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ста вља шти во из ра зи те на уч не ври јед но сти. Ис по ља ва ју ћи не са мо ве
ли ку оба ви је ште ност и спо соб ност за ана ли тич косин те тич ко вред но
ва ње не го и сво је вр стан кре а тив ни дар за ту ма че ње нај ком пли ко ва ни јих 
тво ре ви на људ ског ду ха, др Ба бић је овом сво јом књи гом на пра вио ври
јед не по ма ке у ње го шо ло ги ји. 

Бу ди мир АЛЕК СИЋ

СВИ ТАК ОД МО РА

Оле на План чак Са кач, Из ме ђу две оба ле, Фон да ци ја Гру па се вер, Но ви 
Сад 2020

Пе снич ка књи га Из ме ђу две оба ле пред ста вља па жљи во струк ту
ри са ну и ко хе рент ну књи гу. Нај пре, от по чи ње про ло гом не на ме тљи вог 
на сло ва („Пе сма”), а за вр ша ва се из ла зном пе смом „Књи га као ка пи ја”. 
Оквир збир ке обе ле жа ва ју пе сме ко је се мо гу од ре ди ти као ва жни пе
сни ки њи ни по е тич ки мар ке ри. С јед не стра не, пред мет пе ва ња је са ма 
по е зи ја, а с дру ге, књи га нај ши ре узев. Из ме ђу по е зи је као ете рич не ка
те го ри је („за ле лу ја се пе сма / у пр вим, сти дљи вим, из ду же ним сен ка ма”) 
и књи га као ма те ри јал не, сме ште но је вре ме, тј. пет ци клу са пе са ма 
екс пли цит но атри бу и ра них ка те го ри јом вре ме на: „Пу то ва ње кроз вре ме”, 
„Укр ште но вре ме”, „Оти сци у вре ме ну”, „Пре мре же но вре ме” и „Ле по
та у вре ме ну”. 

Ка ко су књи ге „као ка пи је, оне пре ле пе, ви со ке, асир ске / ко је увек 
не што скри ва ју, а по не што / от кри ва ју да ро ви том чи та о цу”, а пе сма на
ста је тек „ка да се ми сао са свим за о кру жи / као дан са за ла ском сун ца”, 
мо же се уо чи ти ли ни ја до ди ра пре ма ко јој се књи га и пе сма мо гу по
исто ве ти ти и/или ме ђу соб но про жи ма ти. Књи ге и от кри ва ју и скри ва ју, 
као што пе сма су бли ми ше и дан и за ла зак сун ца. Кроз пе сму се мо же 
„про ћи” као кроз ка пи ју, као што пе сму чи не сун че ви зра ци и та ма ко ји 
„про ла зе” кроз књи гу. 

Ипак, вре ме и ка те го ри ја веч но сти чи ни се да пред ста вља ју лајт
мо тив ско је згро пе снич ке књи ге Оле не План чак Са кач. Прем да се ра ди 
о ве ли кој књи жев ној те ми, пе сни ки ња јој при сту па не са па пир на том 
ин тен ци јом већ из ја ке уну тра шње по тре бе да про го во ри о сво јим ин
ди ви ду ал ним и ау тен тич ним умет нич ким спо зна ја ма о оно ме што се 
од и гра ва „из ме ђу две оба ле”. У том по гле ду, мо же се по твр ди ти пре ци зно 
ар ти ку ли са но за па жа ње ау тор ке по го во ра књи ге, Зден ке Ва лент Бе лић, 
ко ја кон ста ту је да је по е зи ја пред на ма за сно ва на „на жен ском прин ци
пу, на на че лу пер ма нент ног ус по ста вља ња хар мо ни је, ком про ми са и 
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сти ша ва ња опреч но сти”. Вре ме би у из ве сном сми слу мо гло да пред ста
вља упра во не у ре ђе ну гра ђу ко ју пе сни ки ња хар мо ни зу је. 

