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ДРУ ГО ВИ ЂЕ ЊЕ ВЛА СТИ ТОГ ПЕ СНИ ШТВА

Ми ло ван Мар че тић, Вра та од ро мо ра, иза бра не пе сме, На род на би блио
те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2016

Шест го ди на на кон об ја вљи ва ња свог по след њег пе снич ког ру ко
пи са Иза за тво ре них очи ју (2010), Ми ло ван Мар че тић ја вља се збир ком 
по е зи је ко ја пред ста вља по вод да се по но во скре не па жња чи та ла ца и 
кри ти ча ра на це ли ну ње го вог опу са и пе снич ке тран сфор ма ци је. Вра та 
од ро мо ра са чи ња ва ју ау то ро ву се лек ци ју ста рих и но вих пе са ма, од но
сно до сад нео бја вљи ва них пе са ма, са све о бу хват ним и син те тич ким 
по го во ром Бо ја на Ва си ћа. Ови ме пе сник пра ви сво је вр сну ре ка пи ту ла
ци ју соп стве ног до са да шњег пе сни штва, са те жњом да по ка же, ка ко то 
збир ци иза бра них пе са ма и до ли ку је, те мат ску, са др жај ну и фор мал ну 
хе те ро ге ност, ко ја је у Мар че ти ће вом слу ча ју на ро чи то упе ча тљи ва.

На са мом по чет ку је бит но на по ме ну ти да је Ми ло ван Мар че тић 
и на гра ђи ва ни ау тор че ти ри књи ге при ча и јед ног ро ма на, те се у ње го
вом по ет ском из ра зу ја сно мо гу уо чи ти два на по ред на мо ду са из ра жа
ва ња. Пр ви је на ра тив ноде скрип тив ног ти па и на ги ње раз ли чи тим 
про знопо ет ским екс пе ри мен ти ма, док је дру ги лир ског ти па, сти хов ног, 
па чак и тра ди ци о нал ног у ужем сми слу ре чи. Ко ле ба ње из ме ђу ове две 
рав ни пе снич ког из ра за је, на не ки на чин, и од ре ди ло пе снич ку и ре цеп
циј ску суд би ну Мар че ти ће вог по ет ског опу са.

Ова књи га би мо гла да се до и ма као уо би ча је ни из бор из до са да шњег 
пе сни штва да ни је, ме ђу тим, ау тор ске бе ле шке на кра ју, ко ја осве тља ва 
прин цип по ком ју је пе сник са ста вљао, и ко ја ујед но ме ња чи та о че ву 
пер цеп ци ју са ме збир ке. Он, на и ме, на во ди да ни је же лео да она бу де 
пу ки „из бор” пе са ма, већ и по себ на, са мо свој на пе снич ка це ли на, те је 
при бе гао оно ме што тек по је ди ни пе сни ци ра де на кон што је збир ка 
об ја вље на – пе сме је под вр гао из ме на ма. Оне се од но се на ме ња ње ре
до сле да пе са ма уну тар ода би ра из по је ди нач них збир ки, ме ња ње ре до
сле да ре чи и сти хо ва уну тар са мих пе са ма, као и из ба ци ва ње од ре ђе них 
де ло ва пе са ма, али и до пи си ва ње но вих ре чи или сти хо ва. Овим по ступ ком 
Мар че тић је, за пра во, на пра вио сво је вр сну но ву збир ку, ко ре спон ди ра
ју ћи са јед ном од кључ них од ли ка пост мо дер не да ру ко пис не пре ста но 
на ста је, од но сно да ни кад не пре ста је да на ста је, исто вре ме но цр пе ћи пун 
по тен ци јал ста рог ма те ри ја ла. Он је, ме ђу тим, и са мо пе снич ко тки во 
сме стио у нов кон текст, у ком хро но ло шки и те мат скофор мал но уда
ље ни пе снич ки тек сто ви бо ље ко му ни ци ра ју јед ни с дру ги ма, те тво ре, 
све у куп но, ко хе рент ни ју и ком пакт ни ју це ли ну. 

