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СТВАРАЛАЧКИМОДЕЛИ
КУЛТУРНЕСАМОСВЕСТИ

Ја на Алек сић, Ме та по е тич но сти: при ло зи про у ча ва њу пе снич ке са мо све-
сти, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2021 

Као ви ша на уч на са рад ни ца у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност 
у Бе о гра ду, Ја на Алек сић из у ча ва исто ри ју срп ске књи жев но сти и кул
ту ре, ба ви се кри ти ком и те о ри јом књи жев но сти, као и сту ди ја ма култу ре 
и ду хов ноесте тич ким ис тра жи ва њи ма. Но ва књи га, Ме та по е тич но-
сти, об у хва та при ло ге про у ча ва њу пе снич ке са мо све сти, син те ти шу ћи 
њен на уч но и стра жи вач ки рад на кор пу су срп ског пе сни штва дру ге по
ло ви не XX ве ка. У на ра ста ју ћем бро ју књи га на пи са них из уско ака дем
ских по бу да, у ци љу сти ца ња од го ва ра ју ћих на уч них зва ња, све те же се 
про на ла зе на уч не пу бли ка ци је ре ле вант не за ши ру кул тур ну јав ност. 
Пре глед но и об у хват но, Ја на Алек сић пред ста вља и си сте ма ти зу је им
пли цит не и екс пли цит не ау то по е тич ке ста во ве не ких од на ших нај бо
љих пе сни ка, ста вља ју ћи у фо кус оно што осна жу је ка ко њи хов па жљи
во из гра ђен пе снич ки си стем, та ко и њи хов на ци о нал ни и кул тур ни 
иден ти тет. 

Сту ди ја Ме та по е тич но сти са ста вље на је од де вет на уч них ра до ва 
прет ход но об ја вље них у збор ни ци ма од ко јих су не ки пред ста вље ни и 
на кон фе рен ци ја ма и сим по зи ју ми ма. Текст ко ји отва ра књи гу, „На по
е тич ком клат ну” и ко ји функ ци о ни ше „уме сто уво да” ја сно и кон ци зно 
об ја шња ва глав не по став ке на ко ји ма по чи ва ме то до ло ги ја из ра де сва ког 
ра да. На кон што је те о риј ски раз ја сни ла пој мов не и тер ми но ло шке не
до у ми це у ве зи са има нент ном по е ти ком, ме та по е ти ком и ау то по е ти ком, 
ау тор ка ти по ло шки де тек ту је тек сто ве пре ма ко ји ма је ис по љи ла ин тер
пре та тив ни ин те рес. Сем збир ки пе са ма или по је ди них ци клу са пе са ма 
срп ских пе сни ка XX ве ка, то су и њи хо ви за пи си и есе ји, има ју ћи у ви ду 
да се као је дан од при мар них ци ље ва ис по ља ва на ме ра да се ана ли за 
усме ри на 

на чин на ко ји се фор ми ра и из но си по е тич ки став или пе снич ка фи ло зо
фи ја без об зи ра на то да ли је ау то по е тич ки ис каз екс пли ци тан или им
пли ци тан.

Илу стру ју ћи сво јим ра до ви ма и ау то по е ти ку у ужем, и ау то по е ти ку 
у ши рем сми слу, као за јед нич ки име ни лац за све ана ли зи ра не пе сни ке 
ис по ста вља се вр хун ска од го вор ност ства ра ла штва. Иста вр ста од го вор
но сти на ла зи се и у њи хо вом пре и спи ти ва њу је зич ких за ко ни то сти, те се 
с пра вом сма тра да су сви они уна пре ди ли ми сао о је зи ку. Ја на Алек сић 
ве ру је да у ме та по е тич но сти очи глед но ле жи тај на пе снич ке ви тал но сти, 
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упр кос све ин тен зив ни јим епо хал ним про ме на ма. Из тог раз ло га, ње на 
сту ди ја пле ди ра да пру жи при лог раз у ме ва њу за ко ни то сти ми шље ња о 
пе сни штву у срп ској књи жев но сти, учвр шћу ју ћи осно ве на ко ји ма се 
она да нас те ме љи и оп ста је. 

