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НО ВИ ЖИ ВОТ ЖА НРСЦЕ НА

Де јан Алек сић, У до бар час, Имам иде ју, Кра ље во 2016

Нов пе снич ки ру ко пис ви ше стру ко на гра ђи ва ног Де ја на Алек си ћа 
(1972) пред ста вља сво је вр сну пре крет ни цу у пе сни ко вом ства ра ла штву, 
ко јом се ау тор нај ве ћим де лом опра шта од свог пре ђа шњег лир ског и 
стил ског про се деа, да би ме сто усту пио не што зре ли јим пе снич ким 
по ступ ци ма. За раз ли ку од прет ход ни це Би ти (2013), за ко ју је пе сник 
до био Зма је ву на гра ду, а ко ја се из дво ји ла сво јим гу стим лек сич ким 
тка њем, но стал гич ним рас по ло же њем и кон тро ли са ним и до зи ра ним 
сли ка ма, збир ка У до бар час до но си нам за о крет у по гле ду сли ков но сти, 
по ет ске ат мос фе ре, то на, је зи ка и из ра за. Но ва Алек си ће ва књи га не 
огла ша ва се ино ва ци ја ма у стро гом сми слу те ре чи – мо же се, чак, прет
по ста ви ти и ко су му би ли узо ри при ли ком пи са ња. Кључ не тач ке но вог 
по е тич ког за ма ха, као што су раз ви је на на ра тив ност, кон ци зан стих, 
ори ги нал не ви зу ел не сли ке, раз ли чи ти ра кур си и из ван ред на, су ге стив
на по ре ђе ња оте ло вљу ју из вор ну, ау тен тич ну моћ по е зи је и обез бе ђу ју 
јој вред но сну до ми нант ност.

Пе снич ка зре лост ове збир ке очи та ва се нај пре на пла ну сти ха и 
је зи ка. Нај ве ћи део Алек си ће вог по ет ског опу са (1995–2008) ис пе ван је 
у стал ним, мо ди фи ко ва ним пе снич ким об ли ци ма и ве за ном сти ху по 
угле ду на до ма ћу тра ди ци ју, или пак стра но на сле ђе. Тек од збир ке Је ди
но ве тар (2011) ау тор још увек не си гур ним ко ра ци ма осло ба ђа свој стих 
од ри ме; он по при ма озбиљ ни је кон ту ре сло бод ног сти ха у збир ци Би ти, 
прем да са оче вид ним ре ци ди ви ма ве за ног сти ха ко ји се огле да ју у по не кад 
не при род ним ин вер зи ја ма и гу стој лек си ци. Мо гло би се ре ћи да тек са 
по след њом збир ком Алек сић успе ва да у пот пу но сти на пра ви от клон 
од ри мо ва ног сти ха, и то вр ло убе дљи во, чи ме се ис по ста вља као под јед
на ко успе шан пе сник у оба вер си фи ка тор ска мо де ла, за шта му је сва ка ко 
по треб но ода ти при зна ње.

Ди на ми ка по е тич ке про ме не еви дент на је и на фо ну струк тур не 
ор га ни за ци је збир ке. Чи не је че ти ри ци клу са, од ко јих су пр ви („Хај де 
да бројимo зр на пи рин ча”) и по след њи („Ре чи из ну тра”) при бли жни по 
умет нич ковред но сном ин тен зи те ту, чи ме збир ка по сти же ле пу за о кру
же ност. Сре ди шњи ци клу си, дру ги („Тај ни жи вот мр тве при ро де”) и тре ћи 
(„Са мо ка ко је сте”), умно го ме се раз ли ку ју од остат ка ру ко пи са. Узрок 
ово ме ле жи у из ве сном рас ко ра ку ка да је по сре ди ко хе рент ност: док су 
пе сме пр вог и за вр шног ци клу са углав ном на ра тив не, дис кур зив не, са 
ефект ном сли ко ви то шћу, нај зад и ду же, пе сме сре ди шта ове збир ке су 
гра фич ки дру га чи је, кра ћег сти ха, ме сти мич но од сеч ног то на. Лир ски 
су бјект се ја вља из пред ме та по пут лу ле, ше ши ра, ше ста ра, че шља, ци пе
ла (дру ги ци клус), или се пак огла ша ва сво је вр сном хро ни ком ис пе ва ном 
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у ап сурд ном кљу чу (тре ћи ци клус). Овим се на ме ћу раз ли чи та по е тич ка 
ис хо ди шта ко ја у из ве сном сми слу ре ме те ко хе рент ност и не ка кав оче
ки ва ни ток лир ског ис ка за, чи ме Алек си ћев ру ко пис, сва ка ко, ко ре спон
ди ра са кључ ним од ли ка ма (пост)мо дер ни стич ке по е зи је.

