљиву драж његове чулности), Ана Ристовић показује широке
могућности и сигурност стваралачког захвата. Све у њеној књизи под–
стиче поезију, чини поезију и саопштава је: почевши од наслова, низова прозодијских целина које срастају у поетско, до симболике која
опадајућом линијом у броју песама (21, 12, 1) исказује растућу линију
_____ 11
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смисла, и увек једно везује за друго. Спаја Ја и Свет, и, напокон, твори свеукупност једног – налик шаци која губи
последње зрно песка, а уместо празнине задобија замак из
маште, игру као једнако имагинарну и стварну судбину.
Преимућство и фаталност пешчане књиге.
Пешчана књига / Тања Крагујевић.
У: Књижевне новине : лист за књижевност и друштвена
питања (Београд). - Год. 6, бр. 975 (1998), стр. 13.

3

ЗАБАВА ЗА ДОКОНЕ КЋЕРИ / Ана Ристовић. - Београд
: Рад, 1999 (Београд : Војна штампарија). - 81 стр. ; 20
cm. - (Знакови поред пута)
Ауторова слика. - Белешка о песникињи: стр. 77.

Претворити у стихове ту интимност која почива
на сферама раздробљености и удаљености, један је од
најкомпликованијих песничких задатака. Моја трећа књига
јесте покушај његовог остварења, тренутак када сам схватила да је крајње време да се почну скидати маске и да рећи
„Ја“ није тако страшно поготово кад га прелијеш кремом благе аутоироније...
Забава за доконе кћери / Ана Ристовић.
У: Летопис Матице српске (Нови Сад). - Год. 177 (2001) књ.
467, св. 4, стр. 550-558.
Све нам ово говори да је реч о поезији која је зашла у све поре живота и којој ништа није страно, и као таква ничему не прави
уступке и ни пред ким не савија главу. У поезији Ане Ристовић
све је изражено хиперболично јер је желела да апострофира,
да проблем сугерише у његовим најкрупнијим димензијама, желела је да буде видљиво оно што је најскровитије у нама, чега
се интимно можда највише бојимо: а то је мисао.
Меланхолија и страст / Зоран Богнар.
У: Борба (Београд). - Год. 78, бр. 62 (2000), стр. 3.
12 _____

Једном, сањала сам кугу на хиљаде заражених, у брезовој
шуми
водили су љубав
грлећи леђима стабла,
дишући снажно као олуја
затворена међу мирним дрвећем

Награда „Бранко Миљковић“ 1994, награда
Сајма књига у Игалу

Ово су мирна времена:
претходне ноћи водили смо љубав
слушајући чилеанске револуционарне песме,
дубећи ров у постељи, расклапајући
и склапајући тела
попут две неподмазане пушке.
И као затегнута кичма на чаршаву
и игла грамофона чинила је исто
дубећи криву путању плоче
коју кришом, преко америчке границе
давно донесе тетка, тад девојка
у избледелом џинсу и са парфемом Пачули
под ресицом уха...

VIVA CHILE!

ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ СЕБЕ каталог изложбе

,,Жене више дају а мање траже
у време револуција“, рекао си касније
док лежасмо подељени на постељи
као довршене мапе.
И над нама, растао непознат нам свет,
сасвим нов, који не болује од узалудности.
У тој, најтамнијој ноћи, Месец
који је достиогао пунину
био је само светли камен кога је одбацио Сизиф
окренувши се другачијој мудрости.

Седамдесет и треће, кад убијен је Аљенде.
Да слажем не могу:
преко твог рамена као преко глатке ивице
брода који клизи у неизвесну плавет
целе ноћи посматрала сам их жудно –
сву петорицу са омота плоче ...
Тај бенд за само једну сезону:
,,INTI ILLIMANI“ –
лица осенчена брадом и пирамиде тела
под тамним пончом
попут купа којима се гасе свеће
већ утонуле у чираке.
Њихови гласови, налик монашким
славили су невидљиво и непостојеће
пет стихија –
укрштајући се са нашим дисањем
кратким и ужурбаним,
као да грабимо ваздух
који ћемо имати још само те ноћи
и никада више.

