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МА ПИ РА ЊЕ ТКИ ВА

Мар јан Ча ка ре вић, Тки ва, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2016

Пе снич ки про је кат Мар ја на Ча ка ре ви ћа се од пр ве збир ке Па ра град 
(1999), пре ко Си сте ма (2011) и 7 ре чи гра да (2014) до Је зи ка (2014) оства
ру је кроз ре ла тив но про зи ран и чврст кон цепт ко ји се у сва кој по је ди
нач ној збир ци на ме ће као по ку шај про на ла же ња кљу ча за са гле да ва ње 
то та ли те та (си сте ма, је зи ка, гра да) и ње го вих по јав них об ли ка. У том 
сми слу, по след ња збир ка Тки ва (2016) пред ста вља ис ко рак уто ли ко што, 
упр кос об је ди њу ју ћем мо ти ву тки ва при ро де и је зи ка, пе сник по де лом 
на се дам не за ви сних ци клу са у ве ли кој ме ри из не ве ра ва строг кон цепт, 
или га, ба рем, чи ни ма ње очи глед ним. Ипак, чи ни се као да Ча ка ре вић у 
Тки ви ма на сто ји да об је ди ни и пре пи ше мо ти ве прет ход них збир ки, али, 
за раз ли ку од тер ми но ло ги је ма те ма ти ке и ин фор ма ти ке у Си сте му, је
зи ком бли жим при род ном и чул ном, што је су ге ри са но и са мим на сло вом.

Пр ви ци клус чи ни са мо јед на пе сма, „Пр стен”, ко ја чи та о ца Ча ка
ре ви ће ве по е зи је из не на ђу је уто ли ко што се од пр о бле ма ти зо ва ња си сте
ма и струк ту ре кроз град и је зик (али и градје зик) као ве штач ке ор га ни зме 
пра ви за о крет ка сме ни го ди шњих до ба, ци клу си ма при ро де и про па дљи
во сти те ле сног. Ипак, до след но оп ста је мре жа као мо тив ко јим се по ве зу ју 
за ко ни при ро де и кул ту ре: „Али то је стра те ги ја ли шћа: / за бо ра вив ши 
на се бе, / у ве ли кој мре жи при ро де / оно је са мо ди стри бу тер мо ћи / не и 
ужи ва лац”, те се сто га пр ва пе сма мо же по сма тра ти и као ма ни фест це ле 
збир ке ко ја на сто ји да ис пи та те ло при ро де на ко је се упи су ју је зик и 
кул ту ра као мре же од но са раз ли чи тих еле ме на та у си сте му. Овај про цес 
ути ски ва ња у тки во је на си лан („Нож”), и лир ски су бјект на сто ји да раз
ре ши су коб из ме ђу при ро де и је зи ка, али по раз је упи сан у сам по ку шај 
да се то учи ни ре чи ма, те се за то прет по след њом пе смом, „Ме стом мо ћи”, 
за кљу чу је: „Ов де је то ме сто: / ов де, где је пре стао го вор гра до ва”. Ипак, 
то ни је и ме сто на ко јем се на ла зе лир ски су бјект и чи та лац, што је вр ло 
пла стич но опи са но у по след њој пе сми „Про зор”, у ко јој се увек оста је 
уну тра, иза за тво ре ног про зо ра, „сам се би ра зу мљив, да кле / ми слив, је
ди но је зи ком гра да”. У пе сми „Са ва ма ла” из збир ке 7 ре чи гра да тра га
ње за се ман тич ким гра ни ца ма гра да во ди за кључ ку да „до ле у је зи ку је 
град”, док је у овој збир ци град то ли ко сра стао са тки вом лир ског су бјек
та да, ка да и по ку ша да по бег не кроз спо ред на вра та ку ћеје зи ка у пе сми 
„Бес кућ ни ци”, нај да ље до ла зи до „до њег све та гра да”. По и сто ве ћи ва ње 
те ла са гра дом/ку ћом по себ но је уоч љи во у ци клу су ко ји но си на зив збир
ке и у ко јем је „страх на ка пи ја ма те ла”, а за се ца ње тки ва до кр ви са мо 
је опо на ша ње на чи на на ко ји је зик ма пи ра те лоград. Ра не на те лу сто га 
до слов но по ста ју и ша во ви пе сме из овог ци клу са у ко јој су ре чи по ста ле 
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те ло, а те ло по ста ло скла ди ште – Ча ка ре вић у пе сми исто вре ме но ана
ли зи ра/до пу ња ва соп стве не сти хо ве из ме ђу ре до ва, уба цу ју ћи ме ђу 
ко се цр те до дат не по дат ке, као што су име на ули ца или ко мен та ри стил
ске при ро де, по пут: „це лог по по дне ва упор но је по ни рао / /али те ра тив ни 
чво рић/”. 