То мо жда нај ди рект ни је до ла зи до из ра жа ја и ни јан си ра но се усло
жња ва у пе сми „Веч ност”, ко ју по ен ти ра ју за вр шни сти хо ви: „И он је 
са мо ме ни обе ћао / љу бав до кра ја жи во та и у до бру и у злу... / А шта је са 
веч но шћу?” Љу бав би би ла фак тор хар мо ни за ци је про то ка жи вот ног 
вре ме на, ме ђу тим, чи ни се да је ди но по е зи ја по се ду је мо гућ ност да пре
мо сти и оне иза зо ве ан ти те тич но сти у ка те го ри ји веч но сти. 

Ако се има у ви ду сту ди ја Ан ти те тич ка кри ти ка Ха рол да Блу ма, 
мо же се за па зи ти да по е зи ја Оле не План чак Са кач пред ста вља сво је вр
сну „ан ти те тич ку до пу ну” и функ ци о ни ше као te se ra у од но су на „му шко 
пи смо”, ко је се ге не рал но од ли ку је из ра зи том ан ти те тич но шћу. Оту да 
пе сни ки ња кон цен три ше сву сна гу на из град њу пе снич ких сли ка, ка дрих 
да упе ча тљи во шћу и „ле по том” „пре мре же” и обез вре ме не спа ци јум 
оме ђен на сло вом Из ме ђу две оба ле. 

Има ју ћи у ви ду основ ну де фи ни ци ју Дра ги ше Жив ко ви ћа, по ко ме 
„умет нич ка сли ка по ста је кон ден зо ва на сли ка жи во та, у ко јој се спа ја 
лич ни до жи вљај умет ни ков с ду бо ким објек тив ним сми слом жи во та”, 
мо же се уо чи ти ка ко по је ди не пе сме, по себ но из пр вог ци клу са, функ цио
ни шу у це ло сти као умет нич ке сли ке. Чак и са ми на сло ви пе са ма су бли
ми шу све си не сте тич ке до жи вља је лир ског су бјек та, уо бру че не ис ку ством 
пу то ва ња („Еги пат у пет сли ка”, „Ка и ро”, „Тур ска”, „Бо друм”, „Ро дос”, 
„Пеј заж”, „Тра ки ја”, „Ра ве на”, „Дан те”, „Салц бург”, „Нир нберг”, „Гло
ри ја на”, „Цр теж”).

Ме ди те ран ска кул ту ра је дан је од до ми нант ни јих то по са пе снич ке 
има ги на ци је Оле не План чак Са кач. У пр вој пе сми екс пли ци ра се да „вре
ме је за у век ста ло”. Пе сма схва ће на као сли ка функ ци ше као це ли на (Еги
пат), иа ко је на зна че но да је са ста вље на од пет сли ка. По ред суп тил ног 
ни ве ли са ња пе сме и сли ке, пе сни ки ња струк ту ри ше пе сму пре ма сли кар
ском по ступ ку Ђен ти ла де Фа бри ја на (1370–1427). Ње гов „L’a do ra zi o ne” 
је, на и ме, ка рак те ри сти чан по то ме што је на сли ци пред ста вље но неко
ли ко епи зо да би блиј ске при че, а злат на (ми стич на) све тлост има сто жер
но зна че ње, бу ду ћи да об је ди њу је чи та ву сли ку. На тај на чин све тлост 
уки да ка те го ри ју вре ме на и под ра зу ме ва не пре ста но тра ја ње при че у 
про сто ру сли ке. И Еги пат Оле не План чак Са кач је сли ка на ко јој „пет 
сли ка” пред ста вља се ћа ње на љу де и при зо ре ко је је ви де ла, а кроз ко је 
се про ви де би блиј ске лич но сти, осен че не ли ко ви ма ви ђе ним на плат
ни ма или фре ска ма ве ли ких (ра но)ре не сан сних мај сто ра: „Љу ди ја шу на 
ма гар ци ма, као у вре ме Хри ста, / ку ћи це од бла та по кри ве не пал ми ним 
ли шћем / [...] Де вој чи ца ан ђе о ске ле по те / у свом кри лу ми лу је уми ља то 
ја ње / док про си за ло гај хле ба”. Све тлост код пе сни ки ње ни је злат на, али 
је сте ми стич на, јер је ми сао ко ја ра ђа пе сму со лар не при ро де: „Када се 
ми сао са свим за о кру жи / као дан са за ла ском сун ца, за ле лу ја се пе сма”.
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По себ но је на том тра гу симп то ма тич на пе сма „Цр теж”, бу ду ћи да 
већ на сло вом функ ци о ни ше као сли ка, а за тим и отва ра ју ћи план оног 
све тло сног про сто ра ко ји је лир ска ју на ки ња (п)осе ти ла ме та фи зич ки:

