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по вре ме но пре ки ну те јед ним сти хом или јед ном реч ју или ни зом исте 
ре чи, што је од пе сни ка им пе ра тив но зах те вао го вор ње го вих ак те ра 
ко ји су сво је вр сна пред ста ва оп ште угро же но сти. Раз у ђе ност и рас тр
за ност ис ка за лир ских (ан ти)ју на ка је са мо пре по знат по тре бан склад, 
јер у ова квој успо ре ној и ути ша ној на ра ци ји, до дат но по ја ча ној од је ком 
ре пе ти ци је, до ка зу је не са мо да се из два ја ино ва тив ност и је зи ко тво рач ки 
чин већ и до ступ ност пе сни ко вих про ми шља ња, ко ја под се ћа ју на фраг
мен тар ност, као бе лег, усуд и удес на ше (не)ствар но сти.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

МЕ ДИ ТА ТИВ НА ИГРА РЕ ЧИ МА

Зо ран Пе шић Сиг ма, Срод не ду ше, Бал кан ски књи жев ни гла сник, Бе о град 
2015

Ту ма че ћи прет ход не две књи ге (Воз за јед ног пут ни ка, 2008; Вар ка, 
2012) пе сни ка Зо ра на Пе ши ћа Сигмe (1960), књи жев на кри ти ка је пре
по зна ла ва жност њи хо вих струк ту ра и ком по зи ци ја. И по во дом ње го ве 
нај но ви је пе снич ке књи ге Срод не ду ше уо ча ва се са др жај на спи ра ла за
јед нич ко сти, по чев од мо ти ва љу ба ви и сна жних се ћа ња из де тињ ства 
и мла до сти (ци клус „Не мо жеш све да зо веш љу бав”), па до раз ли чи тих 
ва ле ра пој ма смр ти, про ла зно сти и не ста ја ња, у за вр шном тре ћем ци клу
су „Смрт је бр за и увек уз нас”, што до вољ но тран спа рент но очи ту ју и 
оба на сло ва ру ко ве ти пе са ма у књи зи, као и име на по је ди них пе са ма уну
тар њих („Жи вот је дин стве на при ли ка”, „Тво ји ан ђе ли”, „На је зда ан ђе
ла” – у пр вом, „Игра ту ге”, „Оча ја ње или ис по вед уса мље ни ка”, „Сан је 
ве жба ње смр ти”, „Кад вре ме на те би оста ри” – у тре ћем ци клу су). 

И на слов књи ге – Срод не ду ше – име ну је из ве сну за јед нич кост у 
рав ни бли ско сти и емо тив но сти. И то у сфе ри по ро дич ног ам би јен та, 
нај че шће, ко ји до ми ни ра у пр вом ци клу су, али се на ста вља и у дру га два, 
и то над ре ал носли ко ви то, рет ко и за не о би че но, али и иро нич но, па и 
цр но ху мор но. Али увек игри во и ме ди та тив но.

Пе сма бла го иро нич ног на сло ва „Мој ан ђео је ше пр тља” до ча ра ва, 
на ау тен ти чан на чин, по че так љу ба ви у мла до сти („ко ји це ло би ће све де 
на грч у сто ма ку”), ко ја по при ма обе леж ја и ка рак тер веч ног на ста вља
ња („и се ћа ње на тај по љу бац тра је већ де це ни ја ма / и кроз на шу де цу 
се ши ри на овај умо ран свет”). И у пе сми „Рас про да ја” пе сник алу ди ра 
на по ку шај не за бо ра ва („да нам про ду же / сно ве и жи вот и сно ве”), јер, 
ве ру је пе сник, љу бав је и по тен ци јал на иг но ра ци ја све га пре те ћег и вир
ту ел ног (Вик тор Иго). Љу бав је, да нас, је ди ни до каз да, још увек, ни је 
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све из гу бље но. Бес по врат но. Да ни је све под ле гло за бо ра ву. У на шем 
вре ме ну оча ја, за лу да, при ви да, илу зи ја и без на да.