По све те у збир ци пред ста вља ју зна чај ну смер ни цу за иш чи та ва ње 
и кон тек сту а ли зо ва ње ве ли ког бро ја пе са ма, те се, сем вра ћа ња пе снич
ких/коц кар ских ду го ва („Коц ка ри”), Ча ка ре вић упу стио и у ди ја лог 
из ме ђу по е зи је и сли кар ства, тра гом пе сни ка по пут В. Х. Од на, С. Плат, 
В. К. Ви ли јам са и мно гих дру гих. На на слов ној стра ни ци збир ке на ла зи 
се ре про дук ци ја Вер ме ро ве сли ке По глед на Делфт – сем што ју је Пруст, 
пи сац гра да, на во дио као сво ју оми ље ну, она је уса мље на ме ђу Вер ме
ро вим сли ка ма, ко је пре све га при ка зу ју ин тим ни и сва ко днев ни жи вот 
у ку ћи, а не ван ње. У том кљу чу је за ни мљи ва пе сма „Pots da mer Platz”, 
по све ће на Кирх не ро вој сли ци женâ на тр гу. Кирх нер је сво јим сли кар ским 
те ма ма те ла и гра да бли зак мо ти ви ма ко ји ма се Ча ка ре вић не пре ста но 
вра ћа, и ис кри вље на пер спек ти ва ове сли ке на ли ку је по ма ло кла у стро
фо бич ној при ро ди по е зи је гра даје зи ка из ко јег је не мо гу ће по бе ћи. Сто га, 
ка да по ен ти ра сти хо ви ма „овај град тре ба исе ћи на кри шке / и сер ви ра ти 
хла дан”, пе сник те ма ти зу је ве ли ки за о крет у умет но сти два де се тог ве ка, 
ко ја на пу шта пра вил ну пер спек ти ву и иде ју о це ли ни ра ди фраг мен тар
не ствар но сти и пор ци ја све та ко је мо де ран су бјект мо же је ди но та ко да 
ва ри. Кирх не ро во сли кар ство је школ ски при мер спо ја при ми ти ви стич
ког сли кар ског ма ни ра као сна о при ро ди и дру штву пре ци ви ли за ци је 
и чу до ви шно сти ве ли ких гра до ва ко ји се упи су ју у те ло (тки ва). У „Вр то
гла ви ци”, ин спи ри са ној исто и ме ном сли ком Ле о на Спи ли ар та, Ча ка ре
вић се још јед ном пре пу шта „по ве ре њу у гра до ве и љу де” у ме ди та ци ји 
над при зо ром на лик сну: мрач на, по тен ци јал но жен ска си лу е та се ди на 
сте пе ни шту и не из бе жна је асо ци ја ци ја на Хич ко ко ву Вр то гла ви цу, али 
и на Спи ли ар то вог су на род ни ка Жор жа Ро ден ба ха и ње гов ро ман Бриж, 
мр тви град. С об зи ром на пе сни ко во на гла ше но по зи ва ње на сли ков ност 
fin de siè clea и Ро ден ба хо во пер со ни фи ко ва ње гра да кроз (жен ско) те ло, 
мо гу ће је Ча ка ре ви ће ву оп се сив ну те му гра да по сма тра ти у кљу чу ба шла
ров ске ти по ло ги је пе снич ких сли ка – ди хо то ми ја ме ко/твр до је дан је од 
основ них прин ци па чул но сти. У том сми слу се ме ко ћа тки ва и ор ган ске 
при ро де су прот ста вља ар ти фи ци јел но сти гра да, ко ји је у свим Ча ка ре ви
ће вим збир ка ма нео дво јив од при ро де лир ског су бјек та и ње го вог иден ти
те та, ма пи ра ног ули ца ма (мре жом) гра да. Су срет ових два ју прин ци па је 
у вр ту као ис хо ди шту пе сме на пи са не по узо ру на над ре а ли стич ки ау то
ма ти зам („У па пер јаст су мрак зре лог ле та”), ни за њем асо ци ја ци ја и сли ка 
из сна – врт, као при ро да у кул ту ри (гра ду), по ста је ме сто ау тен тич ног, 
исто оно ко је у пе сми „На гиб” омо гу ћа ва да „у тим тач ка ма за си ја пра ва 
крв / и свет на трен / учи ни се да по сто ји / / на трен / свет бу де жив”. 
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Не скри ве но по и гра ва ње и по зи ва ње на оби ље ли те рар них и сли кар
ских ре фе рен ци по вод је и за пе сму „Коц ка ри”, ко ја је, иа ко на вод но омаж 
из гу бље ној Де ла Ту ро вој сли ци, исто вре ме но оп шта сли кар ска те ма, 
по себ но те ма фла ман ског ба рок ног сли кар ства – Ча ка ре вић на ин те ре
сан тан на чин вра ћа ње сво јих књи жев них ду го ва пре тва ра у груп ни 
пор трет пе сни ка ко ји се коц ка ју (ре чи ма) и игра ју „на све или ни шта”. С 
об зи ром на то да на сли ка ма са овом те мом увек је дан играч др жи скри
ве ну кар ту или му је не ко дру ги до да је, пе сник уво ди мла дог крч ма ра, 
свој ал тер его, ко ји мо же да кон тро ли ше игру јер је кључ на кар та, џо кер, 
у ње го вим ру ка ма: пи та ње је са мо „ко ме ће га иза ле ђа до ту ри ти”. Сто
га, по е зи ја је увек пре ва ра, а у вре ме ну на гла ше не ин тер тек сту ал но сти 
сва ки пе сник го то во да је при мо ран да се опре де ли, да ре ха би ли ту је и 
до зо ве не ке дру ге пе снич ке гла со ве и ти ме у не пре кид ној по де ли ка ра та 
не ком пе сни кукоц ка ру по ве ћа шан се да по бе ди (вре ме).