Као је дан од сто же ра срп ске књи жев но сти, Ми лош Цр њан ски је 
пр ви пе сник ко ји се у књи зи ана ли зи ра у ра ду „Ис ко рак из ме лан хо ли је: 
Ме та по е тич ки ста во ви и упо ри шта Ми ло ша Цр њан ског”. До след на ин тро
спек ци ја и стал но про фи ли са ње и уса вр ша ва ње вла сти те књи жев но у мет
нич ке тен ден ци је као део иде о ло шкоду хов ног иза зо ва, по ка за ли су се 
као кру ци јал ни за ути ски ва ње ње го вог по е тич ког ли ка у исто ри ју срп ске 
књи жев но сти. Са ви со ко мо дер ни стич ком умет нич ком (са мо)све шћу –ме
та све шћу Цр њан ски пи ше ши рок ди ја па зон те о риј ских, екс пли цит но
по е тич ких тек сто ва, жан ров ски вр ло ра зно ли ких. Ау тор ка при ме ћу је 
да су им пре си о ни зам у при сту пу и су бјек тив ност у по ступ ку до ми нант
не ка рак те ри сти ке ових тек сто ва и фо ку си ра се на на чин на ко ји пи сац 
про јек ту је у њих соп стве ни ства ра лач ки лик. Осла ња ју ћи се на фи дле
ров ску хи по те зу о де ли мич ном ис хо ђе њу де ла из ства ра о ца, Ја на Алек сић 
уви ђа зна чај лич но сти код Ми ло ша Цр њан ског. Иа ко га екс пли цит но не 
по ми ње, ау тор ка ус по ста вља ди ја лог са иде јом лич но сти о ко јој пи ше 
Сло бо дан Вла ду шић, та ко ђе, вр сни по зна ва лац Цр њан ског: реч је о „вер
зи ји ре не сан сног чо ве ка при ла го ђе ној 20. и 21. ве ку”, о по је дин цу спо соб
ном да се су прот ста ви по ме ну тим „ин тен зив ним епо хал ним про ме на ма”. 
Лич но сни ин те гри тет у све тлу ана ли зе ме та по е ти ке код Ми ло ша Цр њан
ског до би ја та ко но ви сми сао, као вид естет ског и кул тур ног мо де ла отпо
ра и по бу не. Ау тор ка на гла ша ва да мо гу ћи ути ли та ри зам Цр њан ско вих 
при ка за про ис ти че упра во из кул тур но и сто риј ске за ми сли ка кву уло гу 
умет ност тре ба да има у жи во ту по је ди на ца и у раз во ју кул тур не за јед
ни це. Ни је нео бич но оту да што Цр њан ски на ме ће иза зов про ме не пе снич
ког дис кур са на ро до љу би ве те ме и под сти че ре ха би ли та ци ју ро ман ти чар
ског кон цеп та. У тој тач ки по кре ће се ис ко рак обе ћан у на сло ву на уч ног 
ра да, ка да над ин ди ви ду ал ност и осе ћај за јед ни це ус пе ју да уз диг ну ства
ра лач ку ме лан хо ли ју над кон тем пла тив ном. Ус по ста вља ње ду хов не вер
ти ка ле у има ги на тив ној и исто риј ској хо ри зон та ли мо гу ће је та ко кроз 
ху ма ни стич ки усме рен ства ра лач ки ан га жман, до след но и у пот пу но сти 
спро ве ден код Ми ло ша Цр њан ског. 

Иде ја да умет ност по ти че из сло бод не и це ло ви те ства ра лач ке лич
но сти на ла зи се и у ра ду „Тач ка бе лог уси ја ња: Он то те о ло ги ја ства рала штва 
у ау то по е тич кој ми сли Мом чи ла На ста си је ви ћа”. Есе ји као ау то по е тичке 
кон тем пла ци је и оду хо вље на умет нич ка де ла гра де код На ста си је ви ћа 
за ди вљу ју ће одр жив ме та по е тич ки си стем. Ана ло ги ја са Но ва ли со вим 
уви ди ма о екви ва лен ци ји пе сни ка и ми сли о ца и о сје ди ње њу ове две 
обла сти, во ди у те му ко јој Ја на Алек сић при сту па па жљи во и при ље жно, 
по ка зу ју ћи да ње на ту ма че ња књи жев но сти има ју, по ред на уч не, и 
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ме та фи зич ку ди мен зи ју. На ста си је вић је бли зак Но ва ли су и ње го вој ми
сли о пе сни штву и у сво јој про кла ма ци ји умет нич ког као над ствар ног, 
и са мим тим и је ди но ре ал ног. Ства ра ла штво је, да кле, за умет ни касве
ште ни ка На ста си је ви ћа те ур гиј ски иза зов, до зи ва ње са Бо гом или са 
при род ним енер ги ја ма ра ди осми шља ва ња (над)ствар но сти. Осла ња ју ћи 
се на сво ју сту ди ју на пи са ну 2014. го ди не, Жуд ња за ле по том и са вр-
шен ством: те ур гиј ска ди мен зи ја књи жев но у мет нич ког ства ра ла штва, 
ау тор ка у Ме та по е тич но сти ма до пу њу је и об ли ку је сво је спо зна је, 
про ши ру ју ћи до ме те и оп сег те о риј скокри тич ких про ми шља ња. Трага
ју ћи за зна че њи ма ко ја ни су са мо има нент на сим бо лич ка, у кон крет ном 
вре ме ну и про сто ру, у На ста си је ви ће вим ме та по е тич ким, ау то по е тич ким 
и ау то кри тич ким ис ка зи ма ау тор ка на ла зи и те ур гиј ску ра ван. 

