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К Р И  Т И  К А

БЕЗ АНЕ СТЕ ЗИ ЈЕ

Пе тар Ма то вић, Из срећ не ре пу бли ке, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви 
Сад 2017

У ге не ра ци ји пе сни ка ро ђе них по сле 1975. го ди не, а пре ау то ра и 
ау тор ки на ред не де ка де, Пе тар Ма то вић (1978) сва ка ко при па да оној 
ма ло број ној гру па ци ји нај ам би ци о зни јих и, за што не ре ћи, нај да ро ви ти
јих пе снич ких ин ди ви ду ал но сти (а зар, ко нач но, то ни је слу чај са сва ком 
пе снич ком, од но сно књи жев ном ге не ра ци јом?). От ка ко је скре нуо на 
се бе па жњу из ван ред ном збир ком Ко фе ри Џи ма Џар му ша (2009), ко ја је 
има ла ре цеп ци ју и у ино стран ству (пре ве де на је на пољ ски и ка та лон ски 
је зик), али и при су ством у стра ним и до ма ћим ан то ло гиј ским из бо ри ма 
но ви је и са вре ме не срп ске по е зи је, го то во де це ни ју по сле, пе сник се 
огла ша ва збир ком по не што симп то ма тич ног, зна чењ ски про во ка тив ног 
на сло ва, Из срећ не ре пу бли ке. Пи шу ћи сво је вре ме но о но вој срп ској 
по ет ској сце ни, ис та кла сам да је Ма то ви ћу по шло за ру ком да об је ди ни 
два по ступ ка и две тра ди ци је, што је рет ко или го то во ни ка да по ла зи ло 
за ру ком ње го вим прет ход ни ци ма. Пр ва је ин тер на ци о нал на, ма хом ан
гло а ме рич ка мо дер ни стич ка тра ди ци ја при по ве да ња у сти ху: пре ци зно 
кон стру и са ње по ет ских сли ка, ју на ка, ју на ки ња, си ту а ци ја и при зо ра, 
јед но пе сни штво ши ро ког за ма ха сло бод ног сти ха ко је се не рет ко при
бли жа ва или чак јед на чи са рит мич ком про зом, или пе смом у про зи, 
од но сно про за и дом, али хри сти ћев ски оста је на ње ној гра ни ци, ка ко је 
то пре по ру чи вао Т. С. Ели от. Дру га је пак тра ди ци ја по ет ског пи сма 
Ива на В. Ла ли ћа, пе сни ка ко ји је од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка 
од и грао мо жда кључ ну уло гу не са мо у сми слу ути ца ја на срп ске ау то ре 
са да већ сред ње ге не ра ци је, као и на оне знат но мла ђе, не го и у сми слу 
вас пи та ња и раз во ја јед ног осо бе ног пе снич ког уку са и сен зи би ли те та. 
Ла ли ћев пост сим бо ли стич ки по ет ски текст, ис пре се цан ра зно ли ким 
ди рект ним и ин ди рект ним ин тер тек сту ал ним ре фе рен ца ма, кул ту ро
ло шки за во дљив, а лир ском сна гом уз бу дљив чак и ка да је на мо мен те 
по ма ло па те ти чан, драм ски, по да рио је Ма то ви ће вом је зи ку не па тво ре
ну све жи ну и кат ка да др скост ме та фо ре, ко ја не до зво ља ва да по ет ски 
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дис курс скли зне у ба нал ност, што је чест слу чај упра во код пе сни ка тзв. 
на ра тив не или ве ри стич ке ори јен та ци је. 