За ни мљи ва је и стал на ево ка ци ја древ ног, ар хај ског, би блиј ског и 
исто риј ског на сле ђа, или си ту а ци ја ко је су че сто на пра гу ле ген де или 
бај ке. Го то во све пе сме се отва ра ју та квим на ра тив ним па са жи ма или 
фраг мен ти ма, или их бар у јед ном свом де лу по се ду ју. Пе снич ко тки во 
об ли ку је се при мар но кроз де скрип ци ју, ко ја је осна же на из ван ред ним 
по ре ђе њи ма. Као што је кри ти ка већ при ме ти ла, Алек сић по ре ђе њу че сто 
да је кључ ну, ве зив ну уло гу у пе сми, па оно са чим се по ре ди у сти хо ви ма 
до би ја глав ну уло гу, чи ме се асо ци ја тив ност суп тил но уво ди као гра див
ни при цип, а сми сао успе шно ва ри ра (С. Ве се ли но вић). Та ква асо ци ја
тив ност ја вља се и у пе сми сим бо лич ног на сло ва „Си ла зак”, ко ја отва ра 
збир ку, и умно го ме илу стру је пе снич ки по сту пак ко ји ће пе сник при
ме њи ва ти кроз це лу књи гу. Лир ски су бјект у увод ној пе сми про го ва ра 
из пе р спек ти ве де тињ ства, од но сно се ћа ња на де тињ ство: „Умео сам да 
си ђем у се бе по пут / Ар хе о ло га ко ји па ли ши би цу у хлад ној / Гроб ни ци 
за бо ра вље ног кра ља”. Из ре флек сив не пре ми се, пу тем ком па ра ци је, ток 
пе сме скли знуо је у про ши ри ва ње сли ке гроб ни це, ево ци ра ју ћи древ ни 
про стор ко ји оди ше ми стич но шћу и ете рич но шћу. Ево ци ра ње зе мље 
(„Кљу че ви”, „Ноћ ни днев ник”), гроб ни ца („Ау то ре фе рен ци јал ност”), 
древ них под зем них хра мо ва („Ма ла за луд на по вест пе шча ног зр на”), 
бла та, као и ба ште у ко јој је лир ски ју нак у кон так ту са зе мљом („Ме
мо а ри зла та”), је дан је од мо ти ва ко ји ће ис кр са ва ти то ком це ле збир ке. 
Сли чан трет ман древ ног, ан тич ког хро но то па сре ће мо и у тре ћој пе сми 
ми кро ци клу са „Ма ла уза луд на по вест пе шча ног зр на” из тре ћег ци клу са, 
прем да обо га ћен уво ђе њем то по са љу ба ви и древ них љу бав ни ка: „Лак ше 
је за но ћи ти / Под нок том ар хе о ло га / Што зе мљи оти ма / За гр ље не ске
ле те / Ан тич ких љу бав ни ка”.

Оно што је, ме ђу тим, још упа дљи ви је и што ову збир ку из два ја од 
свих прет ход них је сте про ме на ко ја се огле да на те мат скомо тив ском 
пла ну, а то је по сту пак ек фра зе ко ји Алек сић при ме њу је, ма хом у пр вом, 
ујед но и нај у спе ли јем ци клу су, те ће мо му овом при ли ком по све ти ти 
нај ви ше па жње. То све до чи о јед ној вр сти ци тат но сти или ин тер ме ди јал
но сти ко ја се сре ће у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа (нпр. у збир ци Ула зак 
у Кре мо ну). У ових два на ест пе са ма Де јан Алек сић сли ков ност за сни ва 
на сво је вр сном се вер њач ком, сред њо е вроп ском сен зи би ли те ту и есте ти
ци ко ји под се ћа ју на де ла фла ман ских сли ка ра по пут Вермерa, Рембран
тa, Ван Ајкa, Број ге ла, чи је је сли ке ау тор нај ве ро ват ни је и по сма трао 
у Рајкс му зе ју, у ко јем се од ви ја јед на од пе са ма, „Ноћ на стра жа”. Сли ка
ри ма је ау тор, мо жда, и био на тра гу у пе сми „По се та при ја те љу”, чи ји 
је ју нак упра во „ста ри мај стор аква ре ли ста”. Алек си ће ве пе сме, по пут 
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жа нрсце на Фла ма на ца, оп се сив но те ма ти зу ју слу жав ке, ку ва ри це, де
вој ке по ме ре не па ме ти, бо га те ста ри це и стар це, раз блуд не си но ве; за тим 
крч ме, хлад не ку хи ње са ма сним лон ци ма и пла вим сно пом све тло сти 
ко ји про ди ре кроз про зор, или пак гр ба ве де вој ке и ке пе це ко ји асо ци
ра ју на сли кар ство Ве ла ске за. У пи та њу су сце не и по ет ске сли ке ко је нас 
сво јом ат мос фе ром и ли ко ви ма вра ћа ју у се дам на е сти век, а не кад још 
и да ље, све до сред њег ве ка, у Хо лан ди ју или пак Ен гле ску, где је тло 
ве чи то вла жно од ки ше, ле про зне фа са де ди шу за вра том, а гра дом се 
про вла чи за дах ри бе са пи ја це. 