Пе снич ком ду ху се, с дру ге стра не, ра зу мљи во на ме ће кре а тив ни 
по рив за ме ња њем, по бољ ша њем ра ни је на пи са ног, из јед но став ног раз
ло га што пе снич ка свест са да по се ду је ве ће жи вот но и књи жев но ис ку ство, 
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те је ја сно да ау тор сво јој по е зи ји ви ше не при сту па као пе сник, ни као 
чи та лац, већ пре као кри ти чар. Ре ци пи јент тек ста мо же за у зе ти ам би ва
лен тан став пре ма ова квој по ја ви. По е зи ја под ра зу ме ва не пре ста но пре
вред но ва ње пре ђе ног пу та и овла да ног ства ра лач ког ис ку ства, те је у том 
сми слу но во ру хо ста рих пе са ма оправ да но, чак оче ки ва но; с дру ге стра не, 
мо жда би књи га тре ба ло да оста не књи га из вре ме на у ком је на ста ла и 
да све до чи о та да шњем, од но сно не ка да шњем иден ти те ту. Мар че тић се, 
у том сми слу, при кљу чу је оним ау то ри ма ко ји су и ви ше пу та ре ви ди ра
ли сво је пе сме. Чи та лач кој пу бли ци су по зна те и до ступ не мно го број не 
вер зи је пе са ма Цр њан ског, На ста си је ви ћа, Ду чи ћа; а уко ли ко се освр не
мо на свет ску књи жев ност, нај е кла тант ни ји али ујед но и нај ек стрем ни ји 
при мер „до те ри ва ња” соп стве ног пе сни штва је сва ка ко Волт Вит ман, 
са де вет ре ви ди ра них из да ња Вла ти тра ве.

Под се ти мо се пак Мар че ти ће вог до са да шњег пе снич ког опу са кроз 
пре глед са др жа ја из дво је них ци клу са. Ау тор ска бе ле шка са др жи дра го
це не по дат ке ка да је са ма струк ту ра збир ке у пи та њу. Пе сник на во ди да 
су це ли не из бо ра на зва не по на сло ви ма са мих књи га, са из у зет ком по чет
не – „Игре од ра слих” – у ко јој је овај прин цип из не ве рен, бу ду ћи да су 
у њу увр ште не пе сме из две збир ке: пет из Да на два де сет хи ља да па са 
(1982) и че ти ри из На чи на иш че за ва ња (1986). Пе сни ко ву те жњу да се 
на пи ше пе сма ко ја ни је ко ди ра на тра ди ци јом пре по зна ли су и Ми хај ло 
Пан тић и Ва са Пав ко вић, при ре ђи ва чи кри тич копо ет ске хре сто ма ти је 
Шум Ва ви ло на (Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1988), у ко јој су упра во 
Мар че ти ће ве пр ве две збир ке на и шле на из ван ред ну ре цеп ци ју и увр сти
ле га ме ђу нај зна чај ни ја име на но ви је срп ске пе снич ке сце не.

У овом ци клу су пре о вла ђу ју пе сме крат ког сти ха ко је су по свом 
те мат скомо тив ском ком плек су и над ре а ли стич кој ин то ни ра но сти срод
не сен зи би ли те ти ма по пут оних Но ви це Та ди ћа и Не ма ње Ми тро ви ћа, 
а сво јом хер ме тич ном при ро дом упу ћу ју и на апо ка лип тич ко и афа зич ко 
ис ку ство. Та ко у пе сми „Го во ре нам” лир ски су бје кат са оп шта ва: „Ста
ја ли смо на рас кр шћу / пред ни зо ви ма сјај них зу ба / за вје се су па да ле / 
иза огра да / на ша дје ца / ста ја ла су на лоп та ма”. Над ре а ли стич ка ли ни ја 
осе ћа се и у пе сми „Спре ма ње жр тве”, у ко јој жр тва „у ду ши ка мен пре
тва ра у флу ид / фор ми ра до дат не ру ке / за вла чи соп стве ни раст / у око 
игле / спре ма зу бе за по крет”.

За ни мљи во је да се у овом ци клу су че сто ја вља жен ска фи гу ра као 
до ми нант на, би ло да је пе сма ис пе ва на у жен ском ро ду или да је же на 
про та го ни ста пе сме („Же на у ре ду”). Кроз њу је, мо гу ће, из ра же на и 
јед на од пе сни ко вих кон фи гу ра ци ја, мо жда и са ма по е зи ја: „Вр хо ви ма 
пр сти ју / сти ша ва по бу ну ства ри / вје што хо да / по зи до ви ма” („Пје сни
ки ња”). Она је ва жна уто ли ко што се кроз њу пре ла ма ју и при зи ва ју раз
ли чи та он то ло шка или ес ха то ло шка пи та ња, као и пи та ња ма те рин ства, 
од но сно плод но сти/ја ло во сти зе мље. Та ко по че так већ спо ме ну те пе сме 
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„Же на у ре ду” гла си: „Ја окру гла до ко тр ља ла се / из не жи ве во де не жи
вог ва зду ха / цр но и би је ло да ку пим, / до ни је ла јед но, дво је мо жда”, док 
ју на ки ња из „Дру ге пје сме о пје сни ки њи „...не ви ди, она са ку пља / цр но 
ка ме ње. // Пи ја на гу ра / ру ке у зе мљу”. 

