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ФРАГИЛНОСТ СВЕТА
(Ања Марковић: Напољу су људи, СКЦ Крагујевац, 2012)

Ми смо у до бу пар ци јал них обје ка та, ци га ла и оста та ка. Ми ви ше не ве-
ру је мо у те ла жне фраг мен те ко ји, по пут де ло ва ан тич ке ста туе че ка ју 
да бу ду упот пу ње ни и по но во за ле пље ни да би са ста ви ли јед ну је дин-
стве ну це ли ну ко ја је та ко ђе из во ри шна је дин стве на це ли на. Ми ви ше не 
ве ру је мо у из вор ни то та ли тет као ни у то та ли тет од ре ди шта. Ми 
ви ше не ве ру је мо у си ви ло јед не бљу та ве ево лу тив не ди ја лек ти ке, ко ја 
твр ди да па ци фи ку је ко ма де за то што им за о бља ва иви це. Ми у то та-
ли те те ве ру је мо са мо не где по ред (ми мо). И ако срет не мо је дан та кав 
то та ли тет по ред де ло ва, то је упра во це ли на од тих де ло ва, али ко ја 
их не то та ли зу је, јед но је дин ство од свих тих де ло ва, али ко је их не уни-
фи ци ра и ко је са њи ма при до да је као нов по себ но скло пљен део.

Жил Де лез – Фе ликс Га та ри

Everything is bro ken in this ho u se full of mir rors
Cody „Sa di stik“ Fo ster

По ред све оску ди це на пла ну фи нан си ра ња и об ја вљи ва ња де ла из са вре ме ног 
књи жев ног ства ра ла штва, пре све га по е зи је, про шле и ове го ди не – у пе ри о ду из ме ђу 
две до де ле „Бран ко ве на гра де“ – об ја вље на је не ко ли ци на пе снич ких књи га, ма хом 
фе сти вал ских, ме ђу ко ји ма се из дво ји ла еди ци ја „Пр ве нац“, кра гу је вач ког кул тур ног 
цен тра, са три пе снич ка ру ко пи са ко је пот пи су ју пе сни ки ње. Ужи из бор ово го ди-
шње „Бран ко ве на гра де“ био је обе ле жен истим пи смом, а нај у глед ни је при зна ње 
ко је се до де љу је мла дим пе сни ци ма за пр ву књи гу при па ла је бе о град ској пе сни ки-
њи Ањи Мар ко вић (1988), за ње ну пе снич ку збир ку На по љу су љу ди.

На слов пе снич ког ру ко пи са, све ден на кон ста та ци ју, упу ћу је на ин тро верт ност 
пе снич ког гла са ко ји се услед стра ха од спо ља шњег све та по вла чи у зи до ве сво је со бе: 
„Узи дао сам у се бе зи до ве (...) Не ко ме је јед ном по звао на по ље, / али ја ни сам мо гао 
пре ско чи ти те огра де / (роб сво је од бра не!) (...) до ти чу ми усне зи до ве / мо је ура сле 
твр ђа ве“ („Ће ли ја“). Из ви зу ре по вла шће ног про сто ра пе сни ки ња ко мен та ри ше тем-
пе ра ту ру спо ља шњег све та ко ји је да ле ко од ми ро љу би вог. Ме ђу тим, ов де ни је реч 
о не при ла го ђе но сти или за у зи ма њу јед не по зе и ма ни ра пре ма ко ји ма је по де ша ван 
пе снич ки глас, већ пре о на по ру да су бјект одо ли окру же њу ко је про жди ре све пред 
со бом у свом на го ну за обе сми шља ва њем. Ур ба ни сен зи би ли тет пе сни ки ње ис так-
нут је у до жи вља ју гра да (Бе о гра да) и сли ци ко ју по во дом гра да кре и ра, на тех ни ци 
ко ла жа/мо за и ка и си мул та но сти („Град је је ди но не бо / ко је се са овог дна мо же / до-
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сег ну ти“, пе сма „Чу да про сто ра“, од но сно: „Град је је ди но не бо / за ко је ми ру ке ни су 
пре крат ке“, пе сма „Про сто ри чу да“). Пер спек ти ва пре сто ни це нам се по да је из ра-
кур са ко ји од го ва ра кон тем пла тив ном мо де лу из по вла шће ног про сто ра. Град као 
про стор по зна тог по ста је про стор стра ног и пер вер ти ра ног са др жа ја, чи ме се по ве-
ре ње у дру ге де сти на ци је и ло ка ли те те прет по ста вље ног уто чи шта иден тич ног сен-
зи би ли те та до дат но про бле ма ти зу је. Ку ла од сло но ва че, или, у овом слу ча ју, ће ли ја 
од сло но ва че, по ста је је ди но ме сто до не кле от пор но на спољ не сен за ци је и по след ња 
ли ни ја од бра не: „Про на ђеш нај за ба че ни ји ку так се бе и зи даш по ме ри сво јих ко сти-
ју, / по са диш вра та ка во ди јер из во де не до ла зе љу ди. (...) Про зо ре за по сма тра ње 
про ла зни ка / отва раш ка ис то ку, јер се по ју тру чо век пре по зна је (...) Да ље по зи до-
ви ма про би јаш пу шкар ни це (...) Ма ле окру гле отво ре из бу ши ћеш на зе мљи / ка не-
ми нов но сти, као сва ки сја јан ар хи тек та“ („Ку ћа за нео бич но хлад не зи ме“).

Са вр ше но за тво ре на, у сво ју „ће ли ју“, у се бе, пе сни ки ња ка пи ту ли ра пред мо гућ-
но шћу да са вла да зи до ве свог при вид но без бед ног про сто ра: „Имам вра та / кроз ко ја 
ни ко не про ла зи. / У со би је си гур но и то пло. / По знат је рас по ред ства ри / и ни шта се 
не ће про ме ни ти / све док ру ка о то ме не од лу чи. // На по љу су љу ди“ („Страх“). Осу-
ђен на се бе, лир ски глас збир ке тра га за из гу бље ним иден ти те том. Хер ме не у ти ка 
су бјек та од ви ја се на су прот на сил ној и ди на мич ној сва ко дне ви ци пре сто ни це, и до-
ве шће до стра ха ко ји не ће до ћи спо ља. Упр кос то ме, на да да по сто ји град са ду шом 
или осо бе са ду шом ве ли чи не гра да ко је би при ми ле и удо ми ле ње ну крх ку ду шу 
пре тва ра се у ва пај са жет у по све ти збир ке: „Гра до ви ма ко ји има ју ду шу и ду ша ма ко је 
су чи та ви гра до ви“. Лир ски ју нак, од но сно ју на ки ња збир ке (у за ви сно сти од ро да 
ко јим се пе сни ки ња огла ша ва), по вла чи се у се бе су прот ста вље на, не по је дин ци ма, 
већ мно штву, тј. ма си. Про бле ма ти зо ва њем де ху ма ни за ци је ве ле гра да, Ања Мар ко-
вић де ми сти фи ку је ње го ве то бо жње вред но сти и до во ди их у пи та ње. Ре ги стар ле-
њо сти и па сив но сти осу је ћу је пе снич ки