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При по вет ке склад не на ра тив но сти, ле пог сти ла, по са др жа ју увек 
при ме ре не фор ме... За ни мљи во је да су већ на са мом по чет ку го то во 
сва ке при че, по сле ве о ма ва жне по чет не, увек ефект не ре че ни це (кли це 
из ко је из ра ста до бра при ча), из дво је ни они, у по гле ду дра ма тич но сти, 
ау то ру нај за ни мљи ви ји де ли ћи из па кле них би о гра фи ја ње го вих цен
трал них ли ко ва, ко је по том, по вер ти ка ли и нај че шће ре тро спек тив но, 
по врат ком у про шлост се ћа њем у њи ма сли ве ној, сми сле но од го не та. 
По сте пе но, бри жљи во и са мо оно што је у ка рак те ру, ти ме и у са мој 
при чи нај бит ни је, по ка зу ју ћи при том из у зе тан при по ве дач ки дар, али 
и уме ће у об ли ко ва њу пси хо ло шког про фи ла, јед на ко и глав них и спо
ред них ак те ра. И чи ни то као да је пред њим / пред на ма сцен ска игра 
у ко јој сви парт не ри игра ју „је дан за дру гог”, по ка зу ју ћи ве шти ну оства
ри ва ња упра во та кве ком по зи ци је у чи јој осно ви је и оно што је за при чу 
нај бит ни је: жи вот ни, драм ски иза зов. 

Из при че у при чу, по чев од оних мла да лач ких, по ет скопро зних 
оства ре ња, по том при ча ко ји ма се за о кру жу је ова го ле ма про зна пу та ња, 
при ча све му пре ђа шњем срод ног кон цеп та – „Је дан са вјет ноћ ним ше та
чи ма” (2013), и „Са ши ве но од до не се ног ма те ри ја ла” (2014) – све су, ка ко то 
и сам при ре ђи вач Алек сан дар Јо ва но вић на по ми ње „у књи гу ста вље не, 
сход но ау то ро вим су ге сти ја ма, на она ме ста ко ја им, по вре ме ну на стан ка 
и фор мал носми са о ним свој стви ма, при па да ју”. Ме ђу ко ри ца ма јед не 
књи ге, као под истим кро вом, Ке ка но ви ће ве до и ста по нај бо ље при че. И 
као да су де ло ви јед ног тки ва. Јер, та ко су му дро ода бра не, ве ћим де лом 
и улан ча не, те мат ски, ком по зи ци о но, стил ски и је зич ки, ве што у це ли ну 
са бра не да се чи ни ка ко им је са мо то и та кво зби ра ње из ме ђу ко ри ца 
јед не књи ге до са да не до ста ја ло.

Да вид КЕЦ МАН ДА КО

ШАХМАТ, ПО Е ЗИ ЈА

Алек сан дар Б. Ла ко вић, Си ла зак ан ђе ла, Књи жев но дру штво „Све ти Са ва”, 
Бе о град 2015

Ку ће тад ле пе не ста не
Вас ко По па

Нај но ви ја пе снич ка збир ка Алек сан дра Б. Ла ко ви ћа Си ла зак ан ђе
ла про пи ту је мо гућ ност пе снич ког ства ра ња на те ме љу про шло сти ко ја 
увек ри зи ку је да бу де ми сти фи ко ва на. Кон крет но, реч је о го ди ни 1999. 
и до га ђа ји ма ве за ним за Ко со во, а по све том у ко јој та ко ђе пи ше „и њој 



888

слич ним не за ви сно од ге о гра фи је” же ли се ука за ти на то да је сва ки об лик 
на си ља у све ту из вор људ ске не сре ће, а не сре ћа не ма ни ка кве од ред ни
це. Ова збир ка про пи ту је мо гућ ност чу ва ња па и от кри ва ња ко лек тив ног 
и лич ног иден ти те та на пу ту на ко јем су „ме та фо ре не му ште” и „ре чи 
из об ли че не”, а то зна чи мо гућ ност ства ра ња у та квом кон тек сту. Сто га 
је пост мо дер ни стич ко пи та ње о то ме да ли су уоп ште мо гу ћи исти на и 
би ло ка кав вид ре кон струк ци је је дан од лајт мо ти ва ове збир ке ко ја ар ха
ич ним и мо дер ним, ко лек тив ним и лич ним је зи ком отва ра при чу о чо
ве ко вој бе за ви чај но сти – и чо ве ка као би ћа ко је се ста ра о се би и чо ве ка 
као би ћа ко је ег зи сти ра у овом све ту. 