Дру ги ци клус, „На чи ни иш че за ва ња”, до но си де сет пе са ма из исто
и ме не збир ке ко је су спе ци фич не по сво јој фор ми, те се су сре ће мо са 
про за и да ма по пут „Блејк (дви је дра пе ри је)”, „За па (дви је дра пе ри је)”, 
„На чи ни иш че за ва ња” итд. Ис ку ша ва ње жан ров ских кон вен ци ја огле да 
се у за др жа ва њу лир ских свој ста ва (тон, ри там, ме тар) упр кос про зној 
фор ми, те све до чи мо де ли ри јум ском рас по ло же њу лир ског су бјек та ко је 
је при де осна же но ла ба вом упо тре бом ин тер пунк циј ских зна ко ва. Сво
је вр сно сом нам бул но рас по ло же ње је по но во на шло од је ка у јед ном од 
тек сто ва на сло вље них „На чи ни иш че за ва ња”: „И страх ме је да по гле дам 
низ сво је над лак ти це: пи там се ко ли ко из мо јих ра ме на ра сте ру ку, ко ли
ко их по ка зу јем цр ном ста ду пи сма?”. Ово рас по ло же ње и рит ми за ци ја 
пре но се се на оста так пе са ма, те се не ми нов но сти че ути сак (пре вас ход но 
ау ди тив ни) сво је вр сног улан ча ва ња ко је пе сме по ве зу је у на ро чит низ.

Без име на, без ли ца (1990) до но си слич ну пе снич ку ат мос фе ру и 
по ступ ке у по гле ду фор ме, али и пре ла зак са ије кав ског из го во ра на екав
ски. При сут на асо ци ја тив ност оства ре на је пу тем про за и за ци је лир ског, 
ко је пра ти упо тре ба по ет ских те ма из прет ход не збир ке. Та ко увод на 
пе сма са др жи реч ко ја је би ла у на сло ву дру ге збир ке, као и у на сло ви ма 
број них пе са ма, сво је вр сни лајт мо тив Мар че ти ће вог пе сни штва: „Иш че
за ва ња, Сил ви ја Плат”. Ди рект но обра ћа ње књи жев ном на сле ђу при сут
но је ка ко у овој пе сми, та ко и у, на при мер, пе сми „Жуд ња за Хи пер бо
ре јом”: „У Ри му сте ка ме ним де ви ца ма ли за ли пр сте. / (...) / Због то га су 
љу ти ра га ци. Због то га Ма ри не ти / го во ри Цр њан ском са бал ко на у фу
ту ри ма”. Овом збир ком, од но сно ци клу сом, Мар че тић оп цр та ва ја сне гра
ни це свог пе снич ког уни вер зу ма, исто вре ме но ши ре ћи те мат ски фо кус; 
пе снич ки дух је и да ље спре ман да се по и гра ре чи ма, кон струк ци јом и 
об ли ком пе сме, као и над ре ал ним при зо ром.

