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К Р И  Т И  К А

О МО ЋИ МА ПЕ СНИЧ КОГ ТЕК СТА

Де јан Алек сић, Рад но вре ме ра ја, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 
2018

За чет на пе сма књи ге Рад но вре ме ра ја осло вље на као „Про ле го
ме на” (чи тај – ан то ло гиј ска игри ва ми ни ја ту ра), ко ја у це ло сти гла си: 

У ре чи око два су ока 
Ма ле на кост 
Из ме ђу њих
Др жи вид на оку пу 

Пру жам до каз 
Да го вор је све тлост

Тво је је 
Са мо да про гле даш,

је сте пе сма ко ја се мо же ду го ту ма чи ти, а по во дом ње се мо же још мно го 
ду же го во ри ти и ди ску то ва ти, и то у не ко ли ко зна чењ ских пра ва ца, ка ко 
кроз књи жев но кри тич ко про ми шља ње, та ко и кроз фи ло соф скоре ли
гиј ски дис курс.

Овом пе смом Де јан Алек сић, очи глед но је, на го ве шта ва ка ко би тан 
ор ган као што је то чу ло ви да, ипак, са мо по ма же чо ве ку да ви ди, раз лу
чу ју ћи спо соб ност да се гле да од спо соб но сти да се ви ди, уз на по ме ну 
да тек ви ђе но по се ду је моћ да до сми шља ва и прет по ста вља („...ствар ност 
/ Ни је са мо оно / Што се до га ђа” – пе сма „Ве ру јем, 14”), а што су, ра ни
је, и би блиј ски тек сто ви те о риј ски по ја шња ва ли.

Али за по ме ну ту пе сму има мо пра во по ми сли ти да она ни је са мо 
од раз про ми шља ња о са знај ном фи зи о ло шком про це су, не го је то и сво
је вр стан ма ни фест Алек си ће вог пе снич ког по ступ ка у овој књи зи, ко ји 
је за по чет још и у ње го вим прет ход ним књи га ма Би ти (2013) и У до бар 
час (2016), као што је и са др жај ње го ве нај но ви је књи ге на ста вак ра ни је 
пе снич ки про ми шља них и уоб ли ча ва них пој мо ва и ми то ва. 
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У овој пе сми, и не са мо у њој, и го вор је за вре део слич ну си ту и ра
ност од стра не пе сни ка („го вор је све тлост”), ко ја, оправ да но, асо ци ра 
на па ра бо ле и ме та фо ре у Књи зи По ста ња. Ме ђу тим, пр ва пе сма у књи
зи – „Про ле го ме на” – „го во ри” још не што, уз пре о ста ле пе сме, ве ћи ном 
из по чет ног ци клу са „Као пр во”. На и ме, пе сник на сто ји да уо чи и пре
по зна сва мо гу ћа зби ва ња у пе сми кроз од но се уну тар пе сме, пе сни ко вог 
су бјек та, је зи ка и го во ра. У пе сми „Сир ће” пе сник на ја вљу је пе снич ке 
и по зо ри шне фи гу ре: „Уско ро ће на сце ну / Сту пи ти чу ве не але го ри је / 
и те а трал ни сим бо ли”.

Да кле, пе сник Алек сић, кон ци зним, крат ким и сли ко ви тим сти хо
ви ма, игри во и убе дљи во пе ва о по е ти ци пе сме (у пе сми), што по твр ђу је 
и пи сац по го во ра Дра ган Бо шко вић („Алек сић јед но став но на ви ја ме
ха ни зам сво је по е ти ке, и по е зи ја ра ди, као сат... и ау то по е тич ки уво ди 
у рас пра ву о по е зи ји, у пре и спи ти ва ње мо гућ но сти пе снич ког пи сма”). 

Тре ба ре ћи да у овом ци клу су („Као пр во”), на ро чи то, Алек сић 
ус по ста вља ми то ло шкоан тич коби блиј ску ве р ти ка ли за ци ју са на шом 
ску че ном и не при род ном сва ко дне ви цом и са на шом „сно ви ди цом”, које, 
ни ме ђу соб но, че сто ни су у са гла сју и по доб но сти („...го ди на ма по ку
ша вам / Да на пи шем ан ђео а да се због то га / Не осе ћам ло ше” – пе сма 
„О ве ли кој пе сми”). Пе сник, та квим по ступ ком, ус по ста вља нео че ки ва
не од но се уну тар пе сме, ко ја се, у та квим усло ви ма, про сти ре на мно го 
ши ра и ве ћа про сто р на и вре мен ска по ља. Пе сник се у пе сми „Мо је 
пе сме ни су ви до ви те” пи та, не на да но, „где је (...) са да” ње гов „школ ски 
друг, сла бо вид као Ха рон”? Да ли „пре во зи / То ва ре из ги ну лих ча со ва 
/ С јед не на дру гу оба лу се ћа ња”, до вр ху њу ју ћи, осми шља ва ју ћи и усло
жња ва ју ћи сво је пе снич ко пи смо.