Сле де ћа Ма то ви ће ва пе снич ка збир ка опет спе ци фич ног на сло ва 
– Ода кле до ла зе да бро ви (2013) – уне ла је очи глед не про ме не у те мат
скопо е тич ком ре ги стру, па је ну жно би ла по ре ђе на са прет ход ном, 
кат ка да и на вла сти ту ште ту. За по чи њу ћи кул ту ро ло шки, по ли тич ки и 
го то во про грам ски ди ја лог са дру га чи јим/дру гим ге о граф ским, исто
риј ским и тра ди циј ским про сто ри ма (у овом слу ча ју пре све га Пољ ске), 
тво ре ћи сво је вр сну си ну со и ду ов де/та мо, не ка да/са да, Ма то вић је на чи
нио ну жан пре лаз ка пе сма ма ко је мо же мо чи та ти у ње го вој нај но ви јој 
збир ци. Пре по зна тљив то пос со бе, та ко ка рак те ри сти чан за по ет ску има
ги на ци ју Јо ва на Хри сти ћа, ко ја још од Ко фе ра Џи ма Џар му ша озна ча ва 
сим бо лич ку уча у ре ност и не из ло же ност лир ског ју на ка, из ко је се од
ла зи у спољ њи свет оштрих иви ца (нпр. „Еро зи ја со бе” у збир ци Ода кле 
до ла зе да бро ви), про ло шка је и у књи зи Из срећ не ре пу бли ке. То је пе сма 
„Иси ја ва ње”, ко ја све сно вр ви од ре ми ни сцен ци ја на Ла ли ће во уми ру ће 
ле то и „пре те ра ну зре лост”, онај вр ху нац ко ји по ла ко при пре ма за ми
ра ње при ро де и жи во та. У овом слу ча ју, спољ ња ле по та и про зрач ност 
рас та па ју се у гр чу на си ља од ког са вре ме ног чо ве ка мо жда мо же да 
са чу ва бла го вест по е зи је, ње но го то во те ра пе ут ско свој ство: „Да нас су 
сти хо ви по треб ни да би се / ра за зна ло шта је иза ре чи, иза све га, / по е
зи ја не зна чи као хлеб или но вац, / већ мор фи јум, али за што у ово ле то 
/ ка да све пр ска од пу но ће, зре ло сти, / где је ле ту пе даљ до зе ни та, 
уну тра чи сто ра су ло – на си ље, са мо на си ље, / раз у ла ре ни бес: дру гих 
по ре ђе ња / не ма”. 

У шест ци клу са збир ке („Не хлеб, већ мор фи јум”, „Ка пи та ли зам”, 
„Но ва тр жи шта”, „Пре пла ме на”, „Оси па ња”, „По де ље ност”) на раз ли чи
тим ни во и ма про пи ту је се та рас це пље ност, по де ље ност, иза ко је до ла
зи све оп ште оси па ње или еро зи ја су бјек та умре же ног у све ту сте рил ном 
и без бо ја, бол нич ки пу стом као што је ини ци јал но би ла и је сте со ба. 
Та ква фи гу ра ујед но пре би ва у стам бе ним бло ко ви ма срп ског и европ
ског (ве ле)гра да пр ља вог као де по ни ја, из ло же ног си ви лу ка сно је се њег 
се вер њач ког коп на и мо ра, или хлад ној, зи мо гро жљи вој, а уте шној све
тло сти ка тод них це ви скај па, екра на на ко ме се од ви ја људ ска, па и љу
бав на ко му ни ка ци ја. У пр ва три ци клу са лир ски ју нак (ко ји је још увек 
остао лир ски за хва љу ју ћи то пли ни се ћа ња на ре чи ко је му гре ју ср це) 
ски ци ра кон текст из ког се огла ша ва: онај пре ђа шњи, то јест се ћа ње на 
де тињ ство у про вин циј ском гра ду јед не со ци ја ли стич ке зе мље, на тра
го ве свог за ви ча ја ко ји но си у се би где год да је. Онај над ре ђе ни је ак ту
ел ни, пост ко му ни стич ки, нео ли бе рал ни свет пр ља вих тех но ло ги ја, инер
ци је и бр зи не, и цар ства ма ши на, ко ји по не кад мо гу (вир ту ел но) пе сни ка 
спа си ти од са мо ће и по ми сли на су и цид. Тре нут на ам не зи ја кроз „за бо рав 
ја ства” од ви ја се нај че шће кроз оба вља ње ра зно вр сних функ ци о нал них 
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за да та ка као што су стал но исти или слич ни опи си во жње ау то мо би лом, 
муч но уста ја ње из кре ве та и обла че ње за по сао, ку по ви на, ку ца ње на та
ста ту ри и сур фо ва ње по ин тер не ту, ски ци ра ње ве о ма слич них ста ња, 
ат мос фе ре и осе ћа ња су бјек та ко ји не са мо да оди шу пра зни ном већ су 
муч ни и за ње га и за чи та о ца у свом бес крај но по но вљи вом рит му. Та 
вр ста ау то ма ти за ци је пер цеп ци је, ис ко рак у кре та ње из крај ње па сив ног 
по ло жа ја (стал на тран зи ци ја, ка ко то у по го во ру ка же Со ња Ве се ли но
вић) и на гон за пу то ва њем, за од ла ском, без ја сне ми сли о по врат ку, 
је сте не што што Пе тра Ма то ви ћа не сум њи во по ве зу је и са пе сни ци ма 
екс пре си о ни стич ке и аван гард не ге не ра ци је, па ће се сто га ау тор све сно 
по зи ва ти на Цр њан ског или Раст ка Пе тро ви ћа. Ов де мо ра мо до да ти да 
ег зи стен ци јал на је за при бли жа ва Ма то ви ће вог лир ског ју на ка Ба са ри
ном Фи ну ко ји се ди. Сто га су гра ни це из ме ђу те ла и ми сли, уну тра шњег 
и спољ њег про сто ра, по ро зне, не по сто ји ја сна мар ка ци ја па се го то во су
ма тра и стич ки, си мул та носин хро ним стил ским по ступ ци ма сти же у те 
уда ље не ге о граф ске и исто риј ске про сто ре, се вер њач ке, сред њо е вроп ске, 
ме ди те ран ске или за пад но ср би јан ске, или се ак ту ел но осе ћа ње са ме ра ва 
„ово стра но сти”, од но сно оно стра но сти.