Из бор пе са ма из збир ке Рат но оср тво (2000) пре тр пео је, мо жда, 
нај ве ћи број из ме на – по пе сни ко вом при зна њу, пе сми „Вла дар ске на руџ
бе” до пи са ни су но ви сти хо ви, на ро чи то у ње ној тре ћој стро фи, а „Пла чу 
прог на них” ам пу ти ра но је чак пет на ест сти хо ва ко је је ау тор са да сма
трао су ви шним. Ка ко Бо јан Ва сић у по го во ру при ме ћу је, овај ци клус 
чи не пе сме ко је су ди рект ни је ве за не за исто риј ски кон текст у ком су 
на ста ле, као и пе сме у ко ји ма је еви дент но оку ша ва ње у јед ном дру га чи
јем, кла сич ни јем по ет ском окви ру, ко ји ујед но до но си и за ме так на ред
не књи ге, Та шкент. У овим пе сма ма лир ски су бјект ре а гу је на по јав ни 
свет са оп шта ва ју ћи се бе све ча ним, озбиљ ним, по не где и па те тич ним 
то ном. Обич не ства ри уз ди жу се на ни во ми то ло шких сим бо ла („Че ка
ју ћи ла ђу”) или ју на ка. Та ко су у пе сми „Се дам по греб ни ка” ло кал ни 
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гро ба ри пред ста вље ни као „Ха ро ни, те ме ђу кр сто ви ма аве ти”. Овај 
ци клус је по сво јој струк ту ри хе те ро ге ни ји од прет ход них, што се пре
вас ход но огле да на фо ну из ра за, где пре о вла ђу ју на ра тив ни па са жи, али 
и по све лир ски, (нео)ро ман ти чар ски, ко ји ево ци ра ју на сле ђе на род не 
по е зи је: „И у је сен ра ну, док шљи вин сок / низ гр ло се сли ва, / ко ша ва 
и у њој пе сма ту жна / у на шем уху пре би ва”.

Два су још из дво је на ци клу са из збир ке Рат но остр во, а то су 
„Фраг мен ти из ’Гра да’” и „При зо ри и пра зни не”. Пр ви је по тре сно има
ги на тив но све до че ње љу ди (же на во до но ша, „оних што раш чи шћа ва ју”, 
ар хе о ло га итд.) о не дав ним исто риј ским до га ђа ји ма ко је се у по је ди ним 
сег мен ти ма осла ња на по сле рат ну мо дер ни стич ку по е зи ју ка ква је ви ђе
на у, на при мер, пе сни штву Ми о дра га Па вло ви ћа. Пе сме су, симп то ма
тич но, по ве за не гла го лом го во ри ти ко ји је део на сло ва го то во сва ке од 
њих, а та ко ђе су до дат но осна же не при зи ва њем на сле ђа усме не тра ди ци
је и упо тре бом ко лек тив ног „ми” су бјек та. Та ко пе сма „Го во ри ар хе о лог” 
до зи ва древ ни, ар хај ски про стор и ре ви та ли зу је ви зан тиј ско кул тур но 
на сле ђе из пер спек ти ве са вре ме ног, ра том из му че ног чо ве ка, док пе сме 
„Го во ри пред рад ник” и „Оно што пред рад ник не го во ри” по сред но упу
ћу ју кри ти ку прот ка ну фи ном иро ни јом: „Од ко сти ју ових / што их из 
зе мље ис ко па смо / окви ре про зо ра да на пра ви мо, / од фи бу ла шар ке и 
бра ве, / или од ду ка та ако фи бу ла не до ста је. // Ма да, на ме ру не ма мо / 
ни ко ме рад да пла ти мо”.

На ред ни ци клус „При зо ри и пра зни не” се у мно го ме на сла ња на 
ра ни ја по е тич ка ис хо ди шта, те је при су тан ди ја лог са ства ри ма и ре ал
ним све том (пе сма „Ства ри”), али до жи вљај ствар но сти пе снич ког су бјек
та са да по при ма из ве сну тран сцен дент ну, он то ло шку ди мен зи ју ко ја је 
свој за ме так има ла и у ра ним збир ка ма: „Окру жен стал но ва шим при
су ством / и Оним ко јим је све увек про же то, / по же лим по не кад и ја, ето, 
/ у ћу та њу да се ме рим / са ти ши ном ва шом, / са не чуј ним бив ством”. 

Та шкент (2006) пред ста вља пре се дан у Мар че ти ће вом пе снич ком 
опу су пре све га у по гле ду фор ме. Лир ски осмер ци из ко јих је овај ком
плекс пе са ма са здан упу ћу ју на пе сни ко ву на ме ру да об но ви, или ма кар 
про бу ди се ћа ње на стил ска свој ства на род не по е зи је, а са мим тим и ро
ман ти чар ске (под се ти мо се Зма је вих Ђу ли ћа и Ђу ли ћа уве ла ка). По себ но 
је за ни мљив ево лу тив ни пут ове збир ке – 1988. из ла зи пр ва и нај кра ћа 
вер зи ја ове пе сме, да би 2006. она пре ра сла у низ од пе де сет тек сто ва 
ко ји чи не збир ку Та шкент. Лу дич ки ди на ми зам ни за ња по ет ских сли ка 
ко ре спон ди ра са ра ни је ис так ну тим прин ци пом рит мич ног улан ча ва ња. 
Жи жна тач ка свих пе са ма је Та шкент, глав ни град Уз бе ки ста на, ко ји 
Мар че тић уз ди же на ни во мит ског гра да, тво ре ћи од ње га сво је вр сни 
сим бо лич ки то пос. Вре ди спо ме ну ти и не што дру га чи ју гра фич ку ор га
ни за ци ју пе са ма – по је ди не стро фе или сти хо ви гра фич ки су „из ву че ни” 
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или из дво је ни од остат ка тек ста, или по сто ји, по пут це зу ре, ве ли ки раз мак 
из ме ђу не ких ре чи („Да је је дан са нак те би”).