За то је, са свим ра зло жно, пе сни ко во уве ре ње „да сва ки облу так / 
Кри је у се би по јед ну реч”, као и пе сни ко во убе ђе ње у ма ги ју и све моћ 
ко ју ре чи има ју у од но су на нас смрт не и про ла зне, као што се, на при
мер, уо ча ва у пе сми „Ни је ми да то”: 

Ни је ми да то да ми слим ду бље 
Од оног што ре чи већ по зна ју, 
Ни ти да осе ћам чи сти је
Од оног што пре ћу те.

Пе сник би да до ку чи тај не, ко је, за по се да ју ћи про сто ре и зна че ња 
из ме ђу ре чи и ства ри, лир ског ли ка и пе сме, пе сме и ње ног са др жа ја. 
По себ на је пе сни ко ва по тре ба да про ник не у при су ство не ви дљи вих и 
не пред ви дљи вих пу ко ти на из ме ђу при ро де и зна че ња ње них име нич ких 
од ред ни ца, као из ме ђу два све та (Ду шан Бан дић), „из ме ђу сно ви ди це и 
ја ве” – пи ше пе сник Алек сић у на слов ној пе сми „Рад но вре ме ра ја”. Ме
ђу тим, про сто р ни и зна чењ ски, нај че шће не на гла шен и при ме рен, али 
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при су тан раз мак из ме ђу ре чи и ства ри ва ри ра и дис крет но ме ња сво ју 
по зи ци о ни ра ност, као и из ни јан си ра но пре ли ва ње ли ко ва пе сме јед них 
у дру ге, у њој или ван ње. Тре ба ре ћи да су асо ци ја тив но умре же не и су
прот ста вље не пред ста ве прет ход но при ла го ђе не вла сти том до жи вља ју 
(по не кад и при ме ре но пре о бра же не), и да уче шћем ме та фо ра и по ре ђе
ња омо гу ћа ва ју пе сни ку да ве што и за час пре о кре не зна че ње пе сме у 
дру гом сме ру, не рет ко нео че ки ва ном. Пе сник то чи ни из ре чи у реч, из 
сли ке у сли ку, од ак те ра до ак те ра пе сме (што илу стру ју и са ми на сло ви 
Алек си ће вих пе са ма: „Из тај ног жи во та гра ма ти ке, „О ве ли кој пе сми”, 
„Ма ли пе сник”, „Чи та лач ка ети да”, „Ли ри ка на гра нич ном пре ла зу”, као 
и сти хо ви у пе сми „Пар ти ја”: „Кад год се стих поп не на ве ша ла / Под 
ко јим на ви ја осред ња ли ри ка”), по пут углав ном фе но ме но ло шке ан тро
помор фи за ци је, због че га се пе сник, пот пу но оправ да но, од лу чу је да, кад 
год за тре ба, за шти ти угро же ну па ти ну од ан ти ке до да нас, и сим бо ле 
ко је по се ду ју сви сло је ви пе сме, вре ме на и про сто ра. И то оства ру је не
по сред но и при јем чи во, упр кос из ве сном очу ђе њу соп стве ног хо ри зон та. 
Пе сник то чи ни и са из ве сном ла ко ћом, ко ја је, пре све га, од раз пе снич ке 
ве шти не. У игри вом пре ли ва њу ре чи и сли ка, сти хо ви, по не кад, отво ре 
и хо ри зон те ко ји у пр вом чи та њу ни су пот пу но ра зу мљи ви, али их чи та
лац (пред)осе ћа као вред не и ау тен тич не, а што ли чи на, пе сми нео п ход
не, Ин гар де но ве зо не нео д ре ђе но сти.

Осим на ве де ног по ступ ка пе сни ко вог збли жа ва ња са мо ти ви ма и 
те ма ма, пе сник се ни је ли шио ни ис ку ства, ни емо ци ја, ни сло бод них 
про ми шља ња о жи во ту и све ту, ни њи хо ве ма гиј ске си нер ги је до спо
ји во сти и пре та па ња јед них у дру ге, и обрат но (о че му по себ но све до чи 
пе сма „О ру жи и пра зи лу ку”). Че твр та од укуп но два де сет јед не „Ве
ру јем” ја сно илу стру је да се пе сник ни је од ре као ни соп стве них то плих 
успо ме на и се ћа ња из бли ске про шло сти: 

Ве ру јем у он то ло шки збир 
Јед ног др ве та и две ста ре 
Ду ше, ко је под њим се де
И ћу ћо ре, у оно до ба да на 
Ка да веч ност са мо на час
Уход нич ки у нас вир не. 