Бит но је, ме ђу тим, на гла си ти уло гу ова квих сли ка, јер се ти ли ко ви 
не ја вља ју у функ ци ји про та го ни ста, већ озна ча ва ју по ред бе ни члан или 
слу же по ред бе ном кон тек сту. То про из во ди из ван ред не, пла стич не сли
ке, ко је им пли ци ра ју од ре ђе ну ат мос фе ру и се ћа ње. На ве шће мо са мо 
не ке од при ме ра, јер је Алек си ћев ка та лог лич но сти па жљи во про бран 
и вр ло де та љан. У пе сми „Ау те ре фе рен ци јал ност”, стих спре ма „не ку 
ма лу па кост у по та ји, / Као хро ми син вла сте ли на, / Осу ђен на под смех 
се о ских де вој чу ра”; у пе сми „При ча” ду ша се по ре ди са „ста ром кар те
зи јан ском слу шки њом” ко ја „бу љи / У веч ност и ша пу ће не што не ја сно, 
/ Као лу да де вој ка пред огле да лом”. Ноћ „на пи па ва хлад ним пр сти ма / 
Око ло, као сла бо ви да удо ви ца / Ко ја чи сти сре бр ни ну” („Пе сма за ла ку 
ноћ”); сен ка по слу је „као слу шки њи ца у до му охо лог стар ца” („Ста ра 
те ма”); ка лен дар је са мо тан као „се нил ни пле мић ког су по кра ли / Љу бав
ни це и обе сна де ца” („Три амар кор да”) и та ко да ље.

Дру ги ци клус, „Тај ни жи вот мр тве при ро де”, по но во са мим на сло
вом упу ћу је на ли ков ни кон текст, а сво јом кра ћом фор мом до но си осве
же ње и пре дах од прет ход ног ци клу са. У пи та њу су пред ме ти по пут 
ше ши ра, лу ле, ше ста ра, ја сту ка, из чи је пер спек ти ве лир ски су бјект 
про го ва ра. Чи та лац не мо же а да не по ми сли на По пин „Спи сак”, ко ји 
као да је пе сни ку по слу жио за ин тер тек сту ал ни пред ло жак. Иа ко мно
ге пе сме ини ци јал но за по чи ње на сли чан на чин као По па, Де јан Алек сић 
их раз ви ја на дру га чи ји на чин, са на ме ром да илу стру је ис ку ство про
ла зно сти све га ин ди ви ду ал ног. У пе сми „Ше шир” про ла зност је пре до
че на у ше ши ру улич ног сви ра ча ко ји зе ва окре нут ка не бу, и по ред ко јег 
сви про ла зе; у „Чво ру” се ка же: „Ако ишта оста не за на ма / Би ће то 
ле по та / Са мо род них чво ро ва / На ме сти ма љу ба ви и зе мље”.