Из бор пе са ма из прет ход не збир ке Иза за тво ре них очи ју (2010) 
све до чи о по себ ној пе снич кој зре ло сти ко ја под ра зу ме ва за о кру же ност 
из ра за. За раз ли ку од прет ход не збир ке, где је пе снич ки су бјект се бе са
оп шта вао енер гич ни јим и игри ви јим то ном, чи та лац се са да су сре ће са 
сти ша ним лир ским гла сом ко ји бе ле жи сво је ми сли и чул не ути ске о 
ис фил три ра ној спо ља шњо сти. Она пре у зи ма раз ли чи та об лич ја ко ја 
за о ку пља ју пе сни ко ву свест, а очу ђу ју ћи ме ха ни зам пе сме по е ти зу је и 
по ет ски нео бе ћа ва ју ће пред ме те. Та кав је слу чај са пе смом „Сто ли це”, 
ко ја је по све ће на Ра ши Ли ва ди, али и са пе сма ма „Огле да ло” и „Вра та”. 
За раз ли ку од ра них књи га, Мар че тић се, за кључ но с овом збир ком, по
сте пе но вра ћа кон вен ци о нал ни јој упо тре би сло бод ног сти ха, те је у овој 
збир ци, ви ше не го у оста ли ма, на ро чи то осет на те жња за је зич ком хар
мо ни јом. Овај ци клус оби лу је и ми сли ма о про ла зно сти ко је су ме лан хо
лич но ин то ни ра не, а ин тим ни дис курс се про ши ру је отва ра њем пи та ња 
о уса мље но сти („Јед ном при ја те љу”), до ди ру с при ро дом и не при па да ња 
свом гра ду („Пре тог ле та”), као и о по е тич ким узо ри ма („Си о ра но ве 
по ру ке”), ме ђу ко ји ма се по но во по ја вљу је Цр њан ски („Ка да стиг неш у 
Хи пер бо ре ју”, „Тре ну так овај”).

Овај из бор за вр ша ва се до дат ком од шест но вих пе са ма под на зи вом 
„Ра до зна ло сти – пе сме ко је до сад ни су об ја вље не у књи га ма”, ко је су по 
из ра зу и сти лу бли же тра ди ци о нал ни јим фор ма ма и има ги на ци ји, и ка
рак те ри ше их на ра тив ноде скрип тив ни за мах ко ји ме сти мич но пре ра ста 
у за мо ран, ду ги стих („Ба ка ји”, „Крај јед ног аме рич ког фил ма”), док су 
не ке дру ге („Ка пе”) ис пе ва не у по ли тич коса ти рич ном ма ни ру. Не ке од 
њих су но ве, а не ке са свим дав но на пи са не, јер по је ди не пе сме де ли ра
спон од без ма ло два де сет го ди на. Из њих се, ме ђу тим, не мо же по у зда но 
за кљу чи ти у ком ће прав цу Мар че тић да ље обо га ћи ва ти свој пе снич ки 
дис курс. Мо жда би би ло ефект ни је да је ау тор ове пе сме рас по ре дио по 
прет ход ним ци клу си ма ко ји не пра те хро но ло ги ју на стан ка, бу ду ћи да се 
за не ке од пе са ма мо же на слу ти ти у ком су по е тич ком пе ри о ду на ста ле. 
Ме ђу тим, овај сво је вр сни „ap pen dix” ту ма ча оста вља са број ним пи та
њи ма, с об зи ром на то да пе сме ни су да ти ра не по вре ме ну на стан ка. Ово 
отва ра мо гућ ност да се пе сме по сма тра ју као на го ве штај не ких бу ду ћих 
Мар че ти ће вих те мат скопо е тич ких пре о ку па ци ја. 

Ка та ри на ПАН ТО ВИЋ