Из већ ци ти ра них сти хо ва на слу ћу је се пе сни ко ва асо ци ја тив ност, 
пре све га, по раз ли чи то сти и су прот но сти, ко ји, сви ску па, до дат но за
чу ђу ју и оне о би ча ва ју сти хо ве из ме ђу њих, по го то во што је њи хо ва 
од ред ни ца тран свре мен ска и зна чењ ски ви ше слој на („...зи ма ша ље сво ју 
де цу / Да про се по све ту на шим дла но ви ма” – пе сма „Чи та лач ка ети да”; 
„Тре ба да одеш ме ђу љу де / И ви диш ка ко тво ја са мо ћа / Жи ви на ли ци
ма дру гих (...) Сва та ли ца дом су твој” – пе сма „Апар тид”; „А од пр ве 
зо ре тек се бе ше охла дио свет” – пе сма „Рад но вре ме кра ја”; „Исти на, 
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ла ви рин та одав но не ма, али / Клуп ко оне лу до за љу бље не цу ре / Ко тр ља 
се ме ђу на ма, тра же ћи но ве зи до ве” – пе сма „Ноћ у ре дак ци ји”). Опре ку 
Алек си ће вих сти хо ва, на рав но хо ти мич ну, чи та мо и у пе сми „Ноћ и 
Дан ска”: „Ипак, сре ћа нас по не кад са че ка / На ме сти ма ода кле су је про
те ра ли”, а у пе сми „Трик”, ко ја за по чи ње за чуд ним сти хом: „Пу цањ је 
тач ка су сре та две ти ши не”, ко ји ути шан од је ку је из над чи та ве пе сме, и 
чи ја је по ла зна тач ка пе сме „трик с не ста ја њем нов чи ћа”, асо ци ја тив но 
у ис тој би ном ној и нео че ки ва ној по зи ци о ни ра но сти је сте и сам ства ра
лач ки чин:

Че ка ти свет иза фор му ле ства ра ња 
И ства ра ти га од пре о ста лог че ка ња. 
Жи вот – мај стор оп се нар ског за на та. 
Да ни – на ив на пу бли ка у ре ду за кар ту.

Ова кав пе снич ки по сту пак, уз на ра тив ни и очу ван ме ди та тив ни 
дис курс ко ји упот пу њу ју са му пе сму, до дат но до но си ви ше знач ност и 
та мо где се, на пр ви по глед, то и ни је оче ки ва ло. Мо жда де лу ју нео че ки
ва но и над ре ал но пр ва два сти ха пе сме „Post ver ba”: „Во лео бих да имам 
жи ва уста / Ко ја го во ре мр тве је зи ке”, ко ју об ја шња ва пе сни ков при мар
ни на ум („Про на ћи сти хо ве / Та квог из ра за / Да је зик на по кон / Лег не у 
веч но од мо ри ште” – пе сма „О ру жи и пра зи лу ку”), ко ји нам се обра ћа
ју пи та њем – да ли је мр тав је зик, за пра во, ве чит и без ро ко ва и гра ни ца 
тра ја ња. Ни су ли, упра во, „ла тин ски” и „ста ро грч ки је зи ци”, иа ко мр тви, 
и да ље жи ви? И те ка ко. У са гла сју са овом прет по став ком је сте и пе сни
ко во про ми шља ње да „је мо ру по ве рен го вор” (пе сма „Ве ру јем, 6”), што 
за го ва ра по сто ја ње атри бу та веч но сти ка да је го вор у пи та њу.

Књи гу Рад но вре ме ра ја, под се ћам или по на вљам, обе ле жа ва ју и 
из ве сне игре су прот но сти, па и дис кре тан иро ниј ски на нос. На по чет ку 
књи ге пе сник игри во обр ће од нос све тло сти и мра ка у џе пу (пе сма „Је
сте био сам та мо”). По го то во су у ро ву иден ти тет ског пи та ња, на ко јем 
пе сник ин си сти ра („...ја сам / И да ље ја, а дру ги / Ни шта ма ње дру ги” 
– пе сма „Ве ру јем, 17”; „Дру го ли це / Ти ко ји ни си ја / Услов но сло бо дан” 
– пе сма „О ве ли кој пе сми”). 

