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К РИ Т И К А

МАГИЈСКОМРЕЧЈУПРОТИВЗЛА

Мир ко Ма га ра ше вић, Бес траг, Чи го ја штам па, Бе о град 2021

Ство ре на на дах ну тим умом и пе снич ким ду хом ве ли ког мај сто ра, 
књи га пе са ма Бес траг, са из не на ђу ју ћом се том и лир ском сна гом је зич
ке све жи не, отва ра са свим но ве стра не у раз во ју пе снич ког мо дер ни зма 
у Ма га ра ше ви ће вој и срп ској по е зи ји, да нас. Ма ло је, ве ру јем, пе сни ка, 
про зних пи са ца и кри ти ча ра ко ји ни ка да ни су по же ле ли да су са ми на
пи са ли по не што од оног из соп стве ног жан ра или књи жев не вр сте, што 
су са мо са оду ше вље њем про чи та ли. С тим осе ћа њем, др ско пре пи су јем, 
у свој ству увод не ре че ни це те ку ћег за пи са, за вр шни цу про прат не ре чи 
Ђор ђа Ј. Ја ни ћа уз нај но ви ју пе снич ку књи гу Мир ка Ма га ра ше ви ћа.

Нај бо љи зна лац и нај и страј ни ји ту мач Ма га ра ше ви ће вог пе снич ког 
опу са ви ше стру ким ана ли тич ким за хва ти ма у на зна че ном огле ду ло
гич ки кон се квент но и ме то до ло шки ку му ла тив но из во ди, и тек сто ло шки 
по тан ко пот кре пљу је, свој син те тич ки, ква ли фи ка тив новред но сни за
вр шни суд. При том Ја нић сво је ту ма че ње с раз ло гом ор га ни зу је у фор
ми ком па ра тив не ана ли зе но ве Ма га ра ше ви ће ве књи ге и, њој са др жин
ски нај срод ни је, Вар ва ри је (1988), из ко је је пре у зет и је дан од че ти ри 
лир ска кру га Бес тра га: 

Све оно што Вар ва ри ја у вре ме свог по ја вљи ва ња са др жи опо ми
њу ће, па чак и ви зи о нар ски, то нам Бес траг ре дук тив ним ис ка зом и за
го нет но згу сну тим пе снич ким је зи ком стал них пре о кре та зна че ња, кроз 
ве о ма осо бен мо дел раз ви је не за го нет ке и гат ке, из ри че као гор ку по сле
ди цу, бо лан ис ход, ин фер нал но на мет ну ту слу ђе ност, не моћ и без на ђе. 

Сам по јам Бес траг по ду да ран је бар са јед ним од тзв. зна чењ ских 
по ља пој ма Вар ва ри ја. У про стор ном сми слу фор мал но нео д ре ђен, он 
је иден ти чан са од го ва ра ју ћим по и ма њем Вар ва ри је, што се на зи ре и из 
по је ди них ис ка за епи гра фа: 

ве ро ват но не ка ква вр ло да ле ка не до ђи ја – ве о ма за ба чен крај; област гур
ну та у за бо рав из ког по врат ка не ма; да кле, Бес траг је оно што је и бог 
за бо ра вио; не ки без и мен про стор ком је и Бог ре као „ла ку ноћ”.
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По сре ди је, да кле, као и у слу ча ју Вар ва ри је, пред ста ва да та са из
ве сног про све ће ног, ци ви ли за циј ског ста но ви шта: про стор ко ји је пр вен
стве но из ван до ма ша ја основ них кул тур но ци ви ли за циј ских, по го то ву 
вред но сних нор ми. Па ипак, и ка да је реч о Вар ва ри ји и о Бес тра гу, пре
до че на пред ста ва има и са свим кон крет ну про стор новре мен ску ре фе
рен цу. Она се не ти че ма ко јег за ту ре ног пла не тар ног или ко смич ког 
аре а ла већ вре ме на и про сто ра на ко је упу ћу ју де ло ви фрон ти спи са Ма
га ра ше ви ће вих књи га – го ди не и ме сто из да ња – је зик и оп ште жи вот но 
ис ку ство са бра но у том је зи ку. Из у зи ма ју ћи исто риј ску про јек ци ју на 
број ним стра ни ца ма Вар ва ри је, та пред ста ва се у јед ној и дру гој Ма га ра
ше ви ће вој књи зи ти че оно га што про ис ти че из са мог пе снич ког уви да: 
на шег на ци о нал нобал кан ског под не бља и на ше епо хе, на шег да нас и 
на шег ов де са гле да них са пер ма нент но кли зне вре мен ске стај не тач ке.