Про зва на за вр шна ци ти ра на сли ка очи ту је зна чај љу ба ви као је ди
не од бра не од не при ја тељ ског окру же ња, као што је и Уна му но твр дио 
да са мо љу бав мо же би ти уте ха у без у те шно сти. Да је је ди но љу бав у 
ста њу да одо ли свим ис ку ше њи ма, чак и у ми љеу оса мље но сти, обез вре
ђе но сти, опред ме ће но сти, от по ру пре ма по ну ђе ној (не)ствар но сти, ка ко 
је твр дио и Ге те, по ко ме је (гле, слу ча ја) пе сник Пе шић и осло вио сре
ди шни ци клус – „Ге те о ве бо је”. 

Окон ча тел ни сти хо ви пе сме „Же на од угља”: „сад ни су ту / све то
ви у ко ји ма не до ста је мо / јед ни дру ги ма / дру ги јад ни ма” све до че свет 
од ба че но сти, свет оча ја, не сна ђе но сти, из гу бље но сти и про ма ше но сти, 
свет ко ји „са да ко ра ча цик цак ци кла ма ни шта ви лом” (пе сма „Мир но 
ве че на ка у чу”). Упра во и у та квом ам би јен ту оно што мо же укло ни ти 
и за не ма ри ти све оно што је не до стој но чо ве ка је сте љу бав („а тво је очи 
се пла ве и ца кле / и та све тлу ца у кра јич ку ока као да је пр ва све тлост 
/ она пр ва пра ва пр ва / као да је са мо то до вољ но за љу бав”). Не пре о ста
је нам дру го не го да ве ру је мо и пе сни ку и љу ба ви.

Из про зва них Пе ши ће вих сти хо ва очи глед но да су уз ви ше ни Ерос 
и бо жан ство еро тич но сти ве чи ти по кре та чи свих ви тал них точ ко ва чо
ве ко вог усу да, и по на о соб и ко лек тив но. Сто га је и Но ва лис про ми шљао 
да су ср це и љу бав за пра во тај на и кључ све га, све та и жи во та. И сно ва, 
ка ко пе ва сам пе сник. Али и сво да без бри жно сти, уда ље ног од да на шњег 
не до лич ног жи вот ног тре нут ка („По га сиш све тла / и све ства ри од јед ном 
су сре ђе не / сва ка на сво ме ме сту / она ко ка ко до ли ку је / веч но сти ти” 
– пе сма „По га сиш све тла”). 

Пе сма „Се дам се кре та ра ми ло сти”, иро нич ноасо ци ја тив ног на
сло ва, сли ко ви та је вре ме плов ска пред ста ва чо ве ко вог жи во та од са мог 
по чет ка („Дру ги те при др жа ва док учиш да хо даш / и за др жа ва дво ри ште 
/ да пре вре ме но не утек не из де тињ ства”), па све до бли зи не кра ја и 
смр ти („Сед ми ти од у зи ма све што су ти / прет ход но да ли / мир и љу бав 
и сно ве / ла га но те при пре ма за за бо рав / за веч ну ноћ за ћу та ње без гра
ни ца”). У до слу ху са про ми шља њи ма да љу бав и ње ни пло до ви омо гу
ћа ва ју чо ве ку бе смрт ност је и пе сма „Де цо мо ја”, ко ја чи та ва гла си: „Кроз 
очи / де це ва ше де це ва ше де це / гле да ћу зве зде / из бли за”.

Ина че, свет де тињ ства, мла до сти и ам би јент по ро дич ног жи во та 
упе ча тљи ви су бе ле зи нај но ви је Пе ши ће ве књи ге. Ку ћа и се ћа ња су је
дина мо гу ћа оа за у ко јој љу бав го спо да ри. У ко јој тра је жи вот и све оно 
вред но. У ко јој вла да ју емо ци је. У ко јој не ма је зе, мр жње, оса ме, за ви сти 
и ли це мер ја.

