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П Р И  К А  З И  К Њ И  Г А

ТИ ХИ ЛИР СКИ ГО ВОР

Ана Ри сто вић, Чи сти на, Ар хи пе лаг, Бе о град 2015

Зби р ку пе са ма под на сло вом Чи сти на Ана Ри сто вић је са ста ви ла 
од сво јих но вих пе са ма, оних ко је је на пи са ла по сле зби р ке Ме те ор ски 
от пад из 2013. го ди не. У по ве ћа ној ди на ми ци ства ра ња од три де се так 
пе са ма го ди шње, пе сни ки ња по твр ђу је сво ју при вр же ност ли ри ци ак ту
ел ног тре нут ка ка кву пи ше од по чет ка, а свој пе снич ки опус са да обо га
ћу је но вим те ма ма и мо ти ви ма, али и из ве сним ино ва ци ја ма у ар ти ку
ла ци ји пе снич ког до жи вља ја. Но ве пе сме Ане Ри сто вић ни су плод не ке 
про ме не у ње ним по е тич копро грам ским тра га њи ма, већ плод пе снич
ког на дах ну ћа и чи на, од но сно ства ра лач ког од го во ра на но ве иза зо ве из 
ствар но сти жи во та. Не кад ти иза зо ви као да по ста ју оп се сив ни, а за пра
во су са мо под сти цај ни ји од дру гих, па та ко на ста ју ни зо ви пе са ма са 
истим мо ти вом, као што су то мо тив те то ви ра ња, или мо тив ко му ни ка
ци је пу тем дру штве них мре жа, и уоп ште елек трон ске ар ти ку ла ци је 
ме ђу људ ског од но са.

У по е зи ји Ане Ри сто вић ни ти че шћи мо ти ви, до и ста, не по ста ју 
оп се си ја, већ су са мо до бар под сти цај, као и сва ки дру ги но ви фе но мен, 
ко ји је при сти гао у ствар ност жи во та, пa ма лопо ма ло и у ег зи стен ци јал
ни до жи вљај. Пе сни ки ња не до пу шта да јој ни те то ви ра ње, ни тви то ва ње, 
на при мер, ко је све че шће опа жа око се бе, за по сед ну па жњу, сти хо ве 
или има ги на ци ју. Опа жа ју ћи их као не што но во у ствар но сти, не же ли 
да их за о би ђе, но их „пре но си” у сво ју пе снич ку сли ку све та, а ка кво ће 
ме сто и уло гу, то јест се ман тич ку ин ди ка ци ју до би ти, то за ви си од пе
снич ког на дах ну ћа, од оста лих сен за ци ја и иза зо ва из ствар но сти, по
го то во од ар ти ку ла ци је укуп ног сми сла пе сме. Та ко ће и не за о би ла зне 
те то ва же, у сва кој од пе са ма из ци клу са о њи ма, би ти по ме ну те као је дан 
од све че шћих ка мен чи ћа у мо за и ку сва ко днев ног жи во та, док је свр ха 
сва ке пе сме у ар ти ку ла ци ји оно га што би мо гло се ман тич ки, за пра во 
до жи вљај но и пе снич ки, да об у хва ти ти це ли ну тог мо за и ка.