Да ле ко у Ја па ну, где ни ка да ни сам би ла / ра ђа се сун це и цве та ју 
тре шње [...] Цр те же чу ва ју са ви је не у свит ке / као не ка да шње бу ле или 
пер га мен те / ни је оби чај да улеп ша ва ју зи до ве. // Ка да пи ју чај у кру гу 
при ја те ља или / иза бра ни ка раз ви ја ју свит ке / и за јед но ужи ва ју у умет
но сти. // Цр теж је ухва ће ни тре ну так као пти ца / у свом ка ве зу, да би се 
до жи вео / по тре бан је тре ну так од мо ра. Ја пан ци то уме ју.

Оно што су цр те жи за Ја пан це, то су пе сме и књи ге за Оле ну План
чак Са кач. Пре ма Књи зи ја пан ских сим бо ла Сер ге ја Ме шчер ја ко ва, ја
пан ски „тип са гле да ва ног про сто ра се не раз мо та ва већ се умо та ва за
јед но са њи хо вим по гле дом”, а чи тав њи хов свет се мо же име но ва ти 
„умо та ним”. 

Прем да ни је би ла у Ја па ну, ни ти при па да њи хо вом све ту, лир ска 
ју на ки ња при хва та њи хов по глед на свет. Она у пе сми „Ка фа” не пи је 
чај, али у том тре нут ку „од мо ра” пред њом се раз вио „сви так” па ра бо ле 
о сло ну и ми шу у раз го во ру са при ја те љем, на кон че га пе смуцр теж 
за о кру жу је ле пом спо зна јом: „По сле па ра бо ле о сло ну и ми шу, / ко ју си 
ис при чао на по по днев ној ка фи / ја во лим што сам ро ђе на / као Ру син ка.” 
Од мор или пре дах од про то ка вре ме на, раз ли чи тих ан та го ни за ма и уз
бур ка но сти жи во та нео п хо дан је не би ли се крај но сти по ми ри ле, а чо век 
при хва тио и за во лео се бе, сво је име и иден ти тет, као и у пе сми „Име”:

Име ми је Оле на, а зо ву ме / Олен че, Оља, Олен ка, Оли... / Ду го ни
сам во ле ла сво је име јер, / увек су га чу ли као Еле на? Але на? Иле а на? [...] 
Та та ме је узео у на руч је, / по љу био у ко су и ре као: / – Тво је име су но си ле 
укра јин ске и пољ ске / кне ги ње. / Кад по ра стеш, чи та ћеш и на ћи ћеш га. / 
Тво је име жи ви у књи га ма.

Би ло да су то тре ну ци са при ја те љи ма, во ље ном осо бом, по ро ди
цом, на пу то ва њу или у ку ћи, па у зе или ти „ове ко ве че ни” мо мен ти (као 
фо то гра фи је се ћа ња) ка дри су да пре мо сте раз дво је не оба ле у људ ској 
ду ши. 