Сто га је и љу бав упу ће на и пре ма ро ди те љи ма и дру гим ак те ри ма 
ко ји чи не ку ћу као чо ве ков ми кро ко смос (А. Ву ка ди но вић). И ши ри се 
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по пут опи ју ма. Кроз сва вре ме на и кроз све про сто ре. И тра је као бес крај 
и веч ност ко ји су, очи то је, да нас и ов де угро же ни, твр ди пе сник Пе шић.

Мо тив смр ти је не по сред но при су тан у не ко ли ко пе са ма („Уна
пред”, „Mi se re re mei, de us”), као и у пе сми „Кад вре ме на те би оста ри”: 
„и чо век кад оста ри као ста кло / бу де про зор кроз ко ји се ви ди ули ца / 
клу пи ца на кра ју ули це и ни ко не се ди”. 

Да на шња угро же ност и та квих мо ти ва као што су веч ност и бес
крај, као ци ља сва ког по је дин ца, на ро чи то умет ни ка („и сад ми је чуд но 
да пи шем реч веч ност / као да је из гу би ла те жи ну пла не те из гу би ла сјај 
пла не те” – пе сма „Про пу штен по зив”; „не оста је ни ка мен на ка мен / кад 
по ми слиш да је бес крај оп ко љен / са сви ју стра на” – пе сма „Дре си ра ње 
сно ва”; „Овај свет не ма на де за но ву ро ман ти ку // Оке ан ски осе ћај / По
стро је ња за ко ни сла ва ... То ви ше не по сто ји / Са мо рав но ду шност / Оке ан 
ви ше ни је бес кра јан” – пе сма „Weltschmerz”) по себ но су при сут ни у 
сре ди шном ци клу су „Ге те о ве бо је”, чи ји је на слов са мо на пр ви по глед 
нео би чан и нео че ки ван. На и ме, пе сник Јо хан Вол фганг Ге те, осим што 
је пра ва па ра диг ма веч но сти, у исто вре ме је, ма да то ни је до вољ но по
зна то, об ја вио књи гу Те о ри ја бо ја, у ко јој су да та не ка од пр вих су ви слих 
об ја шње ња шта су бо је уства ри. Иа ко се осла њао на Њут но ва об ја шње
ња, Ге те је, по ред на уч ног са гле да ва ња оп тич ког спек тра, по себ ну па жњу 
по све тио ис пи ти ва њу фе но ме на људ ске пер цеп ци је бо је, из че га је, доц
ни је, из ни кла са вре ме на те о ри ја бо ја, на ро чи то ви зу ел ног ефек та по је
ди них ком би на ци ја бо ја. И да нас ва же ћа.

Име нич ни део сре ди шне син таг ме (бо је) не том по ме ну тог на сло ва 
у нај но ви јој Пе ши ће вој пе снич кој књи зи ука зу је на пе сни ко ву по све ће
ност бо ја ма (овом при ли ком до ми ни ра ју пла ва, цр ве на и жу та, што илу
стру ју и на сло ви пе са ма: „Шта при па да пла вој”, „Шта при па да цр ве ној”, 
„Шта при па да жу тој”, „Пе сма у бо ји”), ко је су и у ње го вој прет ход ној 
књи зи има ле по се бан зна чењ ски и сим бо лич ки зна чај. На и ме, сва ки је 
ци клус књи ге Вар ка по се до вао увод ну пе сму ко ју је обе ле жа ва ло јед но 
од ко лор них свој ста ва („бео, риђ, вран, блед”), али је та бо јапред вод
ни ца се ман тич ки сли ко ви то од ре ђи ва ла и чи тав тај ци клус. 