Но, Бес траг, као и Вар ва ри ја, исто вре ме но и пр вен стве но, сим бо ли
зу је ду хов но ха о тич но, мен тал носо ци јал но из о кре ну то, мо рал но на ка зно 
и ег зи стен ци јал но по губ но ста ње. Отуд дру ги пе снич ки ци клус но ве 
Ма га ра ше ви ће ве књи ге – пре у зет, као што то и ње гов на слов све до чи, 
из Вар ва ри је – пред ста вља из вор ну по е тич ку и са др жин ску па ра диг му 
це ле књи ге. Дру гим ре чи ма, Бес траг је сво је вр сно про ши ре ње пре у зе те 
це ли не из ра ни је, већ дав не Ма га ра ше ви ће ве књи ге, про бле мат ски са
о бра же но са спо ме ну том ма три цом, а по ступ ком ра ди кал но ино ви ра но. 

У пре у зе том ци клу су, да се под се ти мо, пе сник у осам де тер ми на
тив них ва ри ја ци ја пре до ча ва фе но мен Вар ва ри је и вар вар ског ста ња као 
пер ма нент не угро же но сти („У Вар ва ри ји сва ки час / не ки глад и на језд 
/ уда ра на нас”), пре ва ре, ла жи и ли це мер ја („Ка жеш нам јед но / ми слиш 
дру го / ура диш тре ће! / Има ли ве ће сре ће?! / Рог за све ћу / зми ју за ка
ме ле о на”), бе за ко ња, оти ма чи не, пљач ке („Ме ђу вар ва ри ма / не мо жеш 
је ди но / да из гу биш оно / че га не маш!”)... Али мо жда је нај ка рак те ри
стич ни је не из о став но вра ћа ње злом за до бро („Зам ке”), као што пе сма 
„Вар вар ска га та ли ца” упор но по ри че сва ку мо гућ ност по тен ци јал ног 
оп ти ми зма („По тро ва ној во ди бро ди / по су ху за се да ма хо ди / на ле ђи ма 
згр бље ним но си / суд бу на шу вар вар ску / кроз че мер / јад и плам”).

У оба но ва, оквир на пе снич ка кру га Бес тра га, пр вом и тре ћем, 
пе сник нас су о ча ва са број ним ва ри ја ци ја ма су прот но сти три ја де до бра, 
ле по те и исти не, са жи вом, ак тив ном и ак ту ел ном вр ве жи зла, ру го бе и 
ла жи. Ту без на де жност оп штег ста ња Ма га ра ше вић уви ђа углав ном у два 
основ на ви да. Пр во, на пла ну ма сов не мо рал не де гра да ци је и за др те 
вред но сне стран пу ти це дру штва и на ци о на, над чи ме не пре ста је да се 
чу ди, бу ни и оча ја ва у све ту где „цве та зло од зла ве ће”, где „под сто па ли
ма зми је га ми жу”, где „крај ње га, ме не и те бе / про ми чу мр год на ли ца 
/ бив ших уби ца”, где „ме ђу ва тром и во дом / го ди не на су во бро ји мо”, и 
дру го, Ма га ра ше вић с ин диг на ци јом и огор че њем, али с мај стор ском 
про пор ци јом из ме ђу ду хов ног ам би јен та, по ја ве и по на ша ња, у ви ше 
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на вра та раз об ли ча ва лик глав ног не га тив ног ју на ка ко ло ни јал ног мен
та ли те та Бес тра ги је и сво је пе снич ке збир ке Бес траг. То је онај што је 
„Об дан ша ре не ла жи ши рио / об ноћ отро ве из ли вао / на сво је све на вр нуо 
/ све тум бе пре вр нуо / чи ни ма мо зго ве за вр нуо” („Ни штак”); ко ји је „из 
Бес тра га до шао / чо по ром без и ме ним / у ду шу ти за шо / со јем отров ним 
” („За ве то ва ње”); ко ји је „ко ли ко из ре као / то ли ко по ре као” („Обе ћа но, 
пре вар но”); ко јем се пе снич ки глас обра ћа: „Из ко је си миш је ру пе по
те као? / Ла жни си не, ком се уми ља ваш? / Зар кад нам је нај го ре / Ја вљаш 
се да нам пут / Кроз мрак ти осве тља ваш ?” („Из гон услу жног ду ха”). 