У збир ци Си стем бе ла је би ла до ми нант на (не)бо ја ап стракт них 
би нар них ко до ва, Ну ле и Је ди ни це, док је у овој збир ци „зе ле но се ћа ње 
и врт”, али је „зе лен био и је зик” – ка ко то лир ски ју накде чак опи су је 
сво је са зре ва ње у је зи ку, при че му је пр ва пе сма у ци клу су „Тки ва” у ди
ја ло гу са Рем бо о вом пе смом „Де тињ ство”. Сли ка пе сни каде ча ка ко ји 
опа жа свет кроз „је зик ко ји је био крт и про зи ран” пре тва ра се у про цес 
тран сфор ми са ња лир ског су бјек та и ње го вог опа жа ња под ути ца јем је
зи ка ко ји је трај но упи сан у би ће: „Јер ства ран је врт, / и жи вљи во ово 
пот ко жно тки во: / зе ле ни плам је зи ка / што из но ћи у ноћ је сте. / / И бди”. 
Сто га, Ча ка ре вић про бле ма ти зу је од нос озна че ног (тки ва) и озна чи те ља 
(је зи кагра да) као ста ње стал ног су ко ба. Сми сао се на зи ре тек у ср жи 
тог про це са пре во ђе ња (ту ма че ња) тки ва у је зик, а по е зи ја је из раз те ла 
ма пи ра ног је зи ком, обр та ње уло га („Пе сма је на гиб / је зи ка ко си хи тац”) 
– на си ље је обо стра но и нео п ход но.

У од но су на прет ход не збир ке, Ча ка ре вић се, чи ни се, ви ше пре пу
стио „је зи ку ко ји кли зи низ свет у там но зе ле ним ка ска да ма” и до зво лио 
да га во ди, а он га је вра тио те ми зна чај ној за овог пе сни ка, про ми шља
њу о иден ти те ту по је дин ца у мре жа ма и си сте ми ма, би ло је зи ка, би ло 
при ро де чијa је не за ви сност трај но на ру ше на (ако је икад по сто ја ла). С 
об зи ром на на гла ше ну скло ност ка стил ском екс пе ри мен ту и про ме на
ма пе снич ког ре ги стра, је ди но што је из ве сно у на ред ним збир ка ма је сте 
но ва бит ка са је зи комгра дом за про стор у ко јем су бјект има шан се да 
оп ста не.

Да ја на МИ ЛО ВА НОВ




