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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
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бач коду нав ски ам би јент, у ко јем уо ча ва, осе ћа и, на свој ау тен ти чан 
на чин, до жи вља ва бе ле ге вре ме на и ра ни јег би ти са ња, тач ни је дру гог 
по ти сну тог вре ме на ко је се одр жа ло у пе сни ку и ко је пе сни ка упу ћу је 
и на оно за пре те но, али пре дач ко, као ње го во, од но сно као на ше. Шта
ви ше, сти хо ви пе сме „Опи си ва ње глу ми це” („мо ја са да шњост пи па про
шлост, / да на ђе бу дућ ност / и бо гат ство вре ме на”) асо ци ра ју на ци клич
ност би блиј ских про ми сли, да се са мо они ко ји по се ду ју про шлост мо гу 
на да ти бу дућ но сти, док они ко ји по се ду ју са мо про шлост не ма ју ни са
да шњост (Бер ђа јев), већ са мо при вид и лаж са да шњо сти (Ла кан). 

Пе сни ка у књи зи Бол, са из ве сне уда ље но сти, ње го во пра за ви чај но 
ста ни ште под се ћа и на Ели о то во про ми шља ње, ко је је прет по ста вља ло 
да без над ни, као и они из не ве ре ни у мо гућ ност бу дућ но сти – не мо гу 
ду го са чу ва ти ни сво ју про шлост („Сва ке се кун де, се кун да бу ду ћа / по
ста је про шлост, на ша пу ста ку ћа” – пе сма „Бол”). У том се ди ја ло гу 
ве чи тих удво је но сти и удва ја ња, на кнад но за кљу чу је мо, и од ви ја но ви
је Мак си мо ви ће во пе сни штво. 

Ну жно је, по во дом нај но ви јег Мак си мо ви ће вог оства ре ња, про го
во ри ти и о ње го вој нео че кив ној и нео бич ној струк ту ри. На и ме, пе сни ков 
сти хо ва ни при лог чи не че тр на ест со не та, на кон че га сле ди и пе сни ков 
ре ла тив но оби ман ау то по ет ски текст, осло вљен име ном по ун ског ста ни
шта („Мио страх: тра гом пре да ка”) и за ми шљен као на кнад но до ја шње ње 
усло ва под ко ји ма се књи га не по сред но ства ра ла. На и ме, пе сник је кроз 
сво ја све до че ња и ли те рар на са зна ња хтео да се осло бо ди ба ла ста про
шло сти – не ви них жр та ва из ав гу ста 1941. го ди не, у за се о ку Дур џи ћи, 
у „ја ми (пе ћи ни) зва ној Без дан ка”, у ко ју су на кон уби ја ња уба че ни пе
сни ко ва мај ка и ње них ше сто ро бра ће и се ста ра. За тим сле де два есе ја 
– пр ви Ми ла Лом па ра, „О бо лу по сто ја ња”, и дру ги есејпри каз Бог да на 
Ра ки ћа, „Од бо ла до иде ал не оп што сти”. 

Би тан је и по да так да ау то ро ва мај ка, је ди на у сво јој по ро ди ци ко ја 
је пре жи ве ла на ве де но ма сов но уби ство Ср ба, са мо за то што су Ср би 
(„Сви су оку пље ни, са бор, у ја ми, / а сви оста вље ни, не моћ ни, са ми. / 
Ту је ко је ро ђен, за то је и крив”), ни јед ном ни је спо ме ну ла по ме ну ти 
до га ђај, же ле ћи да га за бо ра ви и про те ра из свог пам ће ња, а мо жда и да 
дру ге – сво ју де цу – за шти ти од се ћа ња на та кав по гром, све до 2000. го
ди не, ка да је до жи ве ла мо жда ни удар. На кон раз бо ље ва ња, до упо ко је
ња 2007. го ди не („спу сти ла се сен ка у на руч је та ме, / ле гла ме ђу сво је 
на дну ун ске ја ме”), она је по вре ме но „по че ла да из но си де та ље из да на 
по ко ља (мо жда ни удар је раз ру шио коч ни це у мо згу)... По сле мо жда ног 
уда ра, по ка за ло се да је све то у њој жи во, тра у мат ски не сре ђе но, али 
жи во”, што је илу стро ва ло уза луд ност ње ног за бо ра вља ња ра ди за шти те 
се бе и сво јих по то ма ка. Јер, иа ко сва ко од нас по се ду је пра во на „од се
ћа ње” и „осе бље ње”, у на шим жи во ти ма по сто ји ипак и оно што ни по је
ди нач ном во љом ни је мо гу ће по ни шти ти. 
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На и ме, се дам де сет пет го ди на доц ни је, пе сник при хва та мо за ич на 
и „не сре ђе на” се ћа ња сво је мај ке о ма сов ном уби ству на про сто ру По ун
ља и до пу њу је их не са мо ли те рар ним ис ку ством (на при мер – Го ра но ва 
Ја ма) већ и ис ку ством ко је је то ком про те клог вре ме на сти цао из ту ђих 
све до че ња. А са не дав ном (и пр вом) по се том ме сту по гро ма у се лу Дур
џи ћи, очи то је да је пе сник упот пу нио не ко ли ко сфе ра и сло је ва ис ку ста
ва ко је је ко ри стио у до жи вља ју тог пре ћут ки ва ног по гро ма, ве ро ват но 
да се не би при звао ни у жи вот, ни у се ћа ња. Али и да се уку ћа ни по ште
де и од са ме спо зна је та кве умо бол не од ма зде. 