Сер вил ност, до ду ше, ни је свој ство вар вар ског мен та ли те та, па ни 
вар вар ског ста ња у це ли ни, али је еви дент но ен дем ска бо лест на шег 
дру штве ног и по ли тич ког су но вра та ово га ве ка, у ко ји смо већ по да ле
ко за ко ра чи ли. А не ма сум ње да се то ли ко де гу тант но, пар дон, рас ко шно 
за ца ри ла са чи сто лу кра тив ним мо ти ви ма, ма ко ме би ла упу ће на, ја чем 
или сла би јем. На су прот рев но сти „услу жног ду ха”, има јед но par ex cel
len ce вар вар ско свој ство чи та вог са вре ме ног све та јед на ко на уда ру кри
тич ке оштри це Ма га ра ше ви ће ве пе снич ке ре чи – ап со лу ти за ци ја хе до
ни зма и са да шњо сти: „Ни ти про шлост раз у ме / Ни ти бу дућ ност про зи ре. 
// Са мо је на садпо ли ци / као црв у ја бу ци” („На садпо ли ци”). Из оп ште 
сли ке дру штве ног ста ња из два ја се у дветри пе сме („Пи та ли ца не сна”, 
„Упи том на упит”, „Ко смо?”), бар ко ли ко ње ном окви ру и при па да, 
Срем чев, са ти рич ки ин то ни ран, ву ка ди нов ски син дром ско ро је вић ске 
на је зде. 

За го вор ник, ту мач и за точ ник по е ти ке кри тич ког пе сни штва, Мир
ко Ма га ра ше вић јој оста је ве ран од сво је пр ве до нај но ви је пе снич ке књи
ге ме ња ју ћи – на из ме нич но ши ре ћи и су жа ва ју ћи – ре фе рент ни оквир 
на дах ну ћа и ства ра лач ке па жње, као и про се де сво га по ет ског ис ка за. 
Ко ри сте ћи у две ма пр вим књи га ма два раз ли чи та нео а ван гард на по
ступ ка, у пр вој се Ма га ра ше вић за др жа ва на дру штве нопо ли тич ком 
по рет ку сво је та да шње до мо ви не, док се у дру гој окре ће ак ту ел ним пла
не тар ним при ли ка ма у ан ти у то пиј ској про јек ци ји. У тре ћој и че твр тој 
пе снич кој књи зи за ти че мо га у хо ри зон ту са вре ме ног ме га ло по ли са, са 
ве ри стич косим бо ли стич ким обе леж јем пе снич ког ру ко пи са. У пе тој и 
ше стој (Вар ва ри ја) пе сник Ма га ра ше вић по но во за ко ра чу је у свет ско и сто
риј ска про стран ства и кул тур ноци ви ли за циј ске про сто ре не ме ња ју ћи 
бит но од ли ке сво га ис ка за, док се у сед мој књи зи кон цен три ше на са вре
ме не и тра ди циј ске ко сов ске те ме. А по том, у три ма ха, осна жу је све
то сав скодо си теј ску на ци о нал ну вер ти ка лу, да би се, пре не ких де се так 
го ди на, по но во огла сио у до ма ћем кул тур ном кон тек сту збир ком експли
цит но кри тич ки ин то ни ра них од зи ва на из ве сне мо ра ли стич копри год ни
чар ске те ме. У сво јој прет ход ној књи зи Пев си ре на (2018) Мир ко Ма га ра
ше вић уно си уни вер зал но би тан кри тич ки пре о крет у свет скок њи жев ни 
то пос лир ског хо ме ри зма. По сле пле ја де нај зна чај ни јих срп ских кри ти чара 
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ко ји су за жи во та пра ти ли Ма га ра ше ви ће во пе снич ко ства ра ње, при ло
же ни би бли о граф ски ко ми ни ке ове ри ло је, не та ко дав но, и де се так да нас 
ак тив них кри ти чар ских име на, ма хом сред њег и мла ђег на ра шта ја. (– И? 
– Шта: И? Ло гич но, ни шта. Јер смо се, ето, по ред Вар ва ри је, у ме ђу вре
ме ну об ре ли и „у глу вом Бес тра гу” на ше књи жев не ре пу бли ке.)