Сла жу ћи сли ку све та мо за ич ки и са свим фраг мен тар но, Ана Ри сто
вић би ра оне нај сит ни је по је ди но сти из ак ту ел не ствар но сти жи во та, 
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ко је не на во ди са мо ра ди ак ту ел но сти те ма ти ке и не по сред но сти ути ска 
већ те ефек те упот пу њу је се ман тич ким ко ре ла ци ја ма и ко но та ци ја ма 
по мо ћу ко јих уво ди у де скрип ци ју и емо тив номе ди та тив ни еле мент пе
сме, ко ја пре ра ста ко ли ко у сло жен знак, то ли ко и у та на ни умет нич ки 
до жи вљај. Што је по је ди ност из ствар но сти сит ни ја и бе зна чај ни ја, то 
су емо ци ја и ми сао ко је је пра те не жни је и де ли кат ни је, а пе сма и ње на 
зна че ња по ста ју ди фу зни и ви ше знач ни. Пе сма Ане Ри сто вић под се ћа 
на слу чај ну по се ту не ка квој сит ни чар ни ци, ка да вам па жњу од ву че не ка 
слу чај на и бе зна чај на ствар чи ца из не чи јег жи во та, да би у све на пе ти
јој пер цеп ци ји, баш због те ствар но сне ве ро до стој но сти, до би ла на зна
ча ју и од мах се пре о бра зи ла до нео че ки ва не пе снич ке сен за ци је, асо ци
ја ци је, иде је, сим бо ла итд. Та ко и те то ва жа на не ком про ла зни ку ко га 
слу чај но срет не мо на ули ци, са мим тим што при сти же из ствар ног жи
во та, ма кар са свим нео че ки ва но и уз гред, по чи ње да обе ле жа ва и ис пу
ња ва на ше ег зи стен ци јал но ис ку ство. Ша ре на не чи јој ко жи мо гу би ти 
сва ко ја ке, па и ви ше или ма ње чуд не, мо гу по том да под стак ну и не ку 
но ву сен за ци ју, та ко да пре ра сту у но ви знак, жи ви при мер иро нич ногро
теск ног не скла да и рас ко ра ка из ме ђу озна чу ју ћег и озна че ног, шта год 
да је на ко жи ис те то ви ра но: не ки би блиј ски мо тив, не ка жи во ти ња или 
биљ ка, реч или сло во, или чак не ки мо дер ни уре ђај. Ни је ви ше реч ни о 
слу чај ној по је ди но сти из жи во та, ни о опа жа ју те по је ди но сти, па ни о за
те че но сти и не до у ми ци пред њом, већ нас ар ти ку ла ци ја пе снич ког зна че ња 
во ди ка јед ном по себ ном уви ду у вар љи вост сва ког сми сла у чо ве ко вом 
жи во ту, са мим тим и жи во та, ако је већ та кав да свој пу ни и пра ви сми
сао не до се же и не по твр ђу је, но се ре ла ти ви зу је и гу би, као при вид, као 
пра зна љу шту ра.

Пе сма Ане Ри сто вић по чи ње на је дан на чин, као пер цеп ци ја не ког 
сит ног пред ме та, не ког ми ри са, не ких до лу та лих зву ко ва и гла со ва, или 
по не ког при зо ра из жи во та, а за вр ша ва се на дру ги на чин, као сло же ни
ји увид о то ме ка ко се ти ме жи вот не ис пу ња ва, но упра во су прот но – све 
ви ше се пра зни и обез вре ђу је. Ова кав пре о крет на кра ју пе сме, не о че ки
ван и кра так, де лу је као ње на по ен та, у ко јој се по сти же за вр шна ар ти ку
ла ци ја пе снич ког зна че ња. По што има сва обе леж ја из не над ног и ефект
ног из о кре та ња за по че тог зна че ња, ова ква по ен та де лу је као ка тар за пе сме, 
ко ја се мо же озна чи ти као лир ска ка тар за, за то што емо ци ју не по ја ча ва 
пре ви ше већ је за пра во сти ша ва, при че му се до жи вљај оства ру је у ре
ги стру та на ни је осе ћај но сти, ко ја увек укљу чу је и ми сао. Ево ци ра но осе
ћа ње је сте лир ско, али ни је јед но став но, већ увек по ма ло ком пле мен тар
но, асо ци ја тив но или тек на го ве ште но, као што су осе ћа ња сти ша не ту ге, 
убла же не се те, из не над не не жно сти итд. А ми сао ко ја мо ди фи ку је и осва ја 
емо ци ју из ну тра, те се њо ме опле ме њу је, уто ли ко по ста је још убе дљи ви ја 
и ја сни ја. Уку пан ефе кат је ефе кат кри ста ли за ци је ис ка за до нај чи сти је 
лир ске исти не: пе снич ки ар ти ку ли са не исти не о не стал но сти и ра њи во сти 
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би ло ко је од вред но сти жи во та, због че га упра во на жи вот па да сен ка 
вар љи во сти и пра зни не, баш као у ак ту ел ном тре нут ку и при ме ру о ко ме 
го во ри пе сма. А пе сма је пра ва, уто ли ко што њо ме то ег зи стен ци јал но 
ис ку ство до би ја естет ску ар ти ку ла ци ју, то јест ни јан су убла же но сти, 
при звук по ми ре но сти, па уне ко ли ко и про плам сај ле пог.