У пе сма ма из ци клу са „Но ва тр жи шта” свет се по и ма као ра ци о
нал на ин фор ма тич ка и ди ги тал на струк ту ра, под ра зу ме ва ју ће оту ђе на, 
чи ју ли не ар ност не ка ко ла ко и го то во на ив но при хва та мо, али нам је 
ње го ва евен ту ал на тр о ди мен зи о нал ност, ду би на, оно иза, по го то во иза 
ре чи, те шко до ступ но. У сво јој ен тро пи ји, до са ди и пре за си ће но сти 
су бјект и свет су го то во исти: каф ки јан ски по сма трач, вла сник по гле да, 
ни је и ак тив ни уче сник, а и ка да је сте, бол, но стал ги ја, еро ти ка и љу бав 
мо жда су је ди ни оста ци ху ма ни стич ких раз ру ше них те ме ља: „Ти си са мо 
ме со го је но за су сре те / са шал те ри ма, са ма ши на ма. Зву ци / баркод чи
та ча, фи скал них ка са, POS тер ми на ла пра те у ре пе ти тив ном / рит му ру
ти не: ехо сва ко дне ви це” („По вра так са тр жни це”). Или: „За по че так 
пам ти ће мо / у HD ре зо лу ци ји жи ве ће мо / у стра ху од пик се ли за ци је / 
ме те о на ја ве прог но зи ра ће /шу мо ве у пре но су сиг на ла /ка ко одр жа ти 
сли ку из не ви дљи вих / та ча ка у па сив ним кра је ви ма / мо ли ће мо за фре
квен ци ју / у ко јој се не ће раз ма за ти /ли ца фуд ба ле ра бро је ви / на дре со
ви ма у тр ку” („Сум ња у ква ли тет”).

