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ста вља ди рект ну ре а ли за ци ју ме та фо ре ко шу љи це смр ти. Но го оста вља 
отво рен про стор за раз ми шља ње да ли је бол због са зна ња о вла сти тој 
смрт но сти про јек то вао на бол због гу бит ка дра гог би ћа: „Глу ве сли ке 
мр тве књи ге Жив је са мо бол”. 

И по ред ис ку ства стра да ња, гу бит ка, оси па ња, ко је је из и ски ва ло 
упор ни, це ло жи вот ни по ку шај да је рас ту ма чи, смрт за Но го во лир ско 
соп ство оста је то не ра зу мљи во, ту ђе Дру го, ко је је ва зда осу ђен да пра ти 
из свог (пе снич ког) ис ку ства: „У ви си ни ле де но је У ду би ни сту де но је 
/ У да љи ни ни је мо је Из ту ђи не ту ђост по је” („Ту жба ли ца успа ван ка”). 
Оп сед ну тост Дру го шћу или страх од Дру го сти, без об зи ра на ње но по
ре кло (људ ско, де мон ско или бо жан ско) сво је фор мал но уто чи ште про
на ла зи у со не ту. За пе сни ка, па ра док сал но, ис по ста вља се да је упра во 
со нет нај при род ни ји пе снич ки об лик ти хе по ми ре но сти са узу си ма вре
ме на у пост со нет ном по е тич ком хо ри зон ту. Јер, то ни је тек пу ка фор ма, 
већ вред ност по се би, оте ло вље ње јед не уз ви ше не за ми сли естет ског 
пре и спи ти ва ња смрт но сти упра во он да ка да је па ку је или скла ди шти у 
скру пу ло зни пе снич ки рам ко ји, због бре ме ни то сти тра ди ци је, из и ску је 
тро стру ку од го вор ност – пре ма прет ход ни ци ма, са вре ме ни ци ма и соп
стве ном на дах ну ћу. Мах нит су бјект са мо кон тро лу ус по ста вља упра во 
у нај стро жем, нај све де ни јем, нај ри гид ни јем лир ском про сто ру, у ко јем 
очај, страх, огор че ње, по раз, гу би так снис хо ди или се пре о бра жа ва у 
ре зиг на ци ју као при мер но ста ње ве ру ју ћег по је дин ца ко јем се при род
ним сле дом – да кле, ста ро шћу, бли жи смрт. Та ти ха со нет но уо кви ре на 
ре зиг на ци ја упра во и ис хо ди естет ску вред ност це ло куп не збир ке. 
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Два на ест го ди на на кон књи ге пе са ма Пе снич ки ате ље (2005), пе
сник Алек Ву ка ди но вић пред ста вља, прет по ста вљам, и за вр шни део 
оформ ље ног дип ти ха под на сло вом Пе снич ки ате ље. 2. И сти хо ви ма 
све до чи да љи „трај” ње го ве ка рак те ри стич не је зи ко тво рач ке ме ло дич
но сти, до вр ху ње не опе смо тво ре ним гном ским бе ле зи ма, че сто у сфе ри 
има ги нар ног, па и ап стракт ног. Та ко ђе, овај „трај” уса гла шен је са пре
фи ње ним осе ћа јем за је зич ки и зна чењ ски склад, али и упо до бљен са 
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це ло ви то шћу пе са ма, ка кве ње го ве пе сме и је су. Оправ да ње Ву ка ди но
ви ћег књи жев ног ма ни фе ста мо же се про на ћи у Ма лар ме о вим пред ви
ђа њи ма да по е зи ји сми сла и сли ке тре ба по вра ти ти еле мен те му зи ке и 
зву ка, јер, ка ко сам пе сник ка же, по е зи ја без му зи ке и ме ло ди је ни је ни шта 
дру го до пти ца без кри ла и гла са, у че му се пре по зна је сан број них пе
сни ка да се до сег не по е зи ја ко ју мо же мо до жи ве ти као чи сту по е зи ју, а 
што је по себ но це нио је дан Пол Ва ле ри. Ина че, књи жев на кри ти ка већ 
је пре по зна ла Ву ка ди но ви ћев стих као збли жа ва ју ћу па ра ле лу из ме ђу 
ва ле ри јан ског и ма лар ме ов ског пре по зна тљи вог про сто ра и есте ти ке, 
као „звуч ну гра ну срп ског сим бо ли зма”, ка ко ју је оправ да но осло вио 
Љу бо мир Си мо вић, али без од ри ца ња од ау тен тич ног је зи ко твор ства и 
по ни ра ња у тај не је зи ка, пра ста ре ме ло ди је ре чи, са чу ва ну тра ди ци ју и 
књи жев ну ба шти ну, ко ји су у ко нач ном за кључ ку по ста ли бе лег ње го вог 
пе сни штва, што је дру ги, сим би о тич ни и рав но прав ни део ње го вог пе
сни штва.