Пи шу ћи о Цр њан ском и На ста си је ви ћу, Ја на Алек сић би ра је дин
ствен при ступ и ау тен тич ни стил, осла ња ју ћи се ипак на по сто је ћу лите
ра ту ру ни ма ло за не мар љи вог оби ма. Ка да пи ше о Бо ри сла ву Ра до ви ћу 
у есе ју „Ау то по е то ло ги ја, ау то по е ти ка и оста ле ау то по е тич но сти Бо ри
сла ва Ра до ви ћа”, њен за да так је уне ко ли ко зах тев ни ји и сло же ни ји, има
ју ћи у ви ду да Ра до вић, ма да це њен као пе сник кул ту ре, ни је ау тор чи ја 
је по е зи ја до би ла на по пу лар но сти. Ра до ви ће ва има нент на по е ти ка кон
сти ту и са на је на те ме љу укр шта ја и са о бра жа ва ња им пли цит них и екс
пли цит них по е тич ких обе леж ја, од но сно ис ка за. Ме та по е тич ко ис ку ство 
део је та кве по е ти ке, при че му се ау тор ка нај ви ше за др жа ва на од но су 
Ра до ви ће ве пе сме пре ма не из ре ци вом, ти ши ни и бе ли ни. У ту ма че њу 
хер ме тич не по е зи је ни је ла ко оста ти на ни воу где су ја сно ћа и ра зу мљи
вост при мар не, али Ја на Алек сић успе ва да се ухва ти у ко штац са ап
стракт ним по е тич ким пој мо ви ма би ва ју ћи при том из не на ђу ју ће пре ци
зна и не дво сми сле на. Без су ви шних ди гре си ја и рас пли ња ва ња, што је, 
ина че, кон стан та у це лој мо но гра фи ји, ау тор ка при сту па Ра до ви ће вој 
по е зи ји и есе ји сти ци де ци ди ра на да до би је це ло ви ту ау то по е то ло шку 
сли ку, све сна да је то мо гу ће тек он да ка да се у на по ре дан од нос до ве ду 
ме та по е тич ки ста во ви из та два жан ров ски оде ли та кор пу са. Оно што је 
ау тор ки, та ко ђе, бит но, а што је ујед но те жња ко ја се осе ћа у це лој књи
зи, је сте да се ме та по е тич ки ста во ви свих пе сни ка од ре де у књи жев но
и сто риј ском кон тек сту срп ског пе сни штва дру ге по ло ви не XX ве ка. 
На ла зе ћи Ра до ви ће ве илу стра тив не са мо об на жу ју ће ис ка зе (ле пе ко ва
ни це су, ина че, не рет ко при сут не у сти лу Алек си ће ве), ау тор ка све до чи 
ње го вој оче вид ној по све ће но сти иде ји је зи ка, ко ја се по ме ра од из у зет не 
бри жљи во сти до аскет ске стро го сти, ка игри во сти, иро ни ји и скло но сти 
ка екс пе ри мен ту. Она бе ле жи на ко ји на чин се би ће пе сме оту ђу је од 
би ћа пе сни ка и са њи ме сту па у ди ја лог, та ко да је ау тор ска ин стан ца 
исто вре ме но и тво рац и са го вор ник пе сми. Има ју ћи у ви ду да су Ра до
ви ће ве хер ме тич не пе сме и да ље иза зов за мно ге ис тра жи ва че, те да се 
овом пе сни ку да је по ча сно ме сто у исто ри ји срп ског пе сни штва, али се 



1020

о ње му сла бо пи ше и го во ри, по ку шај Ја не Алек сић да си сте ма ти зу је 
по сто је ћа зна ња и ту ма че ња уз вла сти те ин вен тив не уви де, ве о ма је 
успе шан. 