У на ред ним ци клу си ма, „Пре пла ме на” и „Оси па ња”, од ко јих је 
овај дру ги по ат мос фе ри, на чи ну гра ђе ња сли ка и умек ша ва њу лир ског 
су бјек та, као и по нов ној уто пиј ској по тра зи за не ви но шћу, мо жда нај при
бли жни ји по е зи ји из пр ве пе сни ко ве збир ке, од ви ја се она ау тен тич на 
дра ма ју на ка из „срећ не ре пу бли ке”. Има ју ћи у ви ду мно го знач ност и 
иро ниј ску оп ти ку овог по ет скопо ли тич ког тер ми на, чи та лац уви ђа да је 
ње но при мар но зна че ње ве за но за си лу љу ба ви и сек су ал но сти, од но сно 
чул но не по но вљив до жи вљај љу бав ног чи на и за јед ни цу му шкар ца и же не, 
на рав но не у кон зер ва тив ном сми слу ре чи: „Бу диш се као пре сто ни ца / 
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срећ не ре пу бли ке то што се / ра са ни у те би хлеб је и ви но / ми ри си кру же 
по пут то плих / мор ских стру ја” („Из срећ не ре пу бли ке”), од но сно: „Ви
дим тај глас као ко ру на ра, / се мен ке је це па ју на бу бре лу, / пре зре лост 
у кон тра сту тми ни... Исус је нај ви ше во лео / па мук. Слу ша ју ћи ти глас, 
мо гао бих се / са мо љу ба вљу уби ти, Ни на”, оста вља свој ул ти ма тив ни 
ис каз лир ски ју нак слу ша ју ћи ча роб ну Ни ну Си мон (пе сма „I put a spell 
on you”). За ни мљи во је у ве зи с овим до да ти да се сли ке тра ди ци о нал не 
хри шћан ске (пра во слав не) ико но гра фи је (по пут ан ђе ла, пла шта ни це, 
хле ба и ви на, еу ха ри сти је) по ја вљу ју као ехо уче ња пра во слав ног те о ло га 
Алек сан дра Шме ма на о по ве за но сти ор то док си је и со ци ја ли зма. Ево још 
јед не мо гућ но сти, још јед ног прав ца за сми са о но раз ли ста ва ње на сло ва 
збир ке и ње не по ли тич но сти.

Ка да бли ско сти два чо ве ка, же не и му шкар ца, не ма, а за бо рав и фи
зич ка уда ље ност ну жно бри шу дра го це не тре нут ке за јед нич ког те ле сног 
бив ство ва ња, пре о ста је је ди но вир ту ел ни про стор елек трон ских сиг на ла, 
тзв. скај па, где не по сред ност до жи вља ја оног дру гог при вид но осло ба ђа 
и по пут по е зи је пру жа уте ху, а ујед но ства ра за ви сност од зву ка ус по
ста вље не ве зе. Од зву ка, не од до ди ра. Сто га је та ква љу бав осу ђе на на 
про паст: „Про ме ни по за ди ну на web camу, / по ста је опа сно до ди ри ва ти 
јед но лич ну по врш, / кад би овај екран из ва јао твој ре љеф, / кад овај екран 
не би био екран, / већ ти” („Web cam”). Лир ски ју нак по се же за сво је вр сним 
ми ло ва њем по вр ши не, жуд њом за ли не ар но шћу, као што су тру ба ду ри 
пре ва ли дра гој под про зо ром иш че ки ва ју ћи да угле да ју ње но фи зич ко 
по ја вљи ва ње. Јер као да оста је са мо се ћа ње на бо је и при су ство: „Свет 
је би вао то пли ји док смо из на ла зи ли / бо је. Са сва ким уда хом пре пу шта
ју ћи се / елек тро ни ци, ду бо ко и успо ре но, пулс је / оду го вла чио с не ста
јањем, по пут fa deа. / По ста је мо ти ши на, са стра хо по што ва њем / осе
ћа ли смо ту си гур ност” („Кроз дим”). Као да се у овим ци клу си ма већ 
од и грао онај ла ли ћев ски на го ве штај „кли це ква ра” и љу бав се по ла ко 
пре се ли ла у ли сто ве хар ти је и ти ши ну, жи вот у ме ђу про сто ре ре чи и 
ства ри. У ци клу су „Оси па ња” тај дра мат ски круг је не ка ко за вр шен, 
су бјект се опет јед на чи са со бом, по сле пу то ва ња по со би и по уда ље ним 
пре де ли ма. Ми сао о оси па њу, еро зи ји, гроб ни ци те ла и смр ти по ја ча ва
ју се са је се њом де пре си јом („Бу де ћи се у ок то бру”, „Си ви ло и то пли на”). 
Ако је прет ход ном ди на ми ком по ме ра ња био бли зак Раст ку Пе тро ви ћу 
(во зо ви, ши не, ау то мо бил, брод), по нов ном ста ти ком лир ски ју нак се 
вра ћа на иде ју Цр њан ског „Је сен, и жи вот без сми сла”. Оту да се но ви 
(ста ри) ри там син хро ни за ци је са све том мо ра по но во вас по ста ви ти („Зе
ле ни та лас”). 