У ова квим си ту а ци ја ма, ка да се огла си зрео, вре дан и са мо сво јан 
осам де се то го ди шњи пе сник, на кон из ве сне, да не ка жем ду же, на зна че
не вре мен ске дис тан це, зна ти же љу пред ста вља пи та ње о одр жи вим мо
гућ но сти ма пе сни ка да са чу ва свој до са да шњи вред но сни по ет ски ни во. 
Овом при го дом, та ква за пи та ност пре ста је и за бри ну тост не ста је већ 
на кон про чи та ног пр вог ци клу са „Зар не тер ци не”. Раз ло га за страх не ма. 
Шта ви ше. 

За пра во, већ на са мом по чет ку књи ге уо ча ва мо и пе сни ко ву до след
ност до са да шњем за вид ном ства ра лач ком по ступ ку, пе снич ком са др
жа ју и ква ли те ту сти хо ва ња, као и пе сни ков да љи на ста си је ви ћев ски и 
ко де ров ски ба ја лич ки ис тра жи вач ки про дор у ре чи, у пра ре чи, у гла сов
не фрак ци је ар хи ре чи и њи хо ва зна че ња, ко ја од сли ка ва ју пе сни ков је
зич ки вир ту о зи тет. Пред ста ва пе сни ка као ма гиј ског вр хов ни ка ре чи 
ода је ути сак хер ме тич не по е ти ке, и као та ква се Ву ка ди но ви ће ва по е зи ја 
и до жи вља ва од стра не књи жев не кри ти ке. При том, до се ман тич ког скри
ва ња, али и до су шти не ре ду ко ва них ре чи, пе сни ко ва за ми сао и на ук 
би ва ју при хва тљи ви, али и је зич коме ло диј ски при јем чи ви, и то са осе
ћа њем и сна гом бу ђе ња успо ме на, ис ку ства и ба шти не као бес це на ко ји 
од ре ђу ју и пе сму и пе сни ка. 

Је зич ка ре дук ци ја и та у то ло ги ја ни су свр ха са ме се би, већ по год ност 
да се та ква си ту и ра ност и рит мич но успо ра ва ње са ба ја лич ким по ја ча
ва њем зву ка до дат но пре о сми сли и чи та о цу по ну ди пе сни ков на ум, са 
пра вом и при та је ном же љом на да ље осми шља ва ње сти хо ва и пе са ма, 
јер по Ма лар ме о во вом про ми шља њу и пе сма, па и књи га, са мо су мо гућ
ност да бу ду пе сма и књи га, а што ће по ста ти је ди но у ру ка ма и на кнад
ном до жи вља ју чи та о ца.

За то тре ба ре ћи да Ву ка ди но ви ће ве је зич косми са о не бра ву ре за
др жа ва ју при ви ле ги ју на да љи и не пред ви ди ви се ман тич ки од јек, као 
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и на уза јам на на кнад на укр шта ња и пре но ше ња зна че ња, чи ји се ток не 
мо же уна пред од ре ди ти и вре мен ски огра ни чи ти. Про цес до ми шља ва ња 
и до са зна ва ња по спе шу је и омо гу ћа ва пе сни ко ва пре по зна та ау то ре флек
сив ност, ко ја је по ста ла кључ на осо бе ност Ву ка ди но ви ће вог „ка сни јег” 
пе ва ња, а ко ја пред ста вља и по се бан ме та фи зич ки ква ли тет и зна чај 
пе сни штва, што је уо чи ла Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић у по го во ру Пе снич-
ког ате љеа. 2. 

