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ТА ЛА СА ЊЕ ТО ТА ЛИ ТЕ ТА

Ни ко ла Страј нић, Па у чи на, „Адре са”, Но ви Сад 2014

На кон са чи ње ног из бо ра из по е зи је под на зи вом Ср це пче ле као 
из ве сне син те зе „пло до ва ду ха”, Ни ко ла Страј нић об ја вљу је књи гу пое
зи је Па у чи на. За др жа ва ју ћи пр во бит ну од ред ни цу у си сте му рас по де ле 
ко ју пра ви сам ау тор, ова књи га се, по сво јој је зич кој, се ман тич кој и 
фор мал ној устро је но сти, бит но раз ли ку је од по ме ну тог из бо ра. Од по чет
ка ства ра ња па до да нас, ау тор је углав ном те жио са же тим хер ме тич ним 
струк ту ра ма са згу сну том и бо га том ме та фо рич но шћу по ет ског са др жа
ја. У од но су: пе снич ки су бјект – пред мет пе ва ња, по сто ја ла је на ме ра 
(ре ци мо, на ме ра ко ја се од но си на естет ско на че ло) и по сто ја ло је не ко 
уза јам но де ло ва ње (ка ко су бјек та на спољ ни свет, та ко спољњег све та на 
су бје кат). Ау тор Па у чи не пак те жи за ствар но шћу ко ја је ли ше на би ло 
ка квих на ме ра, те жњи, ци ље ва и де ло ва ња и да та ко ослу шку је са мо оно 
што, ели о тов ски ре че но, „оста је стал но мо гућ ност / у све ту спе ку ла ци је”. 
Сли ко ви тост у по е зи ји ко ја је не ка да има ла епи сте мо ло шку функ ци ју, 
у по след њој збир ци све де на је на ми ни мум, а Страј ни ће ва оп се сив на 
по тра га за оним су штин ским и не ви дљи вим, у сва кој ства ри, ов де пре
ра ста у ап со лут но на че ло пе снич ког ства ра ња. Упра во то не ви дљи во 
по ста је по чет на по зи ци ја пе ва ња и ме ха ни зам за от кри ва ње чи стог по-
сто ја ња ме ђу ства ри ма, ко је је зич ко ре ше ње про на ла зи у ре чи па у чи на, 
сре ди шњем сим бо лу збир ке.