Са свим је дру га чи ји ста тус пе сни ка Бра ни сла ва Пе тро ви ћа у на шој 
кул ту ри и књи жев но сти, али је фо кус по но во на ме та по е тич кој кон
струк ци ји ње го ве по е зи је и есе ји сти ке, уз ува жа ва ње кон тек ста у ко јем 
је ства рао. И сам Бо ри слав Ра до вић имао је у из ве сној ме ри ути ца ја на 
де ло Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, уко ли ко, по пут ау тор ке, са гле да мо ши ру 
сли ку и књи жев но и сто риј ски тре ну так у ком се огла сио сво јим пе сма ма: 
пе де се тих и ше зде се тих го ди на про шлог ве ка по ја ви ли су се ау то ри ко ји 
су за хва љу ју ћи за вид ној естет ској са мо све сти пле ди ра ли за сме ну по
сто је ће по е тич ке ма три це, исто вре ме но уно се ћи но ви те те у ње ну фор му 
и са др жи ну. Тај по чет ни, про грам ски им пулс пре о бра зи ће у на ред ним 
де це ни ја ма у осо бе не ау то по е тич ке стра те ги је. Пре ма Алек сан дру Јова
но ви ћу, ти пе сни ци су, по ред Ра до ви ћа, Сте ван Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, 
Бран ко Миљ ко вић и Ми ло ван Да ној лић. И док се Ра до вић у сво јој по е
зи ји и есе ји сти ци „рвао са ан ђе лом”, Алек си ће ва при ме ћу је има нент но 
по е тич ке аго не и ан ти но ми је код Бра ни сла ва Пе тро ви ћа ко ји пре ра ста ју 
у рва ње са пе смом, рва ње са Бо гом, али и са соп ством. Ма да Пе тро виће во 
по чет но „ди ти рам пско рас по ло же ње” и оду ше вље ње пе снич ким го во ром 
и чу дом ства ра ња на кон ше сна ест го ди на пе ва ња пре ла зи по сте пе но у 
те шку и муч ну епи сте мо ло шку скеп су, рва ње ипак не пре ла зи у пре да ју. 
Ства ра ла штво се ис по ста вља као ди рект ни опо нент смр ти, па иа ко је у 
огле да њу њи хо вих сми сло твор них сна га по е зи ја углав ном на гу бит ку, 
књи ге Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, ка ко ау тор ка фи но за о кру жу је, про сла вља
ју чо ве ко ву спо соб ност да кон це жи во та по ве же у пе сми. Та ко у Пе тро
ви ће вој ра су тој и не ко хе рент ној ау то по е тич кој ми сли ау тор ка ипак на
ла зи по сто ја ност и чвр сти ну. 

