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пoсвeћуje jeднo пoглaвљe. Taкoђe, oн гa интeрeсуje и кao jeднo oд нaj вe ћих 
имeнa другe гeнeрaциje aустриjских либeрaлa кoja je ствoрилa нe прo лa
знa умeтничкa и нaучнa дeлa, и дoживeлa слoм пoлитикe свojих oчeвa. 

Moгу ли дaнaшњи либeрaли, укључeни у нoвe сукoбe и суoчeни сa 
нoвим стрaхoтaмa, из ву ћи нeку пoуку из тoг искус твa? Дa ли je пeсими
зaм jeдини испрaвaн зaкључaк? To су питaњa кoja, вeруjeмo, стoje изa oвe 
књигe и кoja нaстaвљajу дa oдзвaњajу у читaoчeвoj глaви и пoш тo зaклoпи 
њeнe кoрицe. Увeрљивoст сa кojoм су пoстaвљeнa нe прoистичe сaмo из 
чврстинe aргумeнaтa и исцрпнoсти тумaчeњa, вeћ и oд вeш тинe писaњa. 
A Maркoвић je у писaњу слeдиo прaвe узoрe – Гeja, Шoрскea, Цвajгa, 
пoртрeтистe вeликих eпoхa, мajстoрe биoгрaфиje. Зaтo су њeгoвe стрaни
цe истoврeмeнo и лaкe и прoмишљeнe, и jaснe и интригaнтнe, и стa рин
скe и сaврeмeнe. Зaтo су њeгoвa питaњa тaкo узнeмируjућa и зaтo oву 
књи гу вaљa прoчитaти.

Ивaн ВУКOВИЋ

МР ТВА ПРИ РО ДА ЖИ ВИХ ГРА ДО ВА

Ја на Алек сић, То пао ка мен, Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис”, 
Ча чак 2014

Еди ци ја „То ко ви” Град ске би бли о те ке у Чач ку је на кон 51. Ди со вог 
про ле ћа по ста ла бо га ти ја за још јед ну зби р ку по е зи је пе сни ка овен ча ног 
на гра дом „Мла ди Дис” ко ја се до де љу је за пр ву пе снич ку књи гу на пи
са ну на срп ском је зи ку ау то ра до 31 го ди не ста ро сти. Уко ли ко ка квим 
слу ча јем за о би ђе мо руј не ко ри це (па те тич ну тип ску при ли ку му шкар ца 
с књи гом до слов но тре ба за не ма ри ти) и по то њу на слов ни цу, у са мом 
кор пу су пе са ма те шко да би смо уо чи ли да 2014. го ди не ни је иза бран мла
ди пе сник, већ пе сни ки ња: Ја на Алек сић (1984) из Кра гу јев ца. Ова кво 
род но чи та ње пред ста вља са мо по че так ди хо то ми ја на ко ји ма по чи ва 
46 пе са ма гру пи са них у шест ци клу са. Већ је сам на слов ок си мо рон: рет ки 
су кон тек сти у ко јим ка мен мо же по при ми ти епи тет „то плог”. Алек си ће
ва на сто ји да пру жи об ја шње ње реч нич ким уно сом и ар хе ти пом ка ме на 
као сим бо ла Ду ше ци ти ра ју ћи сим бо ли ку о ко јој пи ше Сре тен Пе тро вић. 
У све тлу срп ске на род не ре ли ги је ко ло ка ци ја из на сло ва по ста је да ле ко 
сми сле ни ја јер је ду ша та ко ја мо же би ти „то пла”. 

Пр ви ци клус („Ме ки ка мен и окол не пе сме”) се на пр ви по глед слу
жи чи ње ни цом да су гра до ви гра ђе ни од ка ме на по при ште оту ђе ња чо
ве ка и хла ђе ња ње го ве ду ше. Ипак, па жљи ви јим чи та њем до ла зи мо до 
спо зна је да је град за пе сни ки њу ме ђаш не са мо про сто ра и вре ме на, већ 
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и чо ве ка ко ји се на ме ће као рав но пра ван чи ни лац те хро но топ не јед на
чи не. Увод на пе сма „Ми нут и по” је при кла дан при мер ова квог од но са: 
Чо век (ко ји има Ду шу) че ка на се ма фо ру ко ји од бро ја ва вре ме (де ве де сет 
се кун ди тре ба да про ђе до зе ле ног све тла) да би пре шао ули цу (озна чен 
пре лаз на бе то ну ко ји има сво ју ду жи ну). У пе сми „Реч у гра ду” до ла
зи мо и до пр ве по ет ске јед на чи не: „Овај град је вре ме ме ђу на ма”. Она 
од зва ња као Ајн штај но ва спре га вре ме на и про сто ра, али и мо гућ ност 
да се вре ме ме ри про сто ром и обрат но. Алек си ће ва је ова квим све то на зо
ром за ба са ла у ан тич ке прин ци пе по и ма ња вре ме на, јер иа ко су Гр ци би ли 
пр ви на род спо со бан да из гра ди ве ли ке јав не ча сов ни ке, они су упо р но 
од би ја ли да ме ре вре ме на ова кав на чин по што је по лис био пре све га 
про стор на од ред ни ца. Све вре ме ност ути ца ја ур ба ни за ци је на про ток 
вре ме на је и да ље књи жев но жи ва те ма, па та ко Дон Де Ли ло за пи су је у 
Тач ки Оме га (2010) да су „гра до ви са гра ђе ни да би ме ри ли вре ме, да би 
вре ме одво ји ли од при ро де”. Ова зби р ка сво јим на сло вом пред ста вља 
ком при мат та квих по гле да: вре ме се у ур ба ној сре ди ни ужле би ло из ме ђу 
чо ве ка и ас фал та ко ји га об уј му љу је, од но сно „у тај ми нут и по / са жме се 
цео град”. Иа ко је је ди ни опи пљив до каз по сто ја ње на ран џа стих кан ти 
за сме ће, ни је те шко за кљу чи ти да је пе сни ки њи ба рем у од ре ђе ној ме ри 
као иде ал гра да по слу жио род ни Кра гу је вац. 