Пе сни ко ва ра ни ја од ли ка, већ по ми ња на, је сте ис пи ти ва ње ча ро
ли је је зи ка, ма ги ја сти ха и зву ка, ко ју пе сник на ста вља у нео че ки ва ној 
и нео бич ној пе сми „Пе ча тиса мо ци та ти” (де ли мич но и у прет хо де ћој 
пе сми „Из ARS PO E TI CA, III”), ко ја се са сто ји од Ву ка ди но ви ће вих 
ме ди та тив них и је зич коигри вих ми ни ја ту ра из ра ни јих књи га, и ко ја 
је (пе сма „Пе ча тиса мо ци та ти”) са да склад но узгло бље на у ци клу су 
„Сло ва и пе ча ти”. И дру ге пе сме из ове књи ге има ју исту функ ци ју уза
јам ног умно жа ва ња раз го во ра ко ји се пре ли ва ју у дру ге књи ге, али и 
пре у зи ма ју ди ја ло ге за по че те у прет ход ним за јед ни ца ма сти хо ва, укљу
чу ју ћи и пр ви део дип ти ха. Пу те ви се ових раз го во ра не мо гу прет по ста
ви ти, већ са мо до жи ве ти лич но. 

Ме ђу тим, ова квим по ступ ком пе сник Ву ка ди но вић не са мо да је 
про звао сво је ра ни је сти хо ве и ре че ни це не го је и по ку шао, и оства рио, 
сво је вр стан спој и ди ја лог из ме ђу Пе снич ког ате љеа. 2 са ра ни јим сво
јим књи га ма, при че му је под се тио и чи та о це ње го вог це ло куп ног пе
сни штва да тај ди ја лог, уи сти ну, и да ље тра је, пре све га због бли ско сти 
и спо ји во сти емо тив них на но са и „су шта” и сми сла на шег тра ја ња. Али 
и због је зич ких и син так сич ких ино ва ци ја, ко је, иа ко се про жи ма ју и 
умре жа ва ју то ком свих ње го вих књи га, ипак, не ке од тих ре чисим бо ла 
(„Уста стра ха, Уста ушћа, Ло вац, Да љи на, Кри ла, Круг, Траг, По реч, Кров, 
Сушт, Ди винго ра, Жи шка, За чарго ра”) већ су по ста ли пре по зна тљи ви и 
за штит ни знак од ре ђе них Ву ка ди но ви ће вих пе снич ких књи га, чи ји се ехо, 
с вре ме на на вре ме, не на да но по ја вљу је то ком чи та ња Пе снич ког ате љеа. 
2, ко ји бро ји све га два де сет и шест пе са ма, раз вр ста них у осам ци клу са.

Ву ка ди но вић већ у пр вом ци клу су све до чи да је кон траст онај ам
би јент у ко јем се ње го ве пе сме и да нас зби ва ју. Шта ви ше, пе сник у истом 
сти ху, као и ра ни је, про тив ре чи из вор ној ре чи са ње ном опре ком („об да н–
об ноћ”; „вре ме –зло вре ме”, „сли ка –ан ти сли ка”, „зву ци –му ци”, „пра ви на 
кри ви на”, „не реч ре че”), ства ра ју ћи пра ву ни ску сли ка и зна че ња у ла пи
дар ном дис кур су. На по чет ку пр ве „Зар не тер ци не” при сут не су на ја ве 
веч но сти и зна ци пре по зна ва ња кроз вре ме ко је је бес крај но („Тра зи 
ко ји се по зна ју међ сви ма: / Пе сме у пе сма ма кри ла у кри ли ма”), а већ у 
дру гом сег мен ту исте пе сме на во ди оне ко ји не ма ју пра во на то („Ко да ха 
не ма ко кро ка не има / Не мо же сни ти сли ти се са њи ма”). 