На ред ни, тре ћи ци клус, не ја сног и нео д ре ђе ног на сло ва „Са мо ка ко 
је сте”, чи не три ми кро ци клу са: „Ма ла за луд на по вест пе шча ног зр на”, 
„Ноћ ни днев ник” и „Нај у са мље ни ји чо век на све ту”, од ко јих се пр ве 
две мо гу до жи ве ти као сво је вр сни про ду же так дру гог ци клу са. Њи хо ва 
фраг мен тар на струк ту ра ин тер по ли ра на је по не где ко ло кви јал ним го
во ром и суп тил ном иро ни јом, чи не ћи, по но во, ин тер тек сту ал ну ве зу ка 
По пи ној по е зи ји: „Да ми је да сам / Зрн це со ли / За ва пи зрн це пе ска”. Прем
да де лу ју мир но, пе сме по се ду ју соп стве ни под вод ни ток, ко ји се че сто 
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до и ма као суб вер зи ван. Пе сник обич но по ла зи од на из глед јед но став ног 
го во ра или опи са, да би до чи та о ца то сти гло ис по сре до ва но ци та ти ма, 
ре фе рен ца ма, од је ци ма или асо ци ја ци ја ма: „Узе ше јед ном / Зрн це пе ска 
/ Да му ку ша ју ве ру / Из др жа ло у во ди / Одо ле ло у ва три / јед на ко и под 
зу би ма” итд. Из у зе так чи ни пе сма „Нај у са мље ни ји чо век на све ту”, ко ја 
је дис кур зив ни ја од оста ле две и ти ме уна пре ђу је за о бље ност чи та вог 
ми кро ци клу са. Алек сић де мон стри ра из у зет ну спо соб ност кре и ра ња 
су ге стив них по ет ских сли ка, ко је су пре вас ход но ви зу ел ног ти па. Упра
во се у њи ма од и гра ва при по ве да ње о ко ме је би ло ре чи – лир ски глас 
пра ти де ша ва ња и сце не око се бе по пут ока ка ме ре, по ка зу ју ћи од ли чан 
сми сао за де та ље.

До жи вљај ствар но сти се у по след њем ци клу су звуч ног на сло ва 
„Ре чи из ну тра” на сла ња ју на по е тич ко ис хо ди ште пр вог ци клу са, за о кру
жу ју ћи сми са о ну пу та њу збир ке. Асо ци ја тив но улан ча не сли ке и раз ли
чи ти ка дро ви сме њу ју се пред чи та о цем и у пе снич ки ме диј се пре но си 
жи ва, ли ков на сли ка при ла го ђе на вла сти том до жи вља ју. Из на о ко про
фа ног пред ло шка, па жљи вим уме та њем ме та фо ра и по ре ђе ња, Алек сић 
за час пре о кре не зна че ње пе сме у дру гом, са крал ном прав цу. Јеф ти ни 
по љуп ци су „као си тан но вац под фре ска ма са без о ким све ци ма” („Три 
амар ко р да”), а љу бав ни ца, че ти ри хи ља де го ди на ста ра, по ку ша ва: „Да 
по че ше оно ме сто где би, / Да их ко јим слу ча јем има, / Био ко рен кри ла” 
(„Пи са ти сти хо ве”). Пе сник ну ди име но ва ње свих оних рас по ло же ња 
ко ја су ве за на за по је дин ца у мит ском и кон крет ном исто риј скодру штве
ном вре ме ну и про сто ру, а про ис ти чу из осе ћа ња, успо ме на, па чак и 
не ка квог ко лек тив ног не све сног ко је је љу ди ма има нент но. Пе сма ко ја 
за тва ра збир ку, „Са ра бан де”, на мен ски је пи са на као ве ли ко фи на ле књи
ге, ко је ће об је ди ни ти све прет ход но при ме ње не по ступ ке, иро ниј ски 
алу ди ра ју ћи на су ма тра и стич ки ди ја лог са др ве том о про ла зно сти све та.

Оно што је по себ но ин ди ка тив но ка да је реч о овој збир ци је сте 
ње на хро но то пи за ци ја, ко ја пре ва зи ла зи окви ре ин тим ног, лич ног про
сто ра пре до че ног у ви ду со бе и бив ше соб не ми то ло ги је. Исеч ци ин
тим ног и по ро дич ног жи во та су уки ну ти, и лир ски ју нак, углав ном 
но ћу (ве ли ки број пе са ма чак са др жи реч „ноћ ни” у на сло ву), ка да вла
да ју сен ке, из ла зи на ули цу („Пиц ма ла”, „По се та при ја те љу”), у му зе је 
(„Ноћ на стра жа”, „Му зеј ка ши ка”, „При род њач ки му зеј”), кре ће се по 
ста ну („Ноћ ни жи вот ку хи ња”), дво ри шту („До го ди се”), по љу („Ста ра 
те ма”), или је у пи та њу про стор ко ји ни је де фи ни сан. Од кључ ног зна ча ја 
за ме та фо рич ки раз вој пе сме је и спо ме ну та сво је вр сна се вер њач кофла
ман ска хро но то пи за ци ја, те чи та о цу пред очи ма ис кр са ва ју фраг мен ти 
пла та на ве ли ких фла ман ских мај сто ра из 16. и 17. ве ка.

