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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
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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. 
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По сто ји не ко ли ко те о риј ских и по ли тич ких те ма ко ји ма се пе сни
ки ња ре дов но вра ћа. Ва жни ји од са мих тих те ма је од нос ис ку ства пре
ма њи ма. Ве ро ват но нај бо ља пе сма у књи зи, „упут ство за уми ра ње”, кон
тра сти ра уми ра ње од љу ба ви кроз ко је лир ски су бје кат из но ва и из но ва 
про ла зи, са те о риј ским ста вом из ра же ним ци та том Алек сан дре Ко лон
тај: „Ја сам још увек да ле ко од по зи тив них при ме ра но вих же на, ко је 
при па да ју ис ку ству би ва ња же ном са ре ла тив ном ла ко ћом и, мо гло би 
се ре ћи, са за вид ном по вр шно шћу, чи ја осе ћа ња и мен тал не енер ги је су 
усме ре не на не што дру го у жи во ту, а не на сен ти мен тал на љу бав на 
осе ћа ња. Ипак још при па дам ге не ра ци ји же на ко је су од ра ста ле на пре
крет ни ци исто ри је. Љу бав – са свим сво јим раз о ча ре њи ма, сво јим тра ге
ди ја ма и ве чи тим зах те ви ма за са вр ше ном сре ћом – још увек има ве ли ку 
уло гу у мом жи во ту. Ису ви ше ве ли ку!” Те о риј ски и по ли тич ки ста во ви 
лир ског су бјек та су прот ста вље ни су ствар ном ис ку ству. И ту на ста је 
основ на ди на ми ка књи ге. Мо же ли се тај и тај по ли тич ки иде ал оства
ри ти, у ко јој ме ри, ка да и ка ко? То су пи та ња ко ја ве ћи на ових пе са ма 
про бле ма ти зу је. И то на из не на ђу ју ће увер љив на чин. 

Гле дан у це ли ни, „са мо ин тер вју” је убе дљив, све стран са же так јед
ног те о риј ског и по ли тич ког ста ва: „То што у мо јој по е зи ји ви бри ра те о
ри ја је са свим слу чај но, јер ето слу чај но сам упи са ла и за вр ши ла фи ло
зо фи ју, па не ка ко нај ви ше за вр ши ла у дру штве ној те о ри ји. Да сам ре ци мо 
упи са ла би о ло ги ју или ма те ма ти ку, ве ро ват но би мо ја по е зи ја има ла 
ви ше би о ло шких и ма те ма тич ких на сла га. Да ре ци мо уоп ште ни сам сту
ди ра ла не го во зи ла так си, ве ро ват но бих има ла мно го ма ње вре ме на за 
пи са ње и по е зи ја би по свој при ли ци би ла пу на са о бра ћај них на сла га, 
као и пси хо ло шких, јер бих би ла у тој по зи ци ји так сист ки њепси хо а на
ли ти чар ке ко јој љу ди сва шта при ча ју и ис по ве да ју.” Из дво јен из це ли не, 
овај ци тат де лу је као чи ста фан та зи ја. Не ко ко је упи сао ма те ма ти ку или 
би о ло ги ју има ма ње ин те ре со ва ња за књи жев ност не го не ко ко се ба ви 
дру штве ном те о ри јом. Так си ста, са не ким из у зе ци ма, на рав но, је сте не ко 
ко га по е зи ја не за ни ма, та ко да то ко ли ко вре ме на за њу има ни је ва жно. 
То пе сни ки ња Ма ја Со лар за ми шља се бе као так си сту, ма да је (не то ли
ко слу чај но) уме сто да во зи так си упи са ла фи ло зо фи ју. Да не жи ви мо у 
све ту ко ме су фи ло зо фи то ли ко ма ло по треб ни да мно ги од оних ко ји 
за вр ше фи ло зо фи ју мо ра ју да во зе так си да би пре жи ве ли, ово се уоп ште 
не би по ста вља ло као пи та ње. Сва ки де таљ „са мо ин тер вјуа” је фан та
зи ја на лик овој. Ре ци мо, сви љу ди би тре ба ло да ра де два са та ују тру, а 
по сле то га да се ба ве спор том и умет но шћу итд. Ово је ле па фан та зи ја. 
Ба вље ње не чим дру гим а не књи жев но шћу, сем то га што пла ћа ра чу не, 
ства ра и ра зно вр сна ис ку ства ко ја он да обо га ћу ју и књи жев но де ло. Баш 
она ко ка ко Ма ја за ми шља да би она би ла так сист ки њапси хо а на ли ти чар
ка ко јој би се љу ди ис по ве да ли. То што је фан та зи ја ле па не чи ни је ма ње 
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фан та зи јом. С дру ге стра не, фан та зи ја так си сте ко ме би не ко ре као да 
мо ра да ра ди са мо два са та днев но не би би ла да оста ло вре ме по тро ши 
на ба вље ње умет но шћу. Ово је фан та зи ја пе сни ки ње, а не так сист ки ње. 
И ов де има мо па ра докс. По е зи ја, не што што се нај че шће по ве зу је са гла
вом у обла ци ма, де лу је ре а ли стич но и убе дљи во, док те о ри ја де лу је као 
чи ста ма шта ри ја. Оту да на ста нак ове књи ге из гле да као ну жно бек ство 
од те о ри је у је дан на дру ги на чин ор га ни зо ван дис курс. Дис курс чи ја 
тач ност или не тач ност ни су пре суд ни за ње го ву убе дљи вост и објек тив
ност. Чи ја је објек тив ност упра во у то ме што са гле да ва су бјек тив ни 
до жи вљај су ко ба соп стве них ин те лек ту ал них стре мље ња и соп стве не 
сва ко дне ви це.