Нај зад, „сна гу је зич ке све жи не”, ко ју ис ти че Ђор ђе Ј. Ја нић, нај но
ви јој Ма га ра ше ви ће вој књи зи при ба вља укр штај ње му од у век свој стве
не ко де ров скоко сти ћев ске лек сич ке ина чи це и ко ва ни це (бес траг, на језд, 
за го нет, клет ка; не рас крч, не ви до вац, не про мен, не за луд, нëрод), с јед не, 
и ши рег ре пер то а ра фол клор ног го вор ног жан ра, с дру ге стра не. Не ма 
пе сме у овој књи зи да се не ја вља у ру ху пи та ли це, за го нет ке, на бра ја
ли це, бр за ли це, прет ње, кле тве, ба ја ли це или још ко је од при ли ка са 
по пин ског спо ред ног не ба, у ко ји ма су је зич ки кри ста ли зо ва ни ре лик ти 
на ше ар ха ич не ко лек тив не све сти о све му и сва че му. По нај ви ше, ме ђу
тим, све до чан ства на род них ве ро ва ња, као и ри ту а ла опи ра ња жи вот ним 
не да ћа ма и по ша сти ма, али и об ред них фор му ла по др шке об но ви и бу
ја њу веч ног жи во та, не ма ње од че стих упи та пред чу де сним, тај но ви тим 
и не про зир ним.

За хва ћен осе ћа њем све оп ште вар ва ри за ци је дру штве ног, мо рал ног 
и ду хов ног жи во та око се бе, Ма га ра ше вић се, не без гор чи не, иро ни је 
и ап сур да, али и са рет ким про плам са ји ма на де („Ле ко ви та ба сма”, „Да 
сва не”, „Тре ба”, „Ба сма за нëрод”), са жи вља ва са ар ха ич ном стра те ги јом 
от по ра, пре по зна ју ћи у њој – на шта су, сва ки на свој на чин, упу ћи ва ли 
већ и Па вло вић и По па – ко рен и сми сао по е зи је. Ве ли ку жи вост рит ма, 
уз одр жа ва ње ду жег да ха, Ма га ра ше ви ће вим но вим пе сма ма до но си 
усва ја ње обра сца бр за ли це, док им ма гиј ски сми сао кле тве, с под ва ри
јан том прет ње, али нај че шће ма гиј ска су ге стив ност го вор ног об ли ка 
ба ја ли це, при ба вља диг ни тет по бу не и сна гу вер бал не енер ги је на зна
чу ју ћи по сред но и раз ме ре по ша сти ко јој се од луч но су прот ста ви ла 
пе снич ка реч. 
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