У Птују, Словенија

Дан и ноћ, ноћ и дан
путујемо ка Словенији:
у малом аутобусу, међу нама
тишина расте...
_____ 13
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ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ СЕБЕ каталог изложбе

4 ЖИВОТ НА РАЗГЛЕДНИЦИ / Ана Ристовић. - Београд : Плато, 2003 (Београд : Плато). - 88 стр.

; 20 cm. – (Библиотека После Орфеја)
Тираж 500.- О песникињи: стр. 91.

Овде је реч о својеврсној књизи пројекту или програмској књизи која би се могла упоредити са „Лириком Итаке и коментарима“ Црњанског. Не у вредносном, већ у концептуалном смислу. Имамо пре
свега у виду њену несвакидашњу композицију и ново одређење генеричког места поезије у односу на
две прозне врсте, путопис и есеј.
Веза између певања и путовања, између
живљења и писања постављена је не само
као универзално, цивилизацијско питање
„путујућег“ и „пишућег“ човека, већ и као траума људи са балканских простора, као наличје
тескобе стварног живота и свих оних отворених могућности постојања о којима ауторка говори у свом уводном „путопису“ из Швед–
ске.
Неизбежност двојине / Бојана Стојановић
Пантовић.
У: Политика (Београд). - (13. дец. 2003.)

Немачка награда
за младу европску
поезију „Хуберт Бурда“ 2005.

Ана Ристовић, Милутин Петровић, Бојана Стојановић Пантовић, Бојан
Јовановић и Бранко Кукић (на Скупштини Српског Књижевног
друштва, 2011. године)

5 ОКО НУЛЕ / Ана Ристовић. - Краљево : Народна библи-

отека „Стефан Првовенчани“, 2006 (Краљево : Анаграф).
– 79 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија, данас ; 33)
Тираж 500. - О песникињи: стр. 79.

Након 42 прочитана страха Ане Ристовић може се посведочити да ниједан од њих није насилан, извештачен, сувишан,
непријемчив, неживотан, неискрен, неприродан, писан ради
писања, већ је сваки од њих потребан овој књизи као и песникињи,
која кроз њих, открива своје биће, не само песничко, већ уоп–
ште, и чији је праг надражаја доиста сензибилан, те и препоручен тумачу и читаоцима, надам се као врло прихватљив.

Са Петером Хандкеом на додели награде „Хуберт Бурда“
у Аустрији 2005.
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Негатив приватне историје / Александар Б. Лаковић.
У: Повеља : часопис за књижевност уметност и културу
(Краљево). – Год. 36, бр. 3 (2006), стр. 145-149.
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ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ СЕБЕ каталог изложбе

...Ана Ристовић стишаним гласом пева о свему што јој
се, поводом страха, чини битним за живот, склапајући
тако неки свој, али и наш инвентар свакодневља у којем
мора постојати вечност, напросто мора постојати оно
што надилази стрепњом испуњено време. Песма је ту да
уочи то постојање и да га огласи.
Ана Ристовић: Од страха до страха / Михајло Пантић.
У: Други свет иза света / Михајло Пантић.- Краљево :
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2009, стр.
121-124.

КОЛИКО ЈЕ САТИ
Он има сасвим леп, мали ручни сат
на коме су сказаљке у облику
женских бедара
спојених само у поноћ.

Исписати поново песме, поставити их једне поред других, на начин на који раније нису стајале,
подразумева манипулацију која као последицу има стварање нових значења, нове игре знакова.

Али и тада их покоси и раздвоји
секундара, као самурајски мач
и већ је вече, не твоје
Како да идеш у биоскоп итд.
када не знаш хоћете ли се венчати
а и пријатељице већ сецкају конфете
од припремљених уздаха, јер би хтеле
да се радују нечему конкретном

Они који су свели поезију на чисто поигравање језиком, на чисти звук, свели су је на пуко мрмљање и
звецкање прапораца: уместо прапораца на коњској глави, поезији је потребан коњ о коме би писала.
Опредељена за један другачији простор у коме тражим храну за своју имагинацију, примат у том
случају дајем „коњу“. Дакле, ономе што ме окружује. Дивним „отпацима“ света.

