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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
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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 
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анег до та, али и ам би ва лент ност у спо ју иро ниј ског и лир ског ко ја се, као 
и код Ра до ви ћа, нај че шће раз ре ша ва кроз фи но из ни јан си ра ну ме лан хо
ли ју. Алек сић успе шно одр жа ва рав но те жу из ме ђу пе си ми стич них тоно
ва ко ји ма је обо је на сва ко дне ви ца са вре ме ног чо ве ка, и ја сно из ра же ног 
по но са, го то во све ча ног по што ва ња пре ма сна зи пе снич ке ре чи и разли
чи тим сфе ра ма на ше тра ди ци је и кул ту ре. Из тог раз ло га ме лан хо ли ја 
не по ста је пре о вла ђу ју ће осе ћа ње збир ке, ни ти пре ла зи у огор че ност, као 
што се ни иро ни ја у ње го вим пе сма ма ни ка да не при бли жа ва ци ни зму. 

Чи ни се да ле по та Алек си ће вог пе снич ког гла са ле жи упра во у 
то ме: у од су ству сва ке пре те ра но сти и ста бил ном, усме ре ном ода би ру 
да се оста не про зи ран, али не и по вр шан, од ме рен, а не и пре тен ци о зан. 
По ме ну ти пе си ми зам у ви ђе њу са вре ме но сти и, с дру ге стра не, ду бо ко 
по што ва ње пре ма по сто ја но сти тра ди ци је и пе снич ке ре чи на ко јој она 
по чи ва, су сре ћу се у про ми шља њу о вре ме ну. На из ве стан на чин, оно 
обе ле жа ва це лу збир ку, али је по себ но ва жно што сти хо ви ма о вре ме ну 
Арап ски ка при чо и по чи ње и за вр ша ва. Увод на пе сма „Трак тат о вре ме ну” 
да је до бар увид у не ке од глав них ка рак те ри сти ка Алек си ће вог пе сни
штва. Ње го ва по е зи ја гу сто је пре мре же на кул тур ним и исто риј скомит
ским асо ци ја ци ја ма, при че му су об у хва ће не раз ли чи те исто риј ске епо
хе и ши рок ра спон раз ли чи тих сфе ра умет но сти. Не чу ди сто га што у 
ње го вим пе сма ма на и ла зи мо на име на као што су: Бер транд Ра сел, цар 
Фи ра ун, или уче њак Ибн алХај сам, или од ред ни це по пут Же ри ко вог 
Спла ва ме ду за, пи са ма ре дов ни це Ма ри ја не Ал ко фо ра до или Ку сту ри
чи ног фил ма Под зе мље. По е зи ја Ми ро сла ва Алек си ћа зах те ва, да кле, 
оба ве ште ног, па и уче ног чи та о ца, а стих ко јим „Трак тат о вре ме ну” 
по чи ње от кри ва да пе сник ра чу на на та квог са пут ни ка, те му се и ди рект
но обра ћа на са мом по чет ку збир ке, с по ве ре њем у ње го во (пред)зна ње 
и њи хо во ме ђу соб но раз у ме ва ње: „Не мо жеш а да не по ми слиш да пут 
као та кав / има не ке ве зе са про то ком вре ме на. / По гле дај мо са мо те три 
кра ве...”. По ступ но али са мо у ве ре но, Алек сић уво ди чи та о ца у пе снич
ки свет сво је но ве збир ке, с ја сним по зи вом да се њи хо ви по гле ди усме
ре у истом прав цу, чи ме се сма њу је дис тан ца из ме ђу чи та о ца и пе сни ка, 
али и чи та о ца и лир ског су бјек та. Та ква те жња се по твр ђу је да ље кроз 
збир ку, што зна чи да ни јед на од ред ни ца или асо ци ја ци ја ни је при сут на 
у ци љу за ма гљи ва ња зна че ња или уда ља ва ња чи та о ца од сми сла, већ 
са свим су прот но, као што то код до брих и ис ку сних пе сни ка би ва: се ман
тич ки по тен ци ја ли се уве ћа ва ју, а лич но ис ку ство уни вер за ли зу је. Чи
та лац је при су тан и укљу чен од са мог по чет ка збир ке, по зван да за јед но 
са пе сни ком про ми шља, пре све га, о вре ме ну, би ва ју ћи при том при ну ђен 
да га осми шља ва и са вла ђу је ње го ве иза зо ве. 