То је за јед нич ка од ли ка свих ана ли зи ра них пе сни ка у Ме та по е-
тич но сти ма. Код Ма ти је Бећ ко ви ћа, уз све про ме не и осци ла ци је то ком 
го ди на, ис ти чу се и да ље ста ме ност и не по ко ле бљи вост. У ра ду „’Тре ћа 
ру ка’ Ма ти је Бећ ко ви ћа: Ме та по е тич ки аспек ти у књи га ма Три по е ме 
и Пра ху оца по е зи је” фо кус је, пре све га, на пе сни ко вој сим би о зи умет
но сти и ре ли ги је, од но сно не пре ста ној есте ти за ци ји хри шћан ске дог ме. 
Ја на Алек сић у сва кој ана ли зи у мо но гра фи ји же ли да ти од го вор на су
штин ско пи та ње: шта је по е зи ја за тог пе сни ка? За Ма ти ју Бећ ко ви ћа то 
је „ма ни фе ста ци ја ду хов не сло бо де чо ве ка са бо жан ским по ре клом”, а као 
сту бо ви на ко ји ма по чи ва сна га ње го вих сти хо ва је су Ко сов ски за вет и 
Ње го ше ва ду хов ноумет нич ка ви зи ја. У пе сни ко вом дво стра ном ико но
граф ском пор тре ти са њу ау то ра Лу че ми кро ко зма Алек си ће ва про на ла зи 
ана ло ги је са ви зан тиј ским жи во пи сом. У раз ра ди ове иде је по но во се вра
ћа на је зик ко ји је, као и код дру гих пе сни ка у књи зи, ве чи та тај на и за го
нет ка ко јој не пре ста ју да при ла зе са но вим ала ти ма за ње но од го не та ње. 
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Ја на Алек сић је све сна са крал но сти ове тај не, на ро чи то код Ма ти је Бећ
ко ви ћа, али уз сву на уч ну су здр жа ност и озбиљ ност, ње не ана ли зе ника да 
ни су кру те или су ви ше ап стракт не. На про тив, по не ка да у тек сту ис кр
са ва ју пра ве ма ле по ет ске сли ке: „По е ма Пра ху оца по е зи је те ма ти зу је 
тај ну о то ме да је чи тав свет Бож ји је зик, а да је пе сни штво ни шта дру го 
до ли по дра жа ва ње Бож јег је зи ка”. Као и у дру гим ра до ви ма, и у овом аутор
ка че сто кон сул ту је де ла Ни ко ла ја Бер ђа је ва, по себ но у пи та њи ма сми сла 
ства ра ла штва. У ме та по е тич ком је згру пе сни штва Ма ти је Бећ ко ви ћа 
на ла зи се иде ја о „ак тив ноства ра лач ком ес ха то ло ги зму” где Бер ђа јев 
ну ди од го вор на Бож ји по зив на не пре ста но тран сцен ди ра ње об ли ка и 
би ћа, ван вре ме на: Бећ ко ви ће ве по е ме све до че о то ме да су де ла љу ба ви, 
на ста ла ра дом тре ће, Да ма ски но ве ру ке, сим бо ли кра ја све та, али и жи
вот ног прин ци па ко ји у ства ра лач кој сло бо ди има моћ да пре о бра зи свет. 

Моћ пре о бра жа ја у по е зи ји Пе тра Цвет ко ви ћа усме ре на је на те жњу 
да се је зик „очи сти од пле сни кул ту ре” – ин те лек ту ал ним и лир ским пу
то ва њем по ствар но сти, исто ри ји и тра ди ци ји, до ла зи се до за бо ра ва као 
је ди ног ис хо ди шта усме не ре чи или фор ме у пи са ној кул ту ри. Пе снич
ки су бјект у ње го вој по е зи ји по ен ти ра, са гла сно са Брех то вом мак си мом, 
да се је зик мо ра по сма тра ти, осе ти ти као стра ни, и за бо ра ви ти, да кле, 
ње го ва увре же на зна че ња, ка ко би се очу ва ла ње го ва из вор ност и кре а тив
ни ка па ци тет, нео п хо дан за пи са ње по е зи је. Ова ква вр ста ин те лек ту ал ног 
опре за и ана ли тич но сти, при ме ћу је Ја на Алек сић, ну жно по вла чи де па
те ти за ци ју пе снич ке ре чи, што се по сти же и иро ни јом ко ја ис трај но оп
сто ја ва у Цвет ко ви ће вој по е зи ји. У ра ду „Ду хов но око лир ског пут ни ка: 
Ау то по е тич ки и ме та по е тич ки дис курс у по е зи ји Пе тра Цвет ко ви ћа” 
пра ти се ства ра лач ки рад пе сни ка од мо мен та са мо за гле да ња као ини ци
јал ног им пул са, до по е тич ког са мо об на же ња. Из два ја ју се глав на ме та
по е тич ка обе леж ја ње го вих пе са ма: ду хов но око као пред у слов ства ра
ња, опрез и дис тан ца, од но сно син кре ти зам хе лен ског, ста ро сло вен ског 
и хри шћан ског на сле ђа као од ли ка ау то по е тич ке ми сли. Пи та ња ко ја 
ау тор ка са ма по ста вља, без на ме ре да на њих да де фи ни сан и ко на чан 
од го вор, ва жна су као под сти цај чи та о ци ма за да ље пре и спи ти ва ње не 
са мо пе сни штва већ и исто риј ског мо мен та у ко јем жи ви мо. Та кво је, на 
при мер, вр ло хра бро и про ниц љи во пи та ње:

Не су ге ри ше ли ов де Цвет ко вић про фа на ци ју зна че ња, као и то да је 
пе сни ков по зив по тра жи ва ња сми сла у оста ци ма ве ли ких на ра ти ва – који 
су, на жа лост, све де ни на ар хив ски, го то во бе зна чај ни lo cus – уза лу дан, 
са мо свр хо вит по ку шај ег зи стен ци је, оне ко ја, ко ре спон ди ра ју ћи са ле ши
нар ством, са му се бе не ги ра?