али не знаш, нити те интересује

На Сајму књига у Лајпцигу 2009.
16 _____

: Анаграф). – 155 стр. ; 20 cm. – (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ; 65)
Тираж 500. - Стр. 135-154: Поетика контрапункта / Ален Бешић. – О песникињи: стр. 155.

(страх од мушкарца)

Како да идеш у биоскоп итд.
када би му већ дала оба своја бедра
да њима замени те сказаљке

Страх од фотографије:
Нисам ја. Молим, ретуширајте...

6 P.S. / Ана Ристовић. – Краљево : Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2009 (Краљево

не како ћеш онда ходати
већ хоћете ли се венчати.

Лајпциг, 2009.

Након писма /Стеван Брадић.
У: Златна греда (Нови Сад). – Год. 10, бр. 101/102 (март/април 2010), стр.76-77.

Забава за доконе кћери / Ана Ристовић.
У: Летопис Матице српске (Нови Сад). - Год. 177 (2001), књ. 467, св.4, стр. 550-558.

ЛАЈКЕ НА МЕСЕЦУ

Страх нас без обзира на нашу различитост, чини сличнима, он је некако задат нашој врсти. Постојимо тако
што се плашимо, а поезија одувек не чини ништа друго него језички уобличава оно пресудно, егзистенцијално
битно или, како би то рекао Валери: поезија „преводи
осећања у језик“.

Лако је бити једина кучка на Месецу:
врцкање твог репа и зурење у кратер
за који мислиш да је празна чинија
добијају метафизичку вредност;
немаш више ни на кога да лајеш
осим на неку заставу, снимише све
и уместо коске пружише ти микрофон,
ал не снимише како си подигла ногу
у намери да се попишкиш крај ње;
Лако је бити
кад твоје крпеље откупљују музеји
Лако је бити једина кучка на Месецу,
тешко је бити једини Месец над толиким кучкама
које би све да пишу поезију
али тек пошто те полижу,
добро пробаве целог
и онда спусте у мета-траву
као бели брабоњак, дајџест издање
од самог личног искуства.

Награда
„Милица Стојадиновић Српкиња”
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ЗЛАТНИ ОТПАД

7 МЕТЕОРСКИ ОТПАД / Ана Ристовић. – Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2013 (Нови

Сад : Артпринт Медиа). – 103 стр. ; 19 cm. – (Едиција Џепни анаграм)
Ауторкина слика на корицама. - Тираж 300. – Стр. 91-99: Ђубриште и златна киша / Бојана
Стојановић Пантовић. – О песникињи: стр. 101.

Ноћас ће пасти
на хиљаде звезда падалица
просуће се над нама златна киша
једном у четрдесет година
А знаш ли
да је оно што видиш као лепоту
и чему се дивиш сад на ведром небу
у ствари
само метеорски отпад
перутање коже
љуштење материце
свраб под прстима
опадање косе

Ђубриште и златна киша / Бојана Стојановић Пантовић.
У: Метеорски отпад / Ана Ристовић. – Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2013, стр. 91-99.

Нешто од тог
златног отпада
донело је и
живот на Земљу
некада

Перутање света / Бранислав Живановић.
У: Поља : часопис за књижевност и теорију (Краљево). –
Год. 59, бр. 486, стр. 194-197.

Свет, односно живот, чини се као пешчаник, што отвара
пут размишљањима о симболичкој паралели са романом
Данила Киша Пешчаник. Све се осипа, рећи ће у једном
писму на крају романа јунак Едуард Сам; све се осипа је унеколико и лајтмотив, порука ауторке Метеорског отпада.

У Кракову, јануар 2014.

Наслов шестог, новог рукописа Ане Ристовић Метеорски отпад, свесно рачуна са читалачким
призивањем Дисових стихова о људском паду из „невиних даљина“ у Шејкин свет-ђубриште...

8 НЕШТО СВЕТЛИ : изабране и нове песме / Ана Ристовић ; [поговор Саша Радојчић]. - 1. изд.

