
ПО Е ЗИ ЈА ТО КА СВЕ СТИ
(Зо ран М. Ман дић: Ср би ја у ду бо ким во да ма, За ве ти не: ми, Бе о град, 2015)

Јед на од ка рак те ри стич них осо би на пост мо дер ни стич ке естет ске си ту а ци је је исто-
вре ме но по сто ја ње раз ли чи тих по е тич ких мо де ла, ко ји јед ни дру ги ма не кон ку ри шу. 
За раз ли ку од мо дер ни стич ког плу ра ли зма -иза ма, ко ји су зах те ва ли за се бе ис кљу чи во 
пра во и бо ри ли се не са мо про тив тра ди ци о нал них ин сти ту ци ја умет но сти, не го се и 
ме ђу соб но над ме та ли, у пост мо дер ни стич ком плу ра ли зму цве та хи ља ду цве то ва, и то 
исто вре ме но. Мо дер ни зам је екс клу зи ван, а пост мо дер ни зам ин клу зи ван. Уко ли ко се 
овај од нос ин тер и о ри зу је, на ћи ће мо се пред умет нич ким де ли ма или ау тор ским опу-
си ма ко ји се у исти мах осла ња ју на раз ли чи те по е тич ке мо де ле, сло бод но и не у си ље но.

Упра во та си мул та на ра зно вр сност од ли ку је но ву пе снич ку књи гу Зо ра на М. Ман-
ди ћа Ср би ја у ду бо ким во да ма. У њој се, јед не по ред дру гих, на ла зе пе сме ис пу ње не 
но стал ги јом и иро ни јом, то пле сли ке ин тим ног, по ро дич ног кру га и па са жи ко ји не 
скри ва ју сво ју кри тич ку на ме ру, пе сме еко но мич ног, све де ног сти ха и пе сме раз у ђе-
ног асо ци ја тив ног го во ра – по е зи ја оштре сум ње и бес крај ног по ве ре ња. Оно што је 
за раз у ме ва ње ове књи ге ве о ма ва жно, а што ва жи и за пе сни ко во де ло у це ли ни, 
је сте то што огро ман сим бо лич ки и из ра жај ни ра спон ко ји успе ва да за хва ти, ни је 
об у хва ћен ни ти ре ду ко ван ни ка квим из ми ру ју ћим на че лом, то што се уну тра шња 
раз ли ка одр жа ва, ма ко ли ко то би ло те шко – и бол но.

То је та ко за то што Ман дић пи ше пе сме, а не зби р ке пе са ма: раз ли ка ни је ма ла. 
Она, са јед не стра не, олак ша ва за да так и пе сни ку и кри ти ча ру, фо ку си ра ју ћи их на 
по је ди нач ни текст и ње го ву из град њу; али са дру ге стра не, она усло жња ва пи та ње 
та ча ка је дин ства те из град ње. Јер, већ због са ме њи хо ве ра зно вр сно сти, ја сно је да 
те тач ке не ће мо на ћи на рав ни основ них мо ти ва. На при мер, низ ево ка тив них пе са ма 
по све ће них бра ту, или низ пе са ма ко је из ри чи то про бле ма ти зу ју ста тус пе сни штва, 
ни су оку пље не у ци клу се, већ су до след но ра су те по чи та вој књи зи. Је дин ство, исто 
та ко, ни је ни у из ра зу; Ман дић уме да у ис тој пе сми ме ња из ра жај не ре ги стре. Узми мо 
као илу стра ци ју пе сму „Ду нав“. У њој не сум њи во од по чет ка пре о вла ђу је иро ниј ски 
тон: „У не ре ди го ва ном реч ни ку име на / Ду нав је на плат ном спи ску ода бра них / Фу-
сно та / Ста рог и Но вог за ве та“... „Би о гра фи ју је одав но пре пу стио дру ги ма / Дру гим 
пи сци ма / Дру гим ала си ма / Дру гим по хва ла ма глу по сти“... „Не удва ра се Свет ском 
фон ду за пот по ру / ве ли ког европ ског угле да“... Та кви ис ка зи се сме њу ју са сти хо ви ма 
ко ји не са мо што су ли ше ни иро ни је, већ се мо гу раз у ме ти као сред ства вред но сне 
иде а ли за ци је свог „објек та“: „Но ћу по ни ре да би са ку пио сна гу за / Освит“... „У моћ ном 
еху гла сних жи ца / не да је ме сто за сва ку реч / ни ти по во да име ни ма оке а на“... „Ње гов 
осмех усред ове пе сме / Ли чио је на по здрав при ја те ља“. Фи гу ра пер со ни фи ка ци је у 
пе сми „Ду нав“ ус по ста вља две вред но сне су ге сти је: на јед ној стра ни, као но си лац 
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по зи тив них вред но сти на ла зи се Ду нав (али и оно што при па да лир ској су бјек тив но-
сти), а на дру гој, оспо ра ва ној стра ни, пре све га оке а ни (и оно што је лир ској су бјек-
тив но сти ту ђе). За па жа ње о вред но сној опо зи ци ји у овој пе сми пот кре пљу је из бор 
ре чи и сли ка, ко је увек има ју афир ма тив ну ко но та ци ју ка да се од но се на Ду нав. 