По идеј ној и те мат ској схе ми по е зи ја Ни ко ле Страј ни ћа се одва ја 
од са вре ме ног обра сца ства ра ња, ко ји не пре ста но ис пи ту је но ве мо гућ
но сти за по е зи ју у окри љу за си ће но сти и ма сов не про дук ци је (не)кул ту
ре. Она да кле не укљу чу је у се бе дис кур се мо дер ног, не ра сло ја ва се пре
ма ње го вим трен до ви ма, не пру жа от пор ни ти се ика ко од но си пре ма 
објек ти ма мо ћи, али не ро бу је ни ин спи ра ци ји, ни ти се слу жи уз ви ше
ним го во ром или ре то ри ком. Па у чи на је сто га збир ка крај ње јед но став
них, раз ме та фо ри че них, на ра тив них струк ту ра ко је, без ика квих пре тен
зи ја на мо дер ност, раз ми шља ју по но во о жи во ту и смр ти (нај ви ше смр ти) 
као уни вер за ли ја ма у ко ји ма се скри ва од раз све га по сто је ћег/оп штег/Би ћа. 
Осим те из ра зи те јед но став но сти у из ра зу у ко јој је са др жа на ин тен ци ја 
ау то ра да се по вра ти по ве ре ње у ре чи и њи хо ва зна че ња на по љу ствар
но сти и оно га што нам се при ка зу је као ствар ност, Ни ко ла Страј нић се 
не од ри че ни фи ло зоф ског дис кур са ко ји је од ли ка ње го вог ра ног ми сао
ног пе ри о да. И с об зи ром на кон стант но про жи ма ње ми сли о ца и пе сни
ка, ка ко у есе ји ма та ко и у по е зи ји, про је кат „јед но сти” за чет у Је зи ку 
ан ђе ла ов де би ва у пот пу но сти оства рен. За пра во, Је зик ан ђе ла се мо же 
по сма тра ти као по е тич ки пред го вор Па у чи не, али не и ну жно као њен 
обра зац за чи та ње јер по е зи ја увек осло ба ђа зна че ња ко ја се не мо гу 
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екс пли ци ра ти не чим уна пред за да тим. На тај на чин, фи ло зоф ским дис-
кур сом са чу ва на је по е тич ка апа ра ту ра из Је зи ка ан ђе ла. Њи ме се оства
ру је ши ро ко по ље ин тер тек сту ал но сти у ко је сме шта свет ске пе сни ке. 
Та ко „по ле ми ше” са Ша ром, Ка ште ла ном, бли зак му је Рем бо ов мо дел 
ис по ља ва ња су бјек та по ко јем је „дру го ни дру го ни ја / а ја ни ја ни 
дру го дру го”. Ула зи у ди ја лог са Хе ра кли то вим ан ти те тич ким по ступ
ком у са гле да ва њу свих пред ме та и по ја ва та ко што из над би ло ког про
це са об на вља ња ста вља ти ши ну/По сто ја ње/па у чи ну као те жњу за не по
но вљи во шћу тра ја ња тре нут ка. По ет ски дис курс се оства ру је нај ви ше 
та мо где по сто ји мо гућ ност за исто вет ност огра ни че ња (у је зи ку и чо ве ку) 
и бес кра ја/то та ли те та (у збир ци че сто сим бо ли сан мо рем „и упло вља вам 
у не ка кву оп штост слич ну мо ру / у ко је као ку пач ута њам у веч ност / и 
го то во је то не ве ро ват но – / из јед на чу јем се с њо ме”), јер се у тим пре се
ци ма отва ра про стор за ма шту у збир ци. За тим, та мо где се се че про цес 
са кри ва ња и про цес осло ба ђа ња ти хе емо ци о нал но сти у до ди ру са све
том/тек стом: „Је ли мо гућ по вра так у гро ма де / као што је пе вао Ју ре 
Ка ште лан / у спле то ве гор ја из ко јих из ни чу / хла до ви те шу ме пу не 
све тог ми ра”, а нај пре та мо где ства ра лац до во ди у пи та ње и ква ли те те 
по е зи је, те же ћи то ли ко ка не ви ном пред ста вља њу ства ри да оно мо же 
би ти иден ти фи ко ва но као ба нал ност или оп ште ме сто. За ни мљи во је 
што та кав по сту пак „при ка жи ства ри што јед но став ни је – ого ље но” не 
мо же би ти де тер ми ни сан као ре а ли сти чан јер и ка да има опи са при зо ра, 
свр ха им је друк чи ја – да осло бо ди је зик су ви шних укра са и да из не се 
иде је о веч но сти при сут ној је ди но у ре ал ном жи во ту по сред ством ко га 
за пра во уче ству је мо у ни зу пре о бра жа ва ња (чи тај: ви до ви са зна ња о 
оно ме што се кри је ис под ви дљи ве по вр ши не ра зних ма ни фе ста ци ја 
ствар но сти – пе сма „Кон такт еми си је и ри ја ли ти шоу”). Тим рем бо ов
ским пре о бра жа ји ма, али без Рем бо о ве ек ста тич но сти и по зи ва на Ак ци
ју, Ни ко ла Страј нић по ку ша ва до пре ти до оног нео па же ног (очи ма цве та, 
очи ма пти це ре ци мо) и за то се све вре ме у збир ци осе ћа пре ли ва ње мо