И у овој књи зи зна чај но је при су ство Ап со лу та, што све до че и са ми 
на сло ви пе са ма – „Ода Бо гу не про зир но сти”, „Ма ли ико но стас”, „Сва ки
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да шња мо ли тва”, „Мо ли тве ник”, као и за вр шни стих књи ге: „Круг је 
Бо га пун је бли ста бес крај мла ди”. У ис тој пе сми, „Трај се но ви гра ди”, 
пе сник под се ћа да су и ре чи сим бо ли тра ја ња, па и на су шног оп стан ка: 
„Је си Бо гу све си Је си зра ка жи ва / У је зи кузву ку Трај се но ви гра ди”. 

Пе сник на ста вља да нас опо ми ње и упо зо ра ва на не при јат но сти у 
ви ду ба ја лич ке и бај ко ви те та ме, ве тра, за бо ра ва и не зву ка, ко ји нам 
од у век пре те, овом при ли ком, уз по моћ опе смо тво ре них али те ра ци ја и 
асо нан ци ја („Там су без да ни Не чу ја су жи це / На кра ју пе сме и на кра ју 
Сло ва” – пе сма „Там су без да ни Не чу ја су жи це”; „Сад ве три не / Са пла
ни не Тамтам ни не / Сад ве три не // Ду ва ју ти кроз ну три не” – пе сма 
„Бе ше би ло”). 

И у Пе снич ком ате љеу. 2 уо ча ва мо из ве сна пе сни ко ва од сту па ња 
од до са да шњег по ступ ка, на при мер у пе сма ма са ду жим и сми ре ни јим 
сти хо ви ма („Кан та та Ду бо ки вр хо ви”, „Зву ци из За чарго ре”, „Фу сно та на 
те му: пе сник и Му за Епи фа ни ја”), ко ји не при хва та ју звуч на пре ла ма ња. 
На пла ну је зи ка тре ба из дво ји ти но ве ре чи, нео че ки ва не и при па да ју ће 
не пе снич кој гра ђи, тач ни је – син таг ме ко је су из ме на већ про зва них: 
„Уста са фу сно та уста са мар ги на” у „Пе сми о пе сми фу ги”. 

Ипак, пле не згу сну те, рит мич не, скра ће не и ре ду ко ва не ре чире че
ни це ко је су исто вре ме но и сли ке, и сим бо ли, и асо ци ја тив ни ни зо ви, и 
ко ји ма ни шта не не до ста је, као што је у пе сми „Ма ли ико но стас”, ко јом 
вла да ју ре че ни це од са мо јед не, али зна чењ скосли ко ви то до вољ не ре чи, 
на ро чи то у ни сци (као у бај ка ма) пре ло мље них два на е сте ра ца у ди сти ху:

Ку ћа Шу ма Го ра 
Не бо Крст и Ру жа
Ду бо ко под кро вом 
Ко ре ни се Ду ша

под се ћа ју ћи нас још јед ном на ма гиј ски зна чај ку ће, као пр(а)вог ми кро
ко смо са и ко ре на свих по зна тих, су штих по ја ва и ре чи, што пе сник Алек 
Ву ка ди но вић ви ше од по ла ве ка сво јим ау тен тич ним сти хом за го ва ра, 
а нас, још увек, и од ре ђу ју у пу ном сми слу и зна че њу („У је зи кузву ку 
/ Сушт је – бит је ди на” – пе сма „По хва ла Сло ву”). У јед ном ин тер вјуу 
пе сник Ву ка ди но вић ис ти че да су сто же ри чи та вог ње го вог пе сни штва 
(кри ти ка га је одав но осло ви ла као за вид но ме ло диј скоје зич ко и сми са
о но са гла сје) – Сло во, Књи га, Пе сни штво и Умет ност (пе сник их ис пи
су је ве ли ким по чет ним сло вом), јер за ње га не ма уз ви ше ни јих мо ти ва.