Сли чан иступ, ко ји по ка зу је да Ја на Алек сић де ли лич но сни ин те
гри тет са пе сни ци ма о ко ји ма пи ше и чи ју по е зи ју ана ли зи ра, на ла зи мо 
у ра ду о Гој ку Ђо гу. 
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Текст „Из ла зак из ка ран ти на: По е тич ка са мо свест у есе ји ма и по
е зи ји Гој ка Ђо га” вр ло те мељ но про пи ту је за ко ни то сти по ко ји ма пе сник 
жи ви и ства ра. От пор Гој ка Ђо га, за ко га је нај го ри об лик по ми ре ња са
мо цен зу ра, до во ди до од ва жних кон ста та ци ја ау тор ке: „На жа лост, да нас 
ни ко не чу је пе снич ки глас, ка кав год он био и ко ли ко год опа сно и суб
вер зив но пе вао. Над ја ча ли су га дру ги, гла сни ји ме ди ји, јер је на су шна 
’кул тур на цен зу ра’ ка пи ту ли ра ла пред не у мо љи вом по ли тич ком ко рект
ном”. Прем да ова кав став мо же зву ча ти ре зиг ни ра но, не ма го во ра о ма
ло ду шно сти. Упра во све сно и од луч но од би ја ње да се бу де „по ли тич ки 
ко рек тан” пред у слов је ва ља ног и ре ле вант ног на уч ног ра да. Ау тор ка, 
чи ни се, де ли Ђо го ву ве ру у те ра пе ут ску и ду хов но окре пљу ју ћу моћ 
по е зи је, али ни по што не за не ма ру је суб вер зи ван ка рак тер по е зи је. Ђо
го ви екс пли цит ни или им пли цит ни пе снич ки ста во ви и пре ми се от кри
ва ју да је пе сник све стан сво је од го вор но сти ко ја му до но си иза зо ве и 
ис ку ше ња, али ко ја га на го ни да по зи ва и дру ге на исту ин те лек ту ал ну, 
ду хов ну, људ ску до след ност и од го вор ност, ка ко би се срп ска кул тур на 
по ли ти ка усме ри ла у прав цу ду хов не са мо спо зна је. 

Сво јим де лом исто чи ни и Рај ко Пе тров Но го, од го во ран, пре све
га, пред пе снич ком тра ди ци јом. У ра ду „Но го ва ба шти на и ’ап са на’: 
Ме та по е тич ка као ау то по е тич ка ми сао Рај ка Пе тро ва Но га” ау тор ка се 
ко нач но де таљ ни је до ти че те ме лич ног и ко лек тив ног иден ти те та и кул
ту ре се ћа ња и пам ће ња, иа ко је ова те ма при сут на у раз ли чи тим ви до
ви ма кроз це лу мо но гра фи ју. Од ре ђу ју ћи пе сни ко ве есе је и ме мо а ре као 
умет нич коестет ски ре ле вант не по пут ње го вих пе снич ких ра до ва, Ја на 
Алек сић при вла чи ви ше ин тер пре та тив не па жње овом де лу Но го вог ства
ра ла штва. За Но га је кул тур но пам ће ње ну жно ко лек тив но, и он на ше 
пе снич ке и при по ве дач ке прет ке и кла си ке пре во ди у фи гу ре се ћа ња. 
Но го на сле ђе ко је, бар пе снич ки, тре ба пам ти ти, ми сли као Ба шти ну 
ко ја је ду хов ни хро но топ, син кре ти зам хри шћан ског и па ган ског сло ја. 
Иде ја да је Но го во би ће po e si sa нео де љи во од исто риј ског би ћа, јер са мо 
пе снич ко би ће мо же осми сли ти и оправ да ти исто риј ско ис ку ство, зна
чај на је не са мо као ре ле ван тан ме та по е тич ки увид већ и као по зив на 
пре о сми шља ва ње на ше пе снич ке са да шњо сти. У том кон тек сту, из у
зет но је ва жно ис ти ца ње хра бро сти ре ли гиј ски (пра во сла вље) и на ци о
нал но (срп ско) про фи ли са ног пе сни ка и ин те лек ту ал ца: 

По себ но то ком исто риј ски ве ри фи ко ва не оп ште ате и за ци је и ута
па ња срп ског ен ти те та у ју го сло вен ски. 