Да кле, пе сник Мак си мо вић, це не ћи сна гу до жи вља ја, кре нуо је у 
со не те или со не ти у ње га, од свог лич ног, и пр во бит ног, и на кнад ног 
ис ку ства, ко је је во ђе но ре чи ма и до се ћа њем ње го ве мај ке, до ли те рар ног 
и исто риј ског ис ку ства, и кон тек сту ал ног чак. То је ње го во основ но и 
по ла зи ште и сре ди ште, са зда но из не ко ли ко раз ли чи тих ис ку ста ва и 
вре ме на, ко ја се на кнад но умре жа ва ју, пре пли ћу, упот пу њу ју, до ча ра
ва ју, пре ли ва ју, али и ну де зна чај на и вред на ости хо тво ре ња не пе снич ке 
гра ђе, ка кав је по ме ну ти стра вич ни зло чин. 

У сво јим со не ти ма Ми ро слав Мак си мо вић ни је апри о ри по ну дио 
пред ност не ком од на ве де них ис ку ста ва, већ је ње гов пе снич ки по сту пак, 
ко ји у се би ба шти ни ис тан ча ни осе ћај за ме ру, до зво ља вао да ма ти цу 
пе сме, при клад но и при ме ре но, те по по тре би и зна чењ ској бли ско сти, 
пре у зи ма не ко од ње го вих ис ку ста ва. 

Пе сник је, оче ки ва но, због са ме те ме био при ну ђен да свој пе снич ки 
текст упот пу ни сна жним емо ци ја ма и убе дљи вим сли ка ма по гро ма, ко је 
се, уна пред, ни прет по ста ви ти ни су мо гле („Ов де пу че гла ва, он де оде 
врат, / за јед но па до ше мај ка, се стра, брат. / От ки ну та ру ка, по ло мље ни 
кук. / За у век пре се чен де во јач ки струк” – пе сма „Код Дур џи ћа га ја”). 
Ова кво ма сов но и мон стру о зно уби ја ње не ја чи се ки ром („Нај бли ста ви ја 
је по ме се чи ни / кад се че ком ши је”), но жем („Љу ди ма слу га. Али по не
кад бан”), ма љем, и бес кру пу ло зност џе ла та, згу сну ти су емо ци ја ма. И 
то оним упе ча тљи вим и моћ ним емо ци ја ма, од ко јих су број не му ње ви те, 
али са ду гим зна чењ ским од је ком и до пе ва ва њем ка кав је Мак си мо ви ћев 
Бол. Али – без ви шка па те ти ке, ко ју је у ова квим при сту пи ма те шко 
пот пу но из бе ћи. 

За хва љу ју ћи вре мен ској дис тан ци, као и, у ме ђу вре ме ну, по на вља
њем истих и слич них зло де ла, пе сник је ус по ста вио и вре мен ску и са
др жај ну вер ти ка ли за ци ју ко ја со не ти ма да је још вред ни ја зна че ња и 
упо зо ре ња. По твр ду ова квих ста во ва про на ла зи мо, на при мер, у со не ту 
„Гла ва”, у ко јем чи та мо стих: „Гла ва је Ђор ђе, из ну жде бу на хук”, ко ји, 
до зи ва ју ћи Ка ра ђор ђа, опо ми ње на усуд и удес на ци о на (од ра ни је по знат 
као усе ко ва ње) ко јем пе сник при па да, што је на ро чи то увер љи во у за вр
шном сти ху истог со не та, ко ји за кљу чу ју ће и де при ми ра ју ће гла си: „Гла ва 
от ки ну та. Гла ва је срп ска”. 