Ци клус пе са ма „на ви јам са дру штво”, ис пу њен са мо и ро ни јом, ба
ви се дру штве ном ан га жо ва но шћу лир ског су бјек та. Тај иро нич ни од нос 
ис ти че не склад те о риј ских ста во ва и вла сти тог ис ку ства. Ов де не ма 
ве ли ких ре чи већ се опи су је при ва тан жи вот дру штве но ан га жо ва не 
осо бе. Као што се на сла ге дру штве не те о ри је на ла зе у по е зи ји Ма је Со
лар, та ко се оне ов де на ла зе у сва ком аспек ту жи во та, од пра ња зу ба до 
од ла ска на пи ја цу где „ра де углав ном ни че ан ци и вит ген штај нов ци” 
(„кад је пен зи ја ма ла”). Лир ски су бје кат од лу чу је: „да нас сам од лу чи ла 
да не ћу ви ше пла ка ти / због то га ка ко жи ве мин гон ги у ки ни / ни за то 
што рад ни це*и у гу стим бо до ви ма све та / не ма ју здрав стве ну књи жи цу” 
(„ина че све је лук суз”). Ге о граф ско уда ља ва ње оних о чи јој се не сре ћи 
бри не ства ра иро ни чан от клон од са ме пат ње. Пре не ко ли ко да на Ма ја 
Со лар је на Феј сбу ку на пи са ла ста тус ка ко је нај зад до би ла здрав стве ну 
књи жи цу. Про бле ми су бли ски, али уда ља ва ње од про бле ма у са мој 
пе сми по ста вља кључ ни про блем у овој књи зи – да ли је пра ви на чин за 
ре ша ва ње лич них про бле ма ре ша ва ње тог про бле ма на гло бал но по ли
тич ком пла ну? Да ли је оно о че му пе сни ки ња фан та зи ра фан та зи ја 
так си сте и бо та ни ча ра? У пе сми „сне жна кар то гра фи ја” лир ски су бје кат 
ка же да од ра ног ју тра „прак ти ци ра” иде о ло ги ју. Са мо и ро ни ја на нај бо
љи мо гу ћи на чин.