А по што на ста је у по ступ ку ди фу зи је ми сли кроз емо ци ју и емо
ци је кроз ми сао, пе снич ко зна че ње се ши ри пре ко окви ра те ме на оп шти 
аспект чо ве ко вог по сто ја ња. У нај ра зви је ни јим при ме ри ма та кве ар ти
ку ла ци је лир ска емо ци ја се ста па са ме ди та ци јом по нај ви ше због то га 
да би се ра ши ри ла у све о бу хват ни до жи вљај жи во та, у по себ ну вр сту 
са жи ма ња сва ко днев ног ис ку ства у та на ни ју исти ну о жи во ту. На ста ла 
у пе снич ком до жи вља ју и естет ској ар ти ку ла ци ји, та исти на је лир ска 
ап страк ци ја, она исти на ко ја не под ре ђу је до жи вљај се би, већ се бе до жи
вља ју. У пе сми „Чи сти је”, ли ни ја пе снич ког зна че ња пле те се око те ме 
о сми слу и до ме ту пре о ста лих да на и го ди на у жи во ту лир ског су бјек
та, то јест оно га што ће му до не ти бу дућ ност, при че му се ње го ва ми сао 
кре ће из ме ђу два на из глед раз ли чи та за па жа ња – с јед не стра не „По сто ји 
су тра, / ве ра у не ви дљи во”, а с дру ге „на гли су мрак / у зби је ним ва го
ни ма / за ко је се не зна ку да иду” – а оба за па жа ња про ис ти чу из су мор
ног уви ђа ња нео сно ва но сти пре но ше ња на де у бу дућ ност. На де ни не ма, 
но се уме сто ње ја вља по у зда на слут ња да се не ће ни шта про ме ни ти у 
бу дућ но сти, па у ак ту ел ном по гле ду на жи вот, и на оно што је би ло и 
на оно што ће још до ћи, да кле на цео жи вот, чи ни се да он ни не про ла
зи друк чи је не го као „сво је гла во Ни шта / ко је нас це ло га жи во та пра ти 
/ у на ме ри да по ста не без гла во Све.” Као што је до са да шњи жи вот у 
зна ку сво је гла вог Ни шта, та ко и бу ду ћи обе ле жа ва без гла во Све. У ко
нач ном ис хо ду, са мо вар ка и пра зни на. Ни шта.

У сит ни чар ни ци сва ко днев не ствар но сти, у том пре на тр па ном и 
ша ре ном про сто ру жи во та, по ја ве се у пе снич кој ви зи ји Ане Ри сто вић 
и – љу ди, али са мо као не ка да ле ка и ма ју шна ство ре ња: не ка де ца Ада
мо ва, ко ја има ју чо веч ју ана то ми ју, али сма ње ну и мо ди фи ко ва ну, та ко 
да до би ја ју не ку дру гу фи зи о но ми ју, из глед би ћа ко ја ви ше ве ге ти ра ју 
но што жи ве.

Из фраг ме на та од ко јих Ана Ри сто вић са ста вља свој пе снич ки мо
за ик, из ра зних ка мен чи ћа ствар но сти – из свих тих де ли ћа обич них 
пред ме та, крат ких при зо ра, си лу е та у про ла зу – би је дах про ла зно сти 
и пра зни не, али ни у ње му ни је сми сао пе сме, ко ја из фраг мен тар не де
скрип ци је пре ла зи у ни за ње успо ме на, а оно у ти ху кон тем пла ци ју, у 
не по му ће ну лир ску исти ну о све ту и жи во ту. У се ман тич ком про сто ру 
ових сти хо ва не ма ни гла сни јих зву ко ва, ни жи вљих по кре та; чу је се 
са мо сти ша ни лир ски го вор, као „шум аква ри ју ма” у ти ши ни со бе. 

Сто јан ЂОР ЂИЋ