У истом, де шпе рат ном кон тек сту ту ма чи мо и со нет „Ја ма”, по себ но 
стих: „На ма је до ма ће ја ма збо ри ште”, као и за вр шна два сти хауте хе 
дру гог ка тре на: „а ка да, с ве че ри, гу сле за цви ле / до ђу до нас Ми лош, 
Мар ко и ви ле”. 

Иа ко су Ђор ђе, Мар ко, Ми лош, па и ви ле, одав но по ста ли сим бо ли 
у на шем се ћа њу, ипак тре ба би ти искрен и пре до чи ти да су као сим бо ли 
на ших стра да ни ја за жи ве ли и над јам ски пој мо ви и сли ке, ко је ни пе сник 
Мак си мо вић ни је пре ви део, већ их је, ути ша ним и сми ре ним ис ка зом 
(мо гао бих ре ћи – до сто јан стве ним, при ме ре ним пе снич ком са др жа ју), 
про звао и огла сио она кви ма ка кви је су, због че га и са ма сли ка кр ви на 
ру ка ма ко је др же нож вр то гла во и при сил но асо ци ра на на сил ну смрт. 
Смрт не ду жних. Као у увод ном со не ту „Упам тио сам то”: „Се ћам се кр ви, 
не ка ко сне на се пу ши ла. / (Као да та спа ва у ду бо кој ун ској ја ми)”. 

И као што то обич но би ва, уме сто да се пе сник осло бо ди те га про
шло сти у ви ду скла ња ног тра гич ног ис ку ства жр тве, упра во се де си ло 
су прот но – про шлост га је иза бра ла, об у зе ла сна жно („Ра на за ра ста, а 
би ва још љу ћа” – пе сма „Бол”) и по зва ла за свог про мо те ра. А тај се по зив 
не мо же од би ти. Мо же се са мо на вод но за не ма ри ва ти и оду го вла чи ти, 
али, за пра во, све се вре ме жи ви са њим. И ка да се по ти ски ва ни са др жај 
до вољ но до вр ху ни и осме ли, он се, не за др жи во, кроз сли ке или сти хо ве 
еруп тив но и вр то гла во по ја ви, што и сам пе сник ис по вед но при зна је сво
јим до дат ним по ја шње њем да је два на ест со не та „на ста ло у са мо не ко
ли ко да на фе бру а ра 2016”, док су „ула зни” и „из ла зни” со нет („Упам тио 
сам то”, „Упам тио сам то, II”) на пи са ни не ко ли ко го ди на ра ни је (1998. 
и 2008. го ди не). 

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

КА ИСТО РИ ЈИ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НЕ ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈЕ

Јо ван Пеј чић, Зр на, ра сад, же тва: срп ска књи жев на исто ри о гра фи ја / 
срп ска књи жев на кри ти ка, Al te ra Bo oks, Бе о град 2015

У те ме љу ду хов ног и ства ра лач ког на по ра Јо ва на Пеј чи ћа на ши ро
ком, раз у ђе ном по љу про у ча ва ња књи жев но сти и ми сли о њој ле жи прин
цип трој ства из ко јег про из ла зе и у ко ји се ста па ју број ни то ко ви ње го вих 
ми сли и де ло ва ња. Три су глав на под руч ја ње го вог књи жев ног ра да: Јо ван 
Пеј чић је, пре све га, ис тра жи вач и ми сли лац у сфе ри на у ке о књи жев
но сти и оних ди сци пли на ко је су с њом по ве за не; по том, Јо ван Пеј чић 
је ан то ло ги чар, са ста вљач ан то ло ги ја срп ских мо ли та ва, срп ско га по хвал
ног бе сед ни штва и срп ских по сла ни ца од XI II до XX ве ка; нај зад, Јо ван 
Пеј чић је при ре ђи вач број них де ла срп ских пи са ца два де се тог ве ка.
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