Прег ну ће Ја не Алек сић усме ре но је, да кле, као и код Гој ка Ђо га, 
Рај ка Пе тро ва Но га, али и код Ми ла на Ка ша ни на о ко ме је пи са ла и обја
ви ла док тор ску ди сер та ци ју, на ме ња ње и по бољ ша ње на ше кул тур не 
по ли ти ке. Но го то чи ни ода но шћу пре дач ком ис ку ству, у че му се кри је 
и раз лог ње го ве при вр же но сти чвр стим пе снич ким фор ма ма и ве за ном 
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сти ху, као упо ри шти ма пе снич ког је зи ка. Фи ло зо фи ја пе сни штва као 
чу ва ра ба шти не и ми си ја ис кре не по све ће но сти одр жа ва њу кон ти ну и
те та кул тур не исто ри је срп ског на ро да, пре во ди Рај ка Пе тро ва Но га из 
пе сни ка и ми сли о ца кул ту ре у умет ни ка ду хов но сти. 

Ду хов ност као ну кле ус це ло куп ног ис тра жи ва ња Ја не Алек сић 
на ла зи се пред нај ве ћим ло мо ви ма и ис ку ше њи ма у по е зи ји Но ви це Та
ди ћа. По след њи рад у књи зи на зи ва се „Ау то по е тич ка свест као суб вер
зи ја злу у по е зи ји Но ви це Та ди ћа” и ис тра жу је зло као фе но мен ко ји, 
пре ма Та ди ћу, по ти че од чо ве ко ве па ле при ро де. Те ма зла се кон цен три ше 
или раз ла же у пе снич ком про це су и по тре би пи са ња, те та ко ме та по е тич
ки сиг на ли от кри ва ју јаз из ме ђу су бјек та и све та и ње гов ста тус уса мље
ни ка. Тек ве ра у Бож ју ми лост за у зда ва ово по ср ну ће сла бог, али са мо
за гле да ног лир ског су бјек та. Ба ве ћи се мо ти вом по ка ја ња у пе сни ко вој 
ау то по е ти ци, ау тор ка до ла зи до мо ле ба на ка рак те ри стич них за Та ди
ће ве по зни је збир ке пе са ма. Она про ве ра ва и от кри ва да су мо ле ба ни 
за и ста ис кре ни, што се по твр ђу је од су ством стра ха и буч ног от по ра при
сут ног у пр вим књи га ма. Про ме на ду хов не пер спек ти ве од ни хи ли зма 
ка по ка ја њу из и ску је и про ме ну жан ра, то на и из ра за ко јим се фе но мен зла 
ис ка зу је. Ау тор ка при ме ћу је ка ко про ду бљи ва ње им пре си је вла сти тог 
гре хо па да до во ди до сво је вр сне мо дер ни стич ке на до град ње тра ди ци о
нал ног по ет скоре ли ги о зног об ли ка, и де таљ но раз ја шња ва на ко је је 
све на чи не мо ли тва из ме ње на и при ла го ђе на ис ку ству мо дер ног чо ве ка 
и Та ди ће вом лир ском сен зи би ли те ту. У про ми шља њу фе но ме на зла код 
Та ди ћа кон сул ту је и Ри ди ге ра За фран ског и ње го ву чу ве ну сту ди ју Зло 
или дра ма сло бо де. У скла ду с ње го вом хи по те зом да „умет ност шти ти 
од зла, али са мо док јој се без огра да пре пу шта мо”, она за кљу чу је ка ко је 
огром на сна га умет но сти да естет ским прин ци пом пре и на чи и пре о бли
ку је сва зна че ња и усме ри наш дух ка бо љем и исти ни ти јем. Код Но ви
це Та ди ћа то се по сти же, па ра док сал но, до след ним пе си ми змом, ко ји се 
упра во због упор ног и не по ко ле бљи вог тра же ња об но ве сми сла, пре о бра
жа ва у ег зи стен ци јал ни оп ти ми зам. На тај на чин Ја на Алек сић за тва ра 
свој ис тра жи вач ки круг пе сни ком ко ји сво ју људ ску и пе снич ку од го
вор ност и до след ност ко ри сти да би, упр кос де мон ским и кар не вал ским 
ви зи ја ма све та, пре ва зи шао та му или ба рем про гле дао кроз њу:

Умет ник у ле по ти умет но сти да је ху ма ни стич ки од го вор ле по ти 
ства ра ња, чи ме ре ха би ли ту је ве зу из ме ђу чо ве ка и Бо га, чо ве ка и све та. 