Је дан од иза зо ва је из ми ри ва ње уз ви ше но сти и све вре ме но сти мита 
ко ји је, пе снич ким оком по сма тран, уро њен ду бо ко у сва ко дне ви цу, са 
при зем но шћу и учма ло шћу што ле же у за стра шу ју ћој на ви ци „уби ја ња 
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вре ме на”, ко јој је склон са вре ме ни чо век. И овај иза зов при су тан је већ 
у пр вој пе сми збир ке Арап ски ка при чо. Три кра ве „ко је пре жи ва ју по ред 
пу та / не где код се ла Кме ћа ни у бли зи ни Ба ња Лу ке” ис пу ње не су сми
слом и не на ру ши вим ми ром, а њи хо ви по гле ди би ва ју ре чи ти ји од фи
ло зоф ских трак та та. Па ра лел но, го то во ве ри стич ки, пе сник да је сли ку 
три чо ве ка ко ји гриц ка ју ка ши чи це за еспре со у ба шти ка фа не. И док су 
кра ве у вре мен ски оке ан „уро ње не од пам ти ве ка”, пе сник ни ма ло слу
чај но по на вља исти при дев ка да пи ше о љу ди ма, при че му су они „уро
ње ни у ду ги дан”, че ка ју ћи „да вре ме про ђе пу тем Кме ћа ни – Ба ња Лу ка”. 
То че ка ње „да вре ме про ђе” ка рак те ри стич но је за мо дер ног чо ве ка. У 
пе сми „Стар ци” љу ди „се де, гле да ју у сат, и че ка ју да жи вот про ђе”. С 
дру ге стра не, жи во ти ње у по е зи ји Ми ро сла ва Алек си ћа не рет ко но се 
обе леж је сми сла и ве ли чан стве но сти. У пе сми „Хо тел Ру му ни ја” по глед 
на „ве ли ко Авра мо во ме со по там ско ста до / ка ко па се по утри на ма по ред 
ре ке Ка раш” од но си пре ва гу над ли те ра ту ром, те лир ски су бјект на кон 
тог по гле да не чи та ни је дан стих из ан то ло ги је ру мун ске по е зи је ко ју 
но си са со бом на пу то ва ње. Истин ску по е зи ју про на ла зи у ча ро ли ји за 
ко јом тра га и ко је се при се ћа, а ко ју нај че шће про на ла зи упра во у жи во
ти ња ма и у сво јим де ти њим успо ме на ма. Жи во ти ње су сим бол „иш чи
ле лог до ди ра с при ро дом” и ја сно учи та ног ци ља, као у пе сми „Ро де”, али 
и до слу ха са за бо ра вље ним сло је ви ма тра ди ци је у пе сми „Ждра ло ви”. 
У ис тој пе сми лир ски су бјект се пи та „ко ји нас је то спек такл за ди вио 
ви ше / од њи хо вог свад бе ног пле са”, на зна чу ју ћи ве ли ку кри зу да на шњих 
ге не ра ци ја оп чи ње них спек та клом и ме га ло ма ни јом. С дру ге стра не, 
ждра ло ви су озна че ни упра во као „ча роб не пти це”, да ле ке од нас су штин
ски „пу стих и си ро тих”. 