Иро ни ја се на ста вља и у на ред ним ци клу си ма. Ци клус „на рав но 
да ни је при род но” ба ви се од но си ма ме ђу љу ди ма – по ро дич ним („пост
мо дер на при ча”): „ми див но жи ви мо / ја ко се во ли мо / има мо сед мо ро 
де це ко ја су нам нонстоп обе ше на о врат / не кад не ма мо шта да је де мо 
/ по су ђу је мо ше ћер и бра шно од су се да / али се ја ко во ли мо”; ге но ци ди ма 
(„мир мир ни ко ни је крив”); пре ва ра ма на пи ја ци („пи ја ца”) итд. У ци
клу су „пре чи це” по ја вљу је се мо тив штед ње ко ји је је дан од лајт мо ти ва 
књи ге – „штед ња је нај у ку сни ји са сто јак ка пи та ли зма” („пре чи цом до 
руч ка”). „јед ном смо у про ју до да ли / и са мо у би ство на шег ста на ра”, 
сто ји на јед ном ме сту. Штед ња је у ве зи са на сло вом са ме књи ге, ка ко 
об ја шња ва ау тор ка у „са мо ин тер вјуу”. За чи ни у овој пе сми, као са мо
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уби ство ста на ра и штед ња (од су ство за чи на, нул ти за чин), иро нич ни су. 
Сам је зик ко јим се ка пи та ли сти обра ћа ју рад ни ци ма, у ко ме оно што је 
за њих за чин тре ба да за рад ни ка бу де од су ство за чи на, ства ра ту иро ни ју. 
Рад ник је не ка пи та ли ста. Ка пи та ли ста је чо век, рад ник не чо век. Мач ка 
у пе сми „слај до ви од згра де од згра де” зо ве се Мач ка. Име је за чин. Ка
пи та ли ста мо же кућ ном љу бим цу да оста ви но вац у на след ство. Рад ник 
не мо же да јој да ни име. Ано ним ност је без за чи на. Сле де ћи ци клус, 
„еко ном ске”, вра ћа се овој те ми. У пе сми „еко но ми ја штед ње” опи сан је 
је дан дан ко ји по чи ње сек сом (а секс је за ба ва за си ро ти њу), по том сле ди 
до ру чак од бли тве, па чај, сун це ко је се „бес плат но ра си па” (ра си па се 
но вац, по но во се је зик ка пи та ли зма ко ри сти за дру ге ства ри), он да сле
ди по здра вља ње бо га тих ком ши ја, тап ша ње два пса од сти ро по ра, за тим 
ме сец уси са све же ље и „по но во си че сти там се би што сам да нас по пи зди
ла под но шљи во / ште де ла мај стор ски ма вр хун ски акро бат ски / ште де ла 
се бе и дру ге”. У за вр шном сти ху се је зик ка пи та ли зма зло у по тре бља ва. 
Вра ћа му се пра вом ме ром. У ре чи штед ња на ла зи се пра ва вред ност, 
жи вот се осми шља ва. Ка пи та ли ста је онај ко ји тро ши. Се бе и дру ге.

Ци клус „не чи ја же на” Ма ја Со лар је по че ла да пи ше пре не ких 7–8 
го ди на, не по сред но по сле об ја вљи ва ња пр ве збир ке пе са ма. Оту да мо жда 
и ути сак да су про бле ми ко ји се ов де по ста вља ју мо жда ма ло за ста ре ли. 
Са ма иде ја да се пи ше о ве ли ким же на ма ко је су за пам ће не са мо као же не 
сво јих ве ли ких му же ва да нас се чи ни ма ње ак ту ел ном, с об зи ром на све 
про ме не ко је су се до го ди ле у ме ђу вре ме ну. 

Те ме по кре ну те у пе сма ма ни су нај зна чај ни је што ова књи га ну ди. 
То је пре све га бес ком про ми сан, искрен од нос ау тор ке, ка ко пре ма се би 
та ко и пре ма чи та о цу. Чи та лац та квим пе сма ма уз вра ћа по ве ре ње та ко 
да је ово јед на од оних рет ких књи га ко је по не су чи та о ца, ко ји чак и ако 
га не за ни ма ју те ме ко ји ма се књи га ба ви не оста је рав но ду шан. Пе сме 
за то у пра вом сми слу де лу ју ан га жо ва но, на го не га да на кри тич ки на чин 
раз ми шља о свим аспек ти ма ка пи та ли стич ког дру штва, и што је још 
ва жни је, да раз ми шља у дир кур су ко ји је ка пи та ли стич ко дру штво ство
ри ло. На слов књи ге би се мо жда мо гао и про ту ма чи ти као да опи су је 
стил, ко ји је ли шен уо би ча је них пе сни чих укра са, али и сли ку дру штва 
ко је је та ко ђе при ка за но без шмин ке.

Ни ко ла ЖИ ВА НО ВИЋ