На из ве стан на чин, це ла сту ди ја је по све ће на ре ха би ли та ци ји сми
сла и ве за ко је су да на шњи ци по ки да не та ко да де лу је да је би ло ка кав 
кон ти ну и тет нео ства рив, а не у ко ре ње ност не из бе жна. За ди ру ћи у ду
би не пе снич ких си сте ма ау то ра ко ји су по е тич ки ве о ма раз ли чи ти, али 
су штин ски усме ре ни на исте етич ке и ства ра лач ке прин ци пе, Ја на Алек
сић до ка зу је да је пи са ње по е зи је и да ље чин по бу не, у нај бо љем и нај
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пле ме ни ти јем сми слу ре чи. Бес пре кор ни стил и од го вор но вла да ње 
на уч ном апа ра ту ром омо гу ћу је да про ла зак кроз ме та по е тич ке и те о
риј ске раз мр си це бу де про хо дан и за ни мљив, иа ко не и лак. Озбиљ на и 
вред на мо но гра фи ја ре зул тат је истин ског пре га ла штва на по љу те о ри
је срп ске књи жев но сти, али и ци ља ног ра да на ја ча њу те ме ља на ше 
кул тур не по ли ти ке. Ну де ћи вла сти ти мо дел кул тур не са мо све сти, Алек
си ће ва не из ла зи из окви ра на уч ног, али, сва ка ко, до да је еле ме нат људ
ског и ства ра лач ког. Из тог раз ло га, пред на ма је сту ди ја ко ја је ре ле
вант на и ак ту ел на не са мо за про у ча ва о це срп ског пе сни штва дру ге 
по ло ви не XX ве ка већ и за ши ру кул тур ну за јед ни цу ко ја у по е зи ји 
про на ла зи сна гу и под сти цај за лич ни и ко лек тив ни пре о бра жај. 

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 

Док тор ске сту ди је
sa nja pe ric3223@gmail.com

ОЗАМКАМАИЗАМКОВИМАКЊИЖЕВНОСТИ

Дра ган Ла ки ће вић, За мак: фан та зма го ри ја, Пар те нон, Бе о град 2021

Пред жан ров ски ра зно вр сним и обим ним опу сом јед ног књи жев
ни ка кри ти чар/ту мач иза бра ног де ла тог пи сца ре дов но се на ла зи пред 
истом ди ле мом: ди ле мом оправ да но сти ту ма че ња са мо јед ног де ла из ван 
кон тек ста ко ји чи ни ње гов це ло ку пан опус, од но сно пред пи та њем: да ли 
је у том де лу пи сац сав, сви еле мен ти ње го ве по е ти ке, оно нај бо ље од 
ње га? До са да шња књи жев на кри ти ка је, ба ве ћи се раз ли чи тим сег мен
ти ма књи жев ног све та Дра га на Ла ки ће ви ћа, и пе снич ког и про зног, овог 
књи жев ни ка већ свр ста ла у ред оних ко ји се огле да ју у раз ли чи тим 
по е ти ка ма, по ступ ци ма, иде ја ма и об ли ци ма. И сâм Ла ки ће вић ка же да 
при па да „оној вр сти пи са ца ко ји има ју сто при ча или сто књи га”, али да, 
та ко ђе, „по шту је и оне ко ји це лог жи во та пи шу са мо јед ну књи гу”.1 Јер 
и јед ни ма и дру ги ма циљ је исти – на пи са ти књи гу ко ја би тре ба ло да 
се пам ти то ли ко и раз у ме та ко да ће би ти „сва чи ја”.2 Ка да пи сац, у свом 
ви ше де це ниј ском жи вот ном и ства ра лач ком тру ду, до ђе до та кве књи ге, 
за вр ши је и ста ви пред суд чи та ла ца и ту ма ча, он да оправ да ност „чи та ња 
пи сца” кроз јед но ње го во оства ре ње по ста је са свим ар гу мен то ва на. Та ква 

1 Ми лош Јев тић, Вер ник по е зи је: раз го во ри са Дра га ном Ла ки ће ви ћем, 
Пар те нон, Бе о град 2002, 51. 

2 Исто.