По ред оче ки ва них број них и ра зно вр сних та у то ло шких стил ских 
и игри вих фи гу ра, и ре фре ни су (у ви ду чи та вих сти хо ва, син таг ми, 
опреч них би но ма) зна чај на од ли ка нај но ви је пе снич ке књи ге Але ка Ву
ка ди но ви ћа, ко јом се пе сник, још јед ном, пред ста вио као вир ту оз игре 
ре чи ма, игре сли ка ма и зна че њи ма, оста ју ћи по све ћен је зи ко твор ству, 
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лир ским ап страк ци ја ма и асо ци ја ци ја ма, као и ефект ним гном ским по
ен та ма, по твр ђу ју ћи и на тај на чин ви со ке естет ске вред но сти, због че га 
је одав но већ за слу жио ме сто у са мом вр ху срп ске по е зи је. 

И овом за јед ни цом сти хо ва Пе снич ки ате ље. 2, пе сник Алек Ву
ка ди но вић је још јед ном по твр дио сво је за вид не ко ор ди нат не бе ле ге на 
ма пи срп ске по е зи је.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ФАН ТА ЗИ ЈА И ИРО НИ ЈА

Ма ја Со лар, Без за чи на, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2017

Нео бич на је струк ту ра но ве књи ге Ма је Со лар. Са му еди ци ју у ко јој 
је об ја вље на од ли ку је по сто ја ње по го во ра. То мо же би ти до бра или ло ша 
ствар. За ви сно од по е ти ке. За не ку по е зи ју је ло ше да већ у пр вом из да њу 
бу де про пра ће на ту ђим ту ма че њем, ту ма че њем ко је се нај че шће узи ма 
као ис прав но. Ау тор већ у сам текст ста вља све што је по треб но за ње го
во раз у ме ва ње, па ако се то не мо же раз у ме ти из са мих пе са ма, ко мен
та ри и по го во ри ни шта не зна че. Књи га Ма је Со лар од са мог по чет ка 
отва ра кар те: „ово ни је за раз у ме ва ње”, за вр шни је стих пр ве пе сме. Ту 
ни је би ло по тре бе ни шта до да ти. Ипак, у „са мо ин тер вјуу”, Ма ја Со лар 
об ја шња ва овај став: „aнтихерменеутика је пли ва ње у спек та клу тек ста. 
став да ни је по треб но раз у ме ти по е зи ју и да не тре ба пи са ти та ко да бу де 
ра зу мљи во. по го то во не за то што је на род јел те на вод но глуп и ни шта не 
раз у ме, па тре ба пи са ти ’ра зу мљи вим је зи ком’. је зик је увек не ра зу мљив 
и не про бо јан. не по сто ји кључ ко јим се от кљу ча ва зна че ње, не ма зна че
ња”. У овом од лом ку ау тор ка као да про тив ре чи се би. На род ни је глуп 
па му не тре ба об ја шња ва ти, не ма зна че ња, а опет са ми ти ис ка зи су 
ту ма че ње сти хо ва с по чет ка књи ге ко ји ни су ни ко га збу ни ли. Ме ђу тим, 
ов де ни је реч о об ја шња ва њу сти хо ва, већ о из ра жа ва њу истог са др жа ја 
у раз ли чи тим дис кур си ма. Пе сни ки ња Ма ја Со лар је слу чај но те о ре ти
чар ка, па оту да на сла ге те о ри је у ње ним пе сма ма. „Са мо ин тер вју” не 
пи ше пе сни ки ња Ма ја Со лар, већ те о ре ти чар ка Ма ја Со лар, ко ја је овај 
пут слу чај но и пе сни ки ња. „Са мо ин тер вју”, ко ји је већ де ло те о ре ти чар ке, 
пра ти и по го вор ко ји је, за раз ли ку од ве ћи не по го во ра у овој еди ци ји, 
дру штве ноте о риј ски а не књи жев ноана ли тич ки. Ти ме се од по е зи је с 
по чет ка књи ге до ла зи до те о ри је на кра ју ко ја об ја шња ва ка ко по е зи ју 
та ко и те о ри ју ко је се на ла зе у пе сма ма. Оту да већ са ма књи га на кра ју 
тра жи да бу де чи та на те о риј ски и по ли тич ки, а не чи сто књи жев но а на
ли тич ки. 