Мо жда на слов књи ге, као и сли ка „рај ске пти це” и слич на по ми
ња ња ра ја, на слу ћу ју, на пр ви по глед, оче ки ва ну зна чењ ску пред ста ву; 
ипак, пе сма „Мо је ми сли ни су ви до ви те” при но си иро ни за ци ју и де ми
сти фи ка ци ју на слов ног су бјек та („На цр тах ја бу ку, јер су ње го ве мр ша
ве ру ке / Дрх та ле у стра ху да ће би ти из ба чен / Из ра ја учи те ље ве до бре 
во ље”). Иро ни ја, иа ко сва при гу ше на, при сут на је у пе сми „Ма ли пе сник”: 
„Све јед но, те ши се ма ли пе сник. / Цр ква ње го ве ли ри ке / Ни ка да не за
тва ра вра та. // То је бо го мо ља слат ког дре ме жа / У ко јој ку сур ва зда би ва 
/ Ве ћи од ра чу на”.
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И на кра ју ове им пре си је, уме сто за кључ ка ци ти рам за вр шни два
де сет пр ви сег мент исто и ме не пе смепо е ме „Ве ру јем”, ко ји се од но си и 
на Алек си ће ва за вид на пе снич ка тра га ња у ње го вој нај но ви јој књи зи 
сти хо ва: 

Ве ру јем у реч ве ру јем, јер је 
Ста ри ја од го во ра и до пу шта нам 
Јед ну игру, у ко јој пра ви мо се бе 
Од сит ни ца про на ђе них 
На дру му...

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ВАН ВРЕ МЕ НЕ ПЕ СМЕ

То ми слав Јо ва но вић, Зри зде, Чи го ја, Бе о град 2017

Пр ва збир ка пе са ма про фе со ра сред њо ве ков не књи жев но сти То ми
сла ва Јо ва но ви ћа је књи га за пе снич ке сла до ку сце. По чев ши да се по е зи
јом ба ви тек у по зним го ди на ма, на кра ју сво је уни вер зи тет ске ка ри је ре, 
Јо ва но вић је у њу унео до ста оно га што је на у чио про у ча ва ју ћи сред њо
ве ков ну књи жев ност. Чи та лац ће у не ким пе сма ма про на ћи те ме и мо
ти ве из на шег сред њег ве ка. Број та квих пе са ма ни је ма ли. Ме ђу тим, то 
ни је оно што су штин ски ка рак те ри ше Јо ва но ви ће ву по е зи ју. Он не по ку
ша ва да при ка же бит ке, по ли тич ку си ту а ци ју, зна чај не исто риј ске до
га ђа је. Ако би смо тра жи ли ју на ка Јо ва но ви ће вих пе са ма, то би био пре
пи си вач у ма на стир ској би бли о те ци. Кроз овај лик се про жи ма све оно 
чи ме се Јо ва но вић као струч њак ба вио – ста ри тек сто ви, и са ма Јо ва но
ви ће ва сва ко дне ви ца ко ја је окру же на истим тим књи га ма. Тај лик сред
њо ве ков ног пре пи си ва ча је оту да ван вре мен. Док сам сту ди рао код про
фе со ра Јо ва но ви ћа, се ћам се да је он са уз бу ђе њем ре а го вао ка да би на 
мар ги ни ру ко пи са про на шао не што што је све до чи ло о са мом пи са ру, па 
ма кар то и не би ло мно го. На при мер, три ре чи, „Хлад но ми је”, Јо ва но
ви ћа су од мах вра ћа ле у ма на сти ре сред ње га ве ка, при зи ва ле све ћу ко ја 
се то пи ис пред пи са ра ко ји жу ри да за вр ши пре пис. Из та кве пер спек ти ве 
би мо жда и тре ба ло чи та ти Јо ва но ви ће ву по е зи ју. Он је не ко ко се слу жи 
књи га ма, про у ча ва их и пре да је да ље, на ред ним ге не ра ци ја ма. И упра во 
је та ма ла ме ра до пи си ва ња ка ква је мар ги на на јед ном пре пи су оно што 
Јо ва но вић же ли да оста ви у сво јој по е зи ји. То је по е зи ја ко ја ула зи ду бље 
у жи вот оно га ко се ди за књи гом и чи та, оно га ко ји у књи зи не оста је. 

Је зик Јо ва но ви ће ве по е зи је ни је срп ско сло вен ски, али он ни је ни 
са вре ме ни срп ски је зик. Пре не го што је по чео да пи ше по е зи ју, Јо ва но вић 