Чи та ва се зби р ка чи ни као ве ли ко нат пе ва ва ње опреч но сти јер 
чвр сто ћа сто ји на спрам ме ко ће, хлад но ћа на спрам то пли не. Пе сни ки ња 
је од лу чи ла да ове су прот но сти сје ди ни у сти хо ви ма и син таг ма ма. Град, 
чи ју смо ста ме ност ма ло пре ис та кли, по ста је „ву не но мек”, чо век ни шта 
дру го до „те сто”, смрт се мо же по је сти као гри си на, књи ге ме сто по ја са 
слу же спа са ва њу, страх се из ба цу је из ста на, а зид се мо же озле ди ти гре
хом. Све син таг ме иду у при лог спо ни жи вог и не жи вог ко ју пе сни ки ња 
при ме ћу је чак и ка да пе ва „О јед ној те гли”. Оне о би ча ва ње на ни воу 
син так се по не где пре ла зи у мор фо ло ги ју као у пе сми „Ниг(ни)ди на”, 
док је у дру гој пе сми ау тор ка опред ме ти ла ста ње ума („Су ма си шав ши”). 
Уз ову осо би ну ње не по е зи је, ва ља ис та ћи и ве што ба ра та ње са мим сти
хом, па би та ко ње на ре че ни ца „Пут ник увек на ђе ко нак” с по чет ка пе сме 
„Ко нак” мо же је згро ви то шћу да па ри ра и мно го по зна ти јим књи жев ним 
ре че ни ца ма по пут Мел ви ло ве „Зо ви те ме Ишма ел”.

За ни мљив је и пе снич ки ци клус ко ји за тва ра зби р ку („Из над ка
ме на”) чи ји пред лог у на зи ву тре ба чи та ти у кон тек сту Ни че о вог нат чо
ве ка ко ји на ди ла зи људ ско ис ку ство. Ак це нат је на да нас нај шка кљи ви јем 
де лу ре ли ги је: од но су по је дин ца и бо га. На рав но, да ле ко је од то га да су 
ове пе сме ре ли ги о зне, али оне сва ка ко по се ду ју при ме су не бе ског ко ја је 
нео дво ји ви део то пли не ко ја је удах ну та људ ском об лич ју ка ме на/зе мље. 
Крот кост је и лајтмо тив пр ве пе сме („Бла ге ве сти”) ко ја прет хо ди свим 
ци клу си ма и мо же се чи та ти као по и сто ве ћи ва ње сми ре но сти и зе ло ти
зма мла дог пе сни ка са ду хов ном крот ко шћу и жа ром вер ни ка. По но во 
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ка же мо „пе сни ка”, јер ка ко сто ји у по го во ру из вор ни ка, Алек си ће ва се 
са мо на пар ме ста од лу чу је да пре ки не ма ску ли нар ност зби р ке и про
го во ри жен ским гла сом. Ка ко је ова књи га пе снич ки пр ве нац, за оче ки
ва ти је да са сва ком но вом зби р ком бу де уве ћан удео жен ског по ја ња, 
при том не на ру ша ва ју ћи склад ност ци клу са и зби р ки. 

Штам пар ски гле да но, по све та мај ци и се стри у кон тек сту то плих 
бо ја ко ри ца и за но сног осмеха мла де ау тор ке на зад њој стра ни ци, пре тва
ра му шки глас са др жа ја у пу ки плач си на у ко лев ци. Ко ли ко год би ло 
пре тен ци о зно, ова кво ме та тек сту ал но чи та ње пе снич ког пр вен ца Ја не 
Алек сић ни је да ле ко од по ру ке ко ју она на сто ји да пре не се: ствар ност 
је пре плет ме ко ће и гру бо сти, жен ског и му шког, не стал но сти и по сто
ја но сти. То пао ка мен нас учи да кон вен ци о нал ни сим бо ли зе ле ног и 
цр ве ног пе ша ка на се ма фо ру не по сто је ис кљу чи во ван нас, већ и у на ма 
са ми ма, те их мо ра мо пре по зна ти и као та кве, од но сно са мо спо зна ти. 

Сте фан ПА ЈО ВИЋ