*
Књи га Из ме ђу две оба ле екс пли цит но те жи ште има у ме та по ет ским 

хо ри зон ти ма, а им пли цит но пе ва о спо зна ји при хва та ња соп ства и ус по
ста вља њу уну тра шње хар мо ни је. Си не сте зи ја и чул на ис ку ства са пу то
ва ња ује ди њу ју раз дво је не оба ле, а ко сти ћев ски „укр шта ји” и „пре мре
жа ва ње вре ме на” до при но се њи хо вом ме ђу соб ном, ма кар сим бо лич ком 
про жи ма њу. Функ ци о нал ност пе снич ких сли ка са ко ји ма се по и сто ве ћују 
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пе сме ефект но је есте ти зо ва на при ме ње ним сли кар ским по ступ ци ма и 
спе ци фич ним по гле дом на свет чо ве ка са Да ле ког Ис то ка. „Од мор”, нај
по сле, ре пре зен ту је онај нео п ход ни пре кид про фа ног про то ка вре ме на, 
ка ко би се спо зна ла и осе ти ла це ли на соп стве ног би ћа и све та. 

Др Је ле на МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs  

КА ПРИ ЧО ПЕ СНИ КА КУЛ ТУ РЕ

Ми ро слав Алек сић, Арап ски ка при чо, Ар хи пе лаг, Бе о град 2020 

На кон збир ки по е зи је Зи гу рат (1986), По пик или чуг (1990), Не ма 
во да (1994), Оскуд но вре ме (2016) и Не по но вљи ви код (2018), но ва збир ка 
пе са ма Ми ро сла ва Алек си ћа по твр ђу је свог твор ца као пе сни ка кул ту ре 
и ин те лек ту ал ног ли ри зма. За књи гу пе са ма Арап ски ка при чо, Алек сић 
је на гра ђен но во у ста но вље ном пе снич ком на гра дом „Алек си је Ве зи лић”. 
На кон увод не пе сме ко ја на го ве шта ва до ми нант ну те му Алек си ће ве 
но ве збир ке, „Трак тат о вре ме ну”, сле ди ци клус „Огле да ло”, са чи њен од 
два де сет и јед не пе сме, за тим ци клус „Злат не за кр пе” ко ји бро ји два де сет 
пе са ма и ци клус „По след ње де те” ко ји са др жи са мо јед ну, исто и ме ну 
пе сму. Ком по зи ци о но и те мат ски па жљи во про ми шље на збир ка, Арап
ски ка при чо ау тен тич но је све до чан ство о ег зи стен ци ји у са вре ме но сти 
ко ја, све сним из бо ром пе сни ка, оста је сје ди ње на са кул ту ром, ми том и 
иза бра ном тра ди ци јом. 

Иа ко у кри тич кој ре цеп ци ји озна чен као са мо сво јан пе сник без 
из ра зи тих по е тич ких ути ца ја и узо ра, Ми ро слав Алек сић но вом књи гом 
по е зи је при зи ва пе снич ки глас Бо ри сла ва Ра до ви ћа. Од ред ни ца „пе сник 
кул ту ре”, до след но по на вља на у кри ти ци о де ли ма оба пе сни ка, ни је 
је ди на по ве зни ца из ме ђу Алек си ћа и Ра до ви ћа. При су ство фи не пе снич ке 
иро ни је, спој сва ко дне ви це и кул ту ре, број не мит скоисто риј ске ре ми
ни сцен ци је, и стил ко ји сје ди њу је јед но став ност, мир но ћу и уз ви ше ност 
пе снич ке ре чи, чи ни ди ја лог из ме ђу де ла ова два пе сни ка жи вим, ак ту
ел ним и пло до но сним. За ни мљи во је, ме ђу тим, да сам Алек сић у јед ном 
ин тер вјуу ис ти че ка ко је ње го ва по е зи ја „пе сни штво јед ног пре на прег
ну тог спо ја иро ниј ског и лир ског”, ко ји у тој на пе то сти по сти же оно што 
он ви ди као сми сао по ет ског. У том сми слу, као сво је пра ве пе снич ке уз
о ре, из два ја ве ли ке про зне пи сце, Сер ван те са и Каф ку. Оту да мо жда на
ра тив ност у ње го вим пе сма ма, по тре ба да се „ис при ча при ча” и за о кру жи 