Си ла зак ан ђе ла се са сто ји од јед не про ло шке пе сме и пет оби мом 
раз ли чи тих ци клу са (у по след њем има са мо јед на пе сма). На зи ви ци клу
са са чи ња ва ју хро но ло шки след ко ји збир ци се ман тич ки и фор мал но 
од ре ђу је не ку вр сту хро но то па – сим бол ан ђе ла (са ве ли ком зна чењ ском 
по за ди ном ко ју за у зи ма већ у свет ској и на шој по е зи ји) ко ји сво јим (не)по
сто ја њем кре и ра про стор и вре ме у овој збир ци.

Про ло шка пе сма ове збир ке – „Пре не го уто не мо у сан” – бу ди алу
зи је на по зна ти на слов пе сме Бран ка Миљ ко ви ћа „Мо ре пре не го усним”, 
али са дру га чи јом ко но та ци јом. Се ман тич ка по за ди на ове пе сме про бле
ма ти зу је од нос пре ма про шло сти, пре ма ми ту (о Ко со ву), при че му се 
сан до во ди у ве зу са смр ћу, али смрт ов де осим бу квал не има и пре не
се но зна че ње: за бо рав а за тим и по ме ну ту ми сти фи ка ци ју (као при мер 
пе сник на во ди смрт Ма р ка Кра ље ви ћа ко ја је вре ме ном до би ла дру гу 
еп ску ди мен зи ју). Ти ме до ла зи мо до два ре ше ња. Пр во је оно ко је нам 
го во ри да је мит по тре бан као знак рас по зна ва ња у вре ме ну ка да се „уто
не у сан” (смрт). То је мит о на ма ко ји на не ви дљив на чин го во ри ко смо и 
ода кле смо, мит ко ји по ти че „из ду би не зе мље и би ћа”, не ка вр ста нео п
ход ног осе ћа ња, али и бор ба за одр жа ње иден ти те та. Дру го је оно ко је 
нам ука зу је на не га тив ни пол ми та, ка да се он ко ри сти или из но ва ства
ра у свр ху при кри ва ња ре ал но сти и зна ња о на ма са ми ма и ме сту на шег 
по стан ка. У том слу ча ју, Миљ ко ви ће ва пра зни на и по е тич ко тра га ње за 
пе смом у све ту ко ји „не ста је по ла ко” би ва за ме њен осе ћа њем ис пра зно
сти у ствар но сти пу ној „пу ко ти на”, пред ко ји ма је су бјект не мо ћан јер 
не мо же све да их об ја сни и због ко јих ре чи по ста ју „ре то рич ки па ра докс”. 
Пре ма то ме, не ка вр ста упо зо ре ња „не играј те се / са ми том о се би и Ко
со ву” по сто ји им пли цит но у свим пе сма ма и чи не њи хо ву основ ну ми сао. 
За јед но са дру гим ци клу сом – „Док су ан ђе ли би ли са на ма” – ова пе сма 
ме та фо рич ки пред ста вља не ку вр сту ша хов ске та бле за све оно што ће 
усле ди ти, тј. „Ко со во – ша хов ска та бла”1 пред ста вља основ ни раз лог 
пе сни ко ве ре кон струк ци је се ћа ња, као и по тре бу да про го во ри о оно ме 
што је раз ру ше но, а што је део и лич не и ко лек тив не исто ри је.