Ча ро ли ја се екс пли цит но по ми ње у још не ко ли ко пе са ма збир ке 
Арап ски ка при чо. Пе сма „У шет њи” от кри ва јед но став ност ко ја се у пе
сни ко вом по и ма њу суп тил но, али не рас ки ди во по ве зу је са сре ћом. Та ко 
је лир ски су бјект сре ћан што хо да и што мо же да по сма тра људ ска ли ца, 
али га из не над на ту га су срет не ка да у не ком ту ђем угле да дра ги лик ко га 
одав но не ма. У тој „слат кој а те шкој оп се ни” лир ско „ја” на ла зи ча ро
ли ју од ко је се „ле чи” бро ја њем ко ра ка. Већ је у пе сми „Моћ” ре че но да 
је лир ски су бјект „раз ло жан као Бер транд Ра сел”, а бро ја ње ко ра ка су
ге ри ше по сто ја ње не ке ти хе ло ги ке, раз бо ри то сти и ми ра. Све то ни је у 
су прот но сти са ча ро ли јом већ про тив те жа ње ној за мам ној сна зи, по себ но 
ва жна он да ка да де лу је да ће „бр зо и не по врат но ис коп не ти мо ја на да / 
да по сто ји не што ва жни је и леп ше / од си ро ма шне ствар но сти”. Пе сма 
„Огле да ло” из ко је је стих по себ но је зна чај на у Алек си ће вој збир ци, не 
са мо за то што је по њој на сло вљен ци клус у ко јем се на ла зи. На и ме, 
се ћа ње на играч ке у де тињ ству и је дан ко мад сло мље ног огле да ла ме ђу 
њи ма, до но си бит не Алек си ће ве ау то по е тич ке мо мен те. Огле да ло по
ста је из вр сна ме та фо ра за „по сред но по сма тра ње све та и жи во та” ко је 
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опи ја пе сни ка, за по тре бу да се на слу ћу је оно стра но, сно вид но и још 
„хи ља ду чу де са” ко је мо гу да на хру пе из по ле ђи не огле да ла, а ко је оста
ју на кон цу да ле ка лир ском су бјек ту јер му је дра жа иде ја „си ро ма шне 
ствар но сти”. За то су и бај ке по вод да се до ђе до се бе, а не ви ше до прин
це зе, јер ствар ност по ста је, ка ко је „по Про пу”, она „јед на бај ка”, док је 
све оста ло – до ми шља ње. На та кав за кљу чак на во ди нас пе сма „Ажда ја 
и ца рев син”, али и „Не иди ду бо ко у шу му” где се, упр кос ма ги ји ви ла 
и ви ле ња ка у шу ми, на по чет ку пе сме по зи ва да се ослу шне умил на 
ме ло ди ја ко ја под се ћа на де тињ ство, а при кра ју, „сво је ус треп та ло ср це”. 
Пра ва, истин ска ча ро ли ја ле жи, да кле, у то ме, а пе снич ка реч је та ко ја 
има моћ да је уне се у си ро ма штво ствар но сти. За ни мљи во је да је у ау то
по е тич ком сми слу по ме ну тој пе сми „Огле да ло” ко ре спон дент на пе сма 
„Од го вор” у ко јој се екс пли цит но го во ри о на стан ку пе сме. При мет но 
је ду бо ко по што ва ње пре ма пе снич ком чи ну, али и вр ло ја сна свест да 
по сто ји не што те ле сно и не кон тро ли са но у ње му, по пут ки ја ња или пу
шта ња гла са. На кра ју, ме ђу тим, по но во на ла зи мо ме та фо ру огле да ла: 
„Или, као кад че каш / да се уми ри во де на по врш, / да би ја сно ви део / 
од раз сво га ли ца / у њој”. Де лу је да ни је слу чај но што пе сма „Од го вор” 
сле ди на кон пе сме „Огле да ло”, јер као да у њој чи та лац на ла зи же ље но 
раз ре ше ње оно га што се на ла зи на по ле ђи ни огле да ла из де тињ ства: 
пра ва чу де са су у огле да њу са соп стве ним ли ком, ко ји се, ко нач но, на 
кра ју ре флек ту је у пе сми. 

За про цес са мо о гле да ња, пе сни ку је, оче ки ва но, ва жно се ћа ње на 
соп стве но де тињ ство и прет ке. У пе сми „Ли шће опа лих се ћа ња” са из
ра зи том ме лан хо ли јом про го ва ра се о од ла ску нај ми ли јих и сво ђе њу 
жи во та на не по у зда на се ћа ња. Јед но, ме ђу тим, оста је ве о ма сна жно у 
ме мо ри ји лир ског су бјек та, те се од ла зак у цир кус у де тињ ству по но во 
по ве зу је са деј ством ча ро ли је. Оно са чи ме пе сник за вр ша ва сво ју пе сму 
ни је, ипак, де ти ња опи је ност већ на гла и су ге стив на сли ка клов на ко ји 
ски да цр ве ни нос и „оста је тек мр зо во љан ста рац”. Не ма раз о ча ра ња или 
гор чи не већ по сто ја ност и сна га сли ке ко је под се ћа ју на ку ка ви цу из 
зид ног са та, или пр ва че ти ри то на Пе те Бе то ве но ве сим фо ни је. Ци клус 
„Злат не за кр пе” до но си та кву сна гу и по сто ја ност кроз пе сме ко је су дру
го ис хо ди ште пе сни ко вог са мо о гле да ња. То су, пре све га, на ша тра ди ција 
и кул ту ра. Ци клус је по све ћен они ма ко ји нас утвр ђу ју у на шем на ци о
нал ном иден ти те ту, те та ко чи та мо пе сме о Је фи ми ји ној По хва ли кне зу 
Ла за ру, о 166. ли сту Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, о „по лу бо гу” Га ври лу 
Прин ци пу, о пра вед ном Пе тру Ко чи ћу, али и о жр тва ма ко је све до че о 
стра шним уда ри ма на на ше на ци о нал но би ће, а чи ји су сим бол Стра же
ви ца и по би је ни же те о ци у Ста ром Грац ком. Пе сма „Злат не за крпе” ко јом 
се ци клус отва ра да је нео бич ну по ве зни цу из ме ђу кинт су ги мај сто ра и 
Је фи ми је, и ова ле па и успе шна ана ло ги ја ши ри сво је се ман тич ко по ље 
на све оне ко ји су „по зла ти ли” на шу кул тур ну тра ди ци ју, али и на са мог 
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пе сни ка. Алек си ће во по што ва ње пре ма ле по ти, ве шти ни и пле ме ни то сти 
не за у ста вља се на пу ком ди вље њу већ по ста је пло до но сан за да так за 
ње га са мог: да као кинт су ги мај стор учи ни да „за си ја пле ме ни ти ожи
љак”, и да сво јим пе сма ма „са по ре клом и сми слом спа ја”. 