гу ћег и не мо гу ћег. То при бли жа ва ње ап со лу ту, тј. оно ме што је ван људ
ског до ма ша ја, Страј нић ви ди је ди но у изјдна ча ва њу са Ан ђе лом ства
ра о цем. Су прот но иде а лу Ан ђе ла: „Не ка им кри ла по ста ну тад моћ на / 
све моћ на кри ла ан ђе о ска / ко ја по ти ру бу ку ствар но сти / што коп ни” 
по ја вљу је се и лут ка: „да је реч о то ме да се укро ти огром ни ти гар / или 
лав све јед но / да му се на нај о се тљи ви јем ме сту угра ди ал ка / пре ко ко је 
ће мо њи ме пот пу но упра вља ти / као што се упра вља лут ка ма при ве за
ним ка на пом” чи ме се на зи ре по знат сим бо лич ки од нос из Рил ке о вих 
Де вин ских еле ги ја. Оно што Ми лан Ком не нић го во ри о игри и та два 
сим бо ла, мо же се при ме ни ти и на Страј ни ће ву кон цеп ци ју у ви ђе њу 
ства ра ња, а то је: „Ан ђео и лут ка, та два сим бо ла Рил ке о ва сред европ
ске по зор ни це, при че му је дан но си сми сао иде а ла а дру ги зна че ње ово
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свет ске ни шта во сти оде ну те у при ма мљи ву оде жду...”1 Па у чи на је да кле 
по све ће на СТВА РА ЊУ, а по зив на ства ра ње Страј нић ви ди је ди но у 
чи стом ПО СТО ЈА ЊУ, том „слат ком би ти” скри ве ном у „ствар но сти што 
коп ни”. Пе сник та ко иде ал ну пе сму не ви ди у на ме ра ва њу, ек пе ри мен
ти са њу, ни ти у мо дер ном је зи ку већ је ви ди у ти ши ни, у скри ве но сти, у 
не ком нео бја шњи вом и не ви дљи вом де ла њу де лат ни ка у че му и је сте 
из вор ње го ве сло бо де. Пан дан том Ан ђе о ском на чи ну ства ра ња ко ји 
по сто ји у ствар но сти, ујед но и сим бол кре а тив не сло бо де, је па у чи на 
(иа ко мит ски пре дин спо ни ран, ов де нај пре цр пи зна че ња из оног што 
под ра зу ме ва са му при ро ду на су прот вр ше њу на си ља над при ро дом/над  
пе смом): „Али па у чи на се од јед ном за ле лу ја / и та ко по ди же глас про тив 
сва ког / кре а тив ног чи на / и са мо стре мље ње као по го ђе но стре лом / 
по чи ње да хра мље ле во де сно”. То по сти за ње сло бо де у ства ра њу уско 
је по ве за но са сло бо дом у са мом на чи ну жи вље ња ко је, пре оп те ре ће но 
ци ље ви ма и жур бом, по Страј ни ћу, во де до ла жног иден ти те та, са мим 
тим и уда ље но сти од су шти не: „Јер сно ви су из вор сва ке те жње / наг
ну ћа пре ма не че му што ни смо ми / а што би смо же ле ли би ти”. На су прот 
сти ли зо ва ним крет ња ма жи вље ња и ства ра ња, сто ји че жња за не по врат
ном хар мо ни јом, за то та ли те том. „Или је то све сан сли чан ствар но сти 
с / нај ду бљих ду би на мо ра / где кад жен ка гр до бе при ма муж ја ка / он 
по ста је део ње и це ла она / или је та ствар ност са мо сан / или сан не спо
со бан да при ми ствар ност / пре ста је да бу де и он и она”, сти хо ви ко ји 
осли ка ва ју че жњу за це ли ном по ста ју и има ги на тив ни про стор за пре
и спи ти ва ње ства р но сти и сна, основ них по ло ва по е зи је. Ова ко устро је
на се ман ти ка на ла зи од јек и у са мој ор га ни за ци ји збир ке, па та ко пр ви 
ци клус са др жи три пр ве пе сме из три цен трал на ци клу са, а по след њи 
три по след ње пе сме из та три ци клу са. Та ко, укуп но пет ци клу са као да 
при вид но су ге ри шу ту јед ност по сто ја ња за ко јом се тра га.

У од но су на са вре ме ног пе сни ка чи ји ан га жман са др жи ак ци ју и 
по бу ну, Ни ко ла Страј нић би ра јед ну не по пу лар ну по зи ци ју пе сни ка за 
21. век, али не са свим без ди ја ло га са њим. На про тив, чи ни ми се да је 
ова по е зи ја из тог ди ја ло га и про из и шла, дис крет но скре ћу ћи па жњу на 
ан га жо ва ност и свр хо ви тост на уштрб са ме по е зи је и вр ли не. Отуд ње
го ва те жња ка пе сни ку Ан ђе лу, што не зна чи и от кри ва ње не по зна тог, 
не го зна чи љу бав ка по нов ном при сва ја њу оно га што се ла ко од Се бе 
оту ђи ло. Због све га то га, Па у чи на и ни је књи га о пе снич кој су пер и ор
но сти и мо ћи, иа ко се та ко чи ни. Ово је књи га о по тра зи, о не моћ но сти 
чо ве ка и ства ра о ца пред сен ка ма ствар но сти.

Сне жа на НИ КО ЛИЋ

1 Ми лан Ком не нић, Ерос и знак, Про све та, Бе о град 1975, 13.