Ус по ста вља ње и на пу шта ње иро ниј ског го во ра има још је дан ефе кат по ред по вла-
че ња ли ни је раз гра ни че ња вред но сти при сно-стра но, а тај ефе кат се нај бо ље мо же 
опи са ти као на из ме нич на де па те ти за ци ја и ре па те ти за ци ја из ра за. За ни мљи во је да 
се код Ман ди ћа на иро ниј ско-де па те ти зу ју ћи од нос че сто на и ла зи у кон тек сту го во ра 
о по е зи ји, ми шље њу и сво ме вре ме ну. С тим што, ва ља до да ти, тај од нос ни је уни фор-
ман. Док у пе сма ма „Ро ман у на ста ја њу“, „Pe re at“ и по го то во „Дух пе сме“ чи та мо го то-
во апо те о зу пе сни штву, дру га чи је је у сти хо ви ма „Пред гра ђа“ („По е зи ја се све ла на / 
По е зи ју / Бес ко нач ног ни за / Ис при ча них при ча“) или на слов не „Ср би ја у ду бо ким 
во да ма“ („Ср би ја има упла ше не ин те лек ту ал це / Ака де ми ке од па пи ра / Тра ља ве по ли-
ти ча ре и / Јад не не пи сме не пе сни ке / Ва шке и шу ге“). 

О пе сми по ко јој је чи та ва зби р ка до би ла на слов, тре ба још не што ре ћи. Она про ши-
ру је мо гућ но сти ро до љу би ве пе сме да нас. Њен не по сред ни ис ку стве ни оквир су по-
пла ве ко је су у про ле ће 2014. за де си ле Ср би ју, али пе сник од мах ис ко ра чу је из те не по-
сред но сти и за у зи ма јед ну ши ру пер спек ти ву, уво де ћи у сим бо лич ку игру по је ди не 
чи ни о це срп ског иден ти те та, ви ђе не из на гла ше но лич ног угла. Ман дић те чи ни о це 
об ра ђу је уз бла гу до зу ху мо ра, али увек са не дво сми сле но афир ма тив ним то ном, по ка-
зу ју ћи да се и у на ше вре ме о до мо ви ни мо же пе ва ти са љу ба вљу, а без сла ду ња во сти. 

Мо жда се од го вор на пи та ње о тач ка ма је дин ства зби р ке Ср би ја у ду бо ким во да ма 
мо же на ћи не на пла ну оства ре не сим бо ли ке, не го на еле мен тар ни јем пла ну пе снич-
ке тех но ло ги је. Ова прет по став ка се за сни ва на за па жа њу да зна че ња сво јих пе са ма 
и њи хо ву ди на мич ност Ман дић нај че шће об ли ку је асо ци ја тив ним по ме ра њем и по-
ве зи ва њем. Рет ко се де ша ва да не ки мо тив бу де из ве ден за о кру же но и пра те ћи са мо 
јед ну сим бо лич ку нит. Ман ди ћа то не за до во ља ва, он по пра ви лу хо ће да ис тра жи и 
по боч не прав це и ру кав це зна че ња, да сле ди по тен ци јал са мог је зи ка. Ка рак те ри сти чан 
и ла ко уоч љив при мер тог асо ци ја тив ног тка ња ну де пе сме као што су „За бо ра вље ни 
пра текст“, „Pe re at“, „Ре чи“, ви ше дел на „Укус про ме не“, а нај и зра зи ти је – „Бе о град“ и 
„Брат и се стра Ви ки и Ликс“. И док је ова по след ња из гра ђе на као вр ца ва па ро диј ска 
игра ин спи ри са на јед ном ме диј ско-по ли тич ком афе ром мо гу ћом са мо у на ше до ба 
гло ба ли за ци је, пе сма „Бе о град“ ин тен зи ви ра пе сни ков асо ци ја тив ни при ступ.

У овој пе сми Ман дић ни же ис ка зе ко ји се од но се на прет ход на по је ди нач на ис ку-
ства Бе о гра да (са Бе о гра дом). Ако по сто ји про за то ка све сти, он да би ово би ла по е зи ја 
то ка све сти, не ка вр ста пе снич ког post fe stum про то ко ла. Овај ути сак по ја ча ва бе ле шка 
на кра ју пе сме, ко ја да је пре ци зан по да так о вре ме ну ње ног на стан ка: „30. ју ла 2013. 
го ди не у 14.20 ча со ва“. Све да је ова бе ле шка пе сни ко ва до сет ка, трик ко јим при вла чи 
па жњу, ло ци ра ње на стан ка пе сме у од ре ђе ном тре нут ку су ге ри ше да је пе сма на ро чи-
то уде шен исе чак јед ног мно го об у хват ни јег про це са асо ци ја тив но по ве за них је зич ких 
сли ка. Тај про цес, на ко ји сва ка пе сма отва ра са мо де ли ми чан фраг мен тар ни по глед, 
то је тра же на тач ка је дин ства Ср би је у ду бо ким во да ма и пе снич ког све та Зо ра на М. 
Ман ди ћа у це ли ни. Или, дру га чи је ре че но, оно мно го о блич но ме сто ко је Ман дић у 
јед ном сти ху пи ше ве ли ким сло ви ма: ЈА.
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