Де јан Алек сић не сум њи во при па да оним пе сни ци ма код ко јих су 
по е тич ке, стил ске и фор мал не про ме не ре зул тат са зре ва ња, не са мо књи
жев нотех нич ке већ и ху ма ни стич коег зи стен ци јал не при ро де. Но ве 
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пе сме до но се се ман тич ку пре ци зност, сми рен тон, као и из у зет ну је зич
костил ску ком пакт ност где се, го то во у ла ли ћев ском или хри сти ћев ском 
ма ни ру, ни јед на реч не на ме ће као су ви шна, а сва ка сли ка су ге ри ше 
пом но уну тар ње осми шља ва ње. Пе сник пре ђа шњи но стал гич номе лан
хо лич ни сен ти мент за ме њу је де ци ди ра ним, ја сним то ном, тек по не где 
са на зна ка ма суп тил не иро ни је. Чи ни се да у овој збир ци ре флек сив ност 
не за у зи ма та ко ва жно ме сто као у прет ход ним Алек си ће вим по ет ским 
оства ре њи ма. Ис ку ство сва ко дне ви це је ин ди ви ду а ли зо ва но; не ма, ме
ђу тим, ди ја ло га са соп ством и ин тро спек ци је у кла сич ном сми слу. Она 
се ја вља нај че шће по сре до ва на не ким за па жа њем, ода кле и по чи ње дис
кур зив но кре та ње. Пред мет опа жа ња мо же би ти под сти цај спо ља шње 
или уну тра шње при ро де, па не кад упра во и ре флек си ја, из че га се, пу тем 
ана ло ги ја и ево ка ци је, отва ра ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји пе сму од во
де у асо ци ја тив ном прав цу. Ово ре зул ту је ма е страл ним по ре ђе њи ма, 
из у зет ном ме та фо рич но шћу и упе ча тљи вим ви зу ел ним сли ка ма, ко је 
су је дан од глав них раз ло га Алек си ће вог убе дљи вог ви со ког ме ста на 
са вре ме ној срп ској пе снич кој сце ни.

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ

ПЕ ВА ЊЕ ИЗ ВИ ШЕ ИС КУ СТА ВА И ИЗ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА

Ми ро слав Мак си мо вић, Бол, Чи го ја, Бе о град 2016 

Бол, нај но ви ја пе снич ка књи га Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа, у чи јем 
се сре ди шту на ла зи че тр на ест со не та по све ће них по ко љу не ду жних ста
ра ца, же на и де це ко ји се збио пре се дам де сет пет го ди на у за ви ча ју ње
го ве мај ке – у По ун љу, на пр ви по глед мо же из гле да ти као из ве стан от клон 
од пе сни ко вих са др жај них сто же ра. Ме ђу тим, тре ба ре ћи да је те мат ско 
пре ли ва ње у Мак си мо ви ће вом пе сни штву за по че ло још ра ни је, са књи гом 
Ска ме ње ни (2005), а на ро чи то са збир ком Цр та ње ствар но сти (2012). 

У Ска ме ње ни ма (чи тај – спо ме ни ци ма у град ским пар ко ви ма, као 
сво је вр сним ур ба ним ини ци ја ци ја ма смр ти), ко ји су пла ни ра ни на ста вак 
јед ног од со не та Ка ме не успа ван ке Сте ва на Ра ич ко ви ћа, пе сник Мак си
мо вић је, кроз за јед нич ку са мо ћу, ус пео да са гле да узро ке и по сле ди це 
не са мо сво је не го и оп ште ва же ће оту ђе но сти и уда ље но сти од из вор не 
нам пр во ли ко сти. Али пе сник је ве што ус по ста вио и кри тич ки од нос 
пре ма све ту и жи во ту, па и пре ма смр ти као са став ном де лу жи во та, 
кроз при зму бар два или ви ше па ра лел них све то ва удво је них или умре
же них или ис пре пле те них у јед ном вре ме ну. 

У Цр та њу ствар но сти пак пе сник се из ме стио сти хом и жи во том 
из пре сто ног ве ле гра да у из вор но са чу ван и не до вољ но раз ви јен го лу