1 Стих Ду ша на Ма ти ћа ко ји је у дру гом ци клу су пе сник ис ко ри стио као 
про то текст за пе сму „Ис па ра ва ње Ко со ва”.
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На тај на чин, ство рив ши не ку вр сту те мат ског обра сца у пр вом и 
дру гом ци клу су, у на ред ним ци клу си ма пе сни ков је зик, укљу чу ју ћи 
по ме ну ти аспект про шло сти, ис пи ту је на шу ствар ност, чо ве ков по глед 
у се бе и дру ге, као и сам од нос пре ма пе сми, што ову збир ку чи ни још 
ком плек сни јом. Тре ћи ци клус за по чи ње по све том и цео је за пра во по све
ћен пе сни ки њи Да рин ки Је врић, што ни је ни ма ло слу чај но бу ду ћи да 
она чи ни нео дво ји ви део ње го вог цен трал ног мо ти ва ку ће, од но сно у 
ствар но сти ло ка ли те та Пећ – та ко ђе и пе сни ко вог род ног ме ста. Та апо
стро фа Да рин ки Је врић, тј. апо стро фа „зе мљи Хво ста ни ји” је за пра во 
ком па ра тив но са гле да ва ње два вре ме на, ње го вог и ње ног, не ка вр ста 
ди ску си је о то ме ко ли ка је моћ и уло га су бјек та у соп стве ном жи во ту и 
о то ме ко ли ко је сам су бјект објект не чи је мо ћи: „ко ра ке нам и ми сли 
пре ме ра ва ју / и пре у сме ра ва ју / не ка квим чуд ним пан тљи ка ма и ше ста
ри ма”. Овај ци клус је ди ја лог са пе сни ки њом, са уни шти те љем, са ку ћом 
(до мом), на кра ју и са ро ди те љи ма. Због све га то га има ли чан, то пао и 
еле ги чан тон, јер се го во ри о оно ме че га ви ше не ма, али је ујед но и ода
ва ње по ча сти пе сни ки њи ко ја је сво јим жи во том и де лом до сто јан стве но 
би ла ве за на за Ко со во: „за то га / ни кад ни си мо гла на пу сти ти / ни кад си 
/ оста ла са ма // и без се бе / и без ње га”. По след ња пе сма у том ци клу су 
је апо стро фа ро ди те љи ма ко ја чи ни пре крет ни цу у збир ци због уво ђе ња 
мо ти ва но ве ку ће и од но са пре ма се ћа њу, као и због то га што го вор о 
„зе мљи Хво ста ни ји” пре ра ста у уни вер за лан го вор о сви ма на ма. На тај 
на чин, игра ју ћи се соп стве ном про шло шћу и са да шњо шћу, пе сник пред 
ли цем чи та ла ца по ку ша ва у књи зи да пред ста ви илу зи ју од и гра ва ња 
вре ме на и та ко ства ра ња ми то ва о на ма са ми ма и на шој про шло сти. По 
тој пе сни ко вој хро но ло ги ји, че твр ти ци клус је ис пу њен го во ром о но вој 
ку ћи и са да шњем тре нут ку, као и ства ра њем ми та о ста рој ку ћи ко ја при
па да успо ме на ма. Про жет сна жно ин тер тек сту ал но шћу, мо ти вом пра
зни не и осе ћа њем сте шње но сти, си но ним за че твр ти ци клус би мо гао 
би ти стих Бран ка Миљ ко ви ћа: „Хо ће ли сло бо да уме ти да пе ва / као што 
су су жњи пе ва ли о њој?”, јер је упра во то сли ка жи во та у ста рој и но вој 
ку ћи. Алу зи ја ма на Миљ ко ви ћа, Ка ми ја, Бо дри ја ра, Ива на В. Ла ли ћа и 
Ели о та пе сник до да је сво јој „пре ме ре ној” ствар но сти (ви дљи во) оно што 
јој је оста ло (не ви дљи во): са мо ћа, се ћа ње, страх и по ку шај ства ра ња но вог 
је зи ка, али по ста вља се пи та ње ка ко пи са ти са осе ћа њем да смо се бе из
гу би ли. Ка ко од јед ном са ста ви ти „но ви реч ник” кад је чо век не де љи во 
би ће у ели о тов ској бор би с вре ме ном? Су бјект ове збир ке на сто ји да 
от кри ва исти ну о се би, али је са свим ја сно да има на рас по ла га њу са мо 
при ви де исти не, да ни је су о чен са пра зни ном већ са „ис пра зном (не)ствар
но шћу”, са љу ди ма ко ји су „про ра чу на ти и не мо ра ју да (пред)осе ћа ју”. 
Осим те за ме не осе ћа ја ма те ри јал ним и „ста ру ку ћу” је за ме ни ла „но ва”, 
што не зна чи про сту за ме ну објек та већ уз бу ну, дис кон ти ну и тет, про стор 
бо дри ја ров ске „ма ски ра не ре ал но сти”, по ме ре но сре ди ште о ко јем је 
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го во рио Ла лић и из ко јег се на ла ли ћев ски на чин пе сник пи та „ко да нас 
/ су тра / у да љи ни пре по зна”. Та ко је страх од не ра зу ме ва ња кул ми ни рао 
у страх од не пре по зна ва ња у бу дућ но сти, страх од зло у по тре бе је зи ка 
и гу бит ка иден ти те та: „бо јим се / да ће мо / и на кон жи во та / у ту ђим пред
ста ва ма / по ста ти / не ко дру ги / што / ни ка да ни смо / хте ли”. 