Збир ка Арап ски ка при чо не оста је, да кле, са мо све до чан ство о они
ма ко ји, као у исто и ме ној пе сми, стре ме ка свом кра ју, или о они ма чији 
је жи вот, као код не срећ не Сан дре Д’О ри ол, „бе сми сле ни пут ко ји пре
ла зи мо / ка да у ве ли кој бр зи ни про ма ши мо / по след ње свр сис ход но ис
кљу че ње са ау то пу та”. На су прот пра зни ни и ја ло во сти та квог „уби ја ња 
вре ме на”, чвр сто и не по ко ле бљи во сто ји зах тев да се вре ме ипак ис пу ни 
со бом, а ис ки да ни по де о ци исто ри је спо је са по ре клом и сми слом. Иа ко 
збир ка Ми ро сла ва Алек си ћа је сте лир ски „трак тат о вре ме ну”, мо же да 
из не на ди чи ње ни ца да по след њи ци клус и пе сма под на зи вом „По след
ње де те”, прем да су и у њи ма у фо ку су вре ме и по ни шта ва ње вре ме на, 
не но се на слов ко ји би ја сно ука зи вао на то. Мо жда је раз лог тај што је 
од уки да ња вре ме на су штин ски бит ни ји ко на чан не ста нак не ви но сти 
све та, то деч је пре по зна ва ње ле по те, је дин стве но и не по но вљи во то ли ко 
да по след ње де те гр ли сво ју сен ку, а не нас „ова кве”. Је ди но још вред но 
оста је, да кле, за гр љај по след њег де те та са са мим со бом, ко ји под се ћа 
чи та о ца на по сто ја ње оне за бо ра вље не ча ро ли је у ср жи „си ро ма шне 
ствар но сти”. Ми ро слав Алек сић ни је са мо ода ни чу вар те ча ро ли је већ 
и њен тво рац, а Арап ски ка при чо је још јед на по твр да ње го ве из у зет не 
су ге стив но сти и мо ћи да де лом та кве пе снич ке ствар но сти по ста не и 
са вре ме ни чи та лац. 

Мср Са ња ПЕ РИЋ 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 

sa nja pe ric3223@gmail.com
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Ах мед Aбдулмагид, Хим на ми ра, Аго ра, Но ви Сад 2020

Еги пат ски про зни пи сац Ах мед Аб дул ма гид (1980), прем да ма ње 
по знат из ван гра ни ца арап ског све та, на гра ђи ван је за сво је ства ра ла
штво, a ње го ве књи ге на ла зе се ме ђу нај про да ва ни ји ма. Ро ман Хим на 
ми ра (2013) ње гов је пр ве нац, де ло ко јим је ду бље за ко ра чио у свет 
књи жев но сти и по ку шао да ин спи ри ше љу де о ду хов но сти, мо рал ним 
вред но сти ма и чо ве ко вом пра вом сми слу по сто ја ња, че сто за не ма ре ним 
у ци ви ли за ци ји, пре те жно ори јен ти са ној ма те ри јал ним вред но сти ма. 