Још јед на до са да шња пе сни ко ва скло ност и до след ност је сте то 
што из у зет ну па жњу по кла ња аван гард но сти свог је зи ка, не са мо у игри
во сти и ис пи ти ва њу ре чи и сти ха не го и до сти жу ћи нео че ки ва не се ман
тич ке ис ко ра ке. 

Док је у књи зи Вар ка пе сник Зо ран Пе шић Сиг ма фраг мен ти сао 
ре чи и на кнад но их де ли мич но спа јао, пре све га во де ћи ра чу на о спо ју 
звуч ног и се ман тич ког обе ле жа ва ња, као и њи хо вог асо ци ја тив ног укр
шта ња, у књи зи Срод не ду ше уо ча ва мо игру ре чи ма, пот пу но дру гог из
гле да. На и ме, пе сник овом при ли ком не раз два ја ре чи, већ их про ду жа ва 
њи хо вим за вр ше ци ма, кур зи вом озна че ним. На при мер, „скла њао ка пу те 
те / да утвр диш да сен ка ми ри ше на наф та лин лин”; „оста вљам их да ви се 
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над укле тим тим / као да ће та ко не за вр ше ни ни”; „на ка пи гла ва тог 
нео сан ка сан ка”. 

За тим, при сут не су број не та у то ло шке фи гу ре, али свр сис ход не 
зна чењ ској рав ни чи та ве књи ге. Из два ја ју се али те ра циј скоасо нант не 
игре, за тим ре пе ти ци ја, хо мо ни ми ја, екви во ка ци ја, по лип то то ни, елип
се, оно ма то пе ја („то што ко ра чаш пр ви пр ви пр ви / не зна чи да си вла сник 
пр ти не”; „што ди же сво је сте не у сне у се не / сне се не се не се не”; „то ни
шта шта је”; „она пр ва пра ва пр ва”; „а је сам је сам је цам је сам”; „и ка
сни мо ка сни мо ка сни мо”). Очи глед но да се ова квим игра ма ре чи ма не 
мо гу по сти ћи за вид ни се ман тич ки пре о кре ти (што пе сни ку и ни је циљ), 
већ је ре зул тат та у то ло шких фи гу ра на ста вак оног се ман тич ки бит ног 
у пе сми, и то на ста вак као од јек, као ак це нат, као оно су што у сти ху.

Ефек тан, (бла го) иро ни чан и игрив пе снич ки дис курс ко ји обе ле
жа ва чи та ву нај но ви ју пе снич ку књи гу Срод не ду ше Зо ра на Пе ши ћа 
Сиг ме очи ту је се и у пе сми од све га де вет сти хо ва „Хи по те ка”, ко ја се 
ба ви веч ним пи та њем веч но сти и но вих дру штве них „те ко ви на” (кре дит 
и по тро шач ки мен та ли тет, на при мер), што је још ви ше и ду бље по ти
ску ју и по ни шта ва ју, на жа лост:

Ку пи ли смо веч ност
на кре дит
хи по те ку смо да ли
на ше гу сте жи во те
и веч ност је про шла за трен ока
и оста ли смо без иче га
са мо се ноћ ши ри ла пре ко пла ни на
и бес плат но нам ну ди ла
под смех (ци ни зам) зве зда.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ПИ ШЕМ, ДА КЛЕ ПО СТО ЈИМ!

Сла во љуб Мар ко вић, По бу нио сам се жи во том, Кул тур ни цен тар Но вог 
Са да, Но ви Сад 2015

Ро ма ном По бу нио сам се жи во том Сла во љуб Мар ко вић се упи су је 
у опус нај у спе ли је ин те лек ту а ли стич ки усме ре не про зе срп ске пост мо
дер не, ка ко фор мом ро ма на као екс пе ри мен том, та ко и са др жин скомо
тив ским аспек ти ма при че. Хер ме тич но, бо га то ин тер пре та циј ским мо
гућ но сти ма и отво ре но за чи та о це, ово де ло до и ста функ ци о ни ше као 