По след ња два ци клу са су за и ста у функ ци ји епи ло га ове при че о 
не кој вр сти се о бе и она су нај ви ше ис пу ње на пе сни ко вим ре флек си ја ма 
и пи та њи ма о за ви ча ју, по сто ја њу, о са мом се би ко ја се иден ти фи ку ју 
упра во у тим стал ним се о ба ма: „оти ћи / зна чи / и тра жи ти / и на ла зи ти 
/ не по зна те де ло ве соп ства”. Од ла сци о ко ји ма је ов де реч ви ше се не по
зи ва ју на ло ка ли те те и до га ђа је, ства р ност је ис при ча на. Ови ци клу си 
ви ше не го оста ли оди шу тран сце ден тал но шћу и кон стант ним пи та њи ма 
о иден ти те ту, до му, се ћа њу, исти ни. Кључ но пи та ње овог ци клу са је: 
„ни смо ли од у век / лак ше при хва та ли / уто пи ју и лаж / не го ли / гор ку 
исти ну // на ро чи то у ку ћи стра ха” јер об је ди њу је сва оста ла у на ме ри да 
се пре и спи та чо век/умет ник, од нос де ла и ствар но сти, де ла пре ма ствар
но сти и дру гим де ли ма, од нос чо ве ка пре ма је зи ку, вре ме ну па сто га и 
исти ни.

При ча о бе за ви чај но сти и „по ме ра њу сре ди шта” пре ра сла је у нај
бли жу при чу о са мом се би, о тра га њу за на ма са ми ма. Сто га, по след њом 
пе смом – „И пе сма се ка ме ни” – за тва ра пр стен ове збир ке ко ја и на 
по чет ку и на кра ју у сре ди шту при че о на ма и на шој бе за ви чај но сти има 
ПЕ СМУ, иа ко не оста вља мно го на де у то да је по е зи ја уоп ште мо гу ћа, 
јер „ко јим пу тем да ље / по сле уморча са”? Ме ђу тим, та кав за вр ше так 
не ли ша ва нас не ког ве ро ва ња (пре је реч о ис ку ше њу и иза зо ву) у љу де 
ко ји, ма кар би ли рет ки у том „пре мо ре ном дру штву” (БјунгЧул Хан), 
тра га ју, тј. осе ћа ју оно не ви дљи во у ства ри ма и во де се „ми том о се би”, 
као и „ка ме ним ори јен ти ри ма у све ту из гу бље но сти”. Реч је мо гу ћа „та мо 
/ где се че ка мо / под ка ме ном”.

Сне жа на НИ КО ЛИЋ

ХРО НИ КА СФИН ГО ИД НИХ СА ЊА

Ни ко ла Страј нић, Пе сме јед не го ди не, За ду жби на „Пе тар Ко чић”, Ба ња
лу ка 2016

Као по е та за вид не ре пу та ци је, Ни ко ла Страј нић има им пре си ван 
кор пус од осам пе снич ких књи га ко ре ни те ори ги нал но сти. И нај но ви ја 
збир ка ин те лек ту ал них сти хо ва – сво је вр сних со фи за ма – Пе сме јед не 
го ди не, по е зи ја је ве ли ког тем пе ра мен та, на дах ну тих ви зи ја, оп се жне 