По ме ну том пе смом, чи ни се, тре ба ло је да се за вр ши ова збир ка. 
По след њи ци клус, „По де ље ност”, до жи вља ва се у не ку ру ку као ви шак, 
или пак по на вља ње и ва ри ра ње све га оно га што је пе сник су ге стив но 
по ну дио у прет ход ним ци клу си ма. Мо жда је мо гао би ти рас по ре ђен 
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дру га чи је у окви ру књи ге. Чи та о цу ни је по треб но да ви ди без број цр те жа 
и огле да о ис тој или слич ној по ет ској те ми/мо ти ву, већ онај ну жни дра
мат ски склоп ко ји да је из ве сну екс по зи ци ју, кли макс и не ку вр сту раз
ре ше ња, фи на ла. У слу ча ју збир ке Из срећ не ре пу бли ке не до ста ја ло је 
не што од те фи нал не усред сре ђе но сти, ка да је реч о ње ној це ли ни. На 
ни воу пак по је ди нач них пе са ма, као и у прет ход ним Ма то ви ће вим ру
ко пи си ма, пам ти ће мо не ка ан то ло гиј ска оства ре ња.

Бо ја на СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

РО МА НЕСК НА ХРО НИ КА СРП СКЕ  
КРА ЈИ ШКЕ ИСТО РИ ЈЕ

Ан ђел ко Ану шић, Гла со ви са Гра ни це, Срп ска кра ји шка те тра ло ги ја I, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Но во Са ра је во 2016

Ан ђел ко Ану шић – пе сник и при по ве дач, ро ма но пи сац, есе ји ста 
и ан то ло ги чар срп ске на род не по е зи је, но ви нар и пу бли ци ста, пре га лац 
на по љу срп ске кул ту ре, овом обим ном књи гом об у хва та ви ше од два 
ве ка срп ске кра ји шке исто ри је, на Гра ни ци „с обе стра не ње не ви ли це”, 
Вој не и Бо сан ске, па и мно го ши ре. Сво је вр сна спо ме ни ца, сло је ви та 
хро ни ка, ствар не исто риј ске до га ђа је сми ре но пре пу шта тзв. Не по зна том 
Хро ни ча ру, али и на ра то ру, да би као ама нет усво ји ла при ступ из ру ко
пи сног Днев ни ка (при у че ног чо ба ни на ко ји је по гу био сво је ста до), по
кој ног де де Си ме, од ми ља Си ма на, Су жње ви ћа, ста ри ном Кр не те из 
Бо сан ске Ду би це. А тај при ступ гла си: „Да бу дем оштар на пе ру... а 
пра ве дан и не по не сен стра шћу. Да не др жим ни чи ју стра ну. Не по ту рам 
ни ко ме ни ри јеч у уста, ни штап у ру ке... Би ље жи ти а да ме не ниг де не ма.” 
На дру гом ме сту, сам Ану шић ће ре ћи: „Ау тор је у ди ле ми као и увек. 
Не зна ко ме да ве ру је. Пре пу шта чи та о цу да раз ре ши...” И за и ста, Ану
шић је по кре нуо чи та о це на раз ми шља ње, отво рив ши по себ но по гла вље 
у срп ској књи жев но сти.

У Ану ши ће вом де лу, објек ти ви зо ва на жи вом, лич ном чо ве ко вом 
суд би ном, исто ри ја по ста је књи жев ност, што не зна чи да пре ста је да има 
до ку мен тар ну вред ност. Она је књи жев ност и ка да го во ри о по зна тим 
лич но сти ма као што је био епи скоп дал ма тин ски Си ме он Кон ча ре вић, 
ко ји је сре ди ном 18. ве ка под при ти ском Ва ти ка на (мле тач ких вла сти) 
био при ну ђен да са сто ти нак срп ских по ро ди ца пре бег не у Ки јев, или 
као што је био па три јарх Јо сиф Ра ја чић, не у стра ши ви бо рац про тив уни
ја ће ња, или пак Ни ко ла Бе го вић у 19. ве ку, па рох и про то на ме сник у 
Хр ват ском Са бо ру, не у мор ни са ку пљач срп ске на род не тра ди ци је. С дру ге 