- Чачак : Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", 2014 (Београд : Чигоја штампа). - 124
стр. ; 21 cm. - (Дисово пролеће ; 51) (Библиотека Књига госта ; књ. 39)
Тираж 500. - Имагинација и раст искуства: стр. 107-115. - О песникињи: стр. 117-118.

Са Чарлсом Симићем у Београду 2006. године
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Са Златом Коцић, Олгом Токарчук и Кајоко Јамасаки

Уколико би једним изразом требало да опишемо развојни пут који је до сада прошла поезија
Ане Ристовић – а треба имати на уму и то да је
тај развој потпуно отворен и да од песникиње
с пуним правом можемо да очекујемо да ће наставити да продубљује и нијансира свој песнички свет – онда бисмо то учинили речима
које би упућивале на раст искуства и последице тог раста по карактер продуката песничке имагинације. Јер, поезија Ане Ристовић своје
највише вредности досеже захваљујући томе
што продукује песничке слике које њен чита-

лац може да прихвати као израз себи сродног
искуства, а да при томе ни те слике ни то искуство не губе крајње индивидуалну ноту. „Тајна“
лирике је, уосталом, одувек и била то како да
лирско Ја изрази нешто универзално, а не утопи се у опште или типично. Овај избор песама,
на сведеном простору, који је налагао крајњу
еко
номичност у селекцији и композицији,
пружа јасну слику поетичког развоја од
песникињиног првенца Сновидна вода (1994)
до збирке Метеорски отпад (2013) и најновијих
песама.
_____ 19
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Имагинација и раст искуства / Саша
Радојчић.
У: Нешто светли: изабране и нове песме /
Ана Ристовић. - 1. изд. - Чачак : Градска би
блиотека „Владислав Петковић Дис”, 2014
(Београд : Чигоја штампа). - стр. 107-115.

Немачки часопис „Schrei bheft Zeitschrift“
у којем је објављена Дисова песма „Можда
спава“ у преводу Петера Хандкеа

Група бајкерки и бајкера у врели летњи дан
дојезди на плажу језера. Поскидају кациге и одећу,
па изненада провири оно што време дода
сантиметрима у струку, млохавости мишића,
дубини подваљка, тромости тела и густини гајене сумње.
Времену које већ почиње да обележава уздах и мисао
која не види талас, већ само пучину. Половину века.
Онда неко пљусне у воду велику лубеницу.
Смеју се, док се тромо њише између трбуха,
неких и већих од ње. Онда изађу из воде, и,
док главни бајкер коље бостан на шаторском крилу
пружајући свакоме по парче, тон који испусте њихове усне
ходочасти право у Рим. Па стоје у плићаку,
држечи напола поједене кришке у рукама,
као највећу и једину истину и осмехнути гледају
у фотоапарат. Онда се обуку, у исте оне дивље јакне и кациге,
узјашу своја тела и одјезде даље.
У још једну младост и још једно срце лубенице
које под ножем громко пуца
и пуцањем јавља
да срж не лаже.

Марија Радуловић, Даница Оташевић и Ана Ристовић
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ПОЕЗИЈА У ПРЕВОДУ ДОБИЈА МОСТОВЕ ДО ДРУГИХ КУЛТУРА...

Са Фабјаном Хафнером

Напиши лепу
снажну
дивљу књигу
искрену
голу
тиху
нежну
крхку
чврсту
јасну;
напиши
смешну
заводљиву
књигу.
Напиши књигу,
ако не за кога другога
напиши је
за себе и –
за мене.
Ф.Х.

Pred tridsiatkou, Drewo a srd, Banska
Bystrica (2001), превод на словачки
Karol Chmel;
Življenje na razglednici, Lud Šerpa,
Ljubljana, Slovenija (2005), превод на
словеначки Urban Vovk, Jana Putrle;
P.S, Etna, Senta, (2012), превод на
мађарски Roland Ovcsik и Orsolya
Bencsik.
So dunkel, so hell, Jung und Jung,
Salzburg (2007), превод на немачки
Fabjan Hafner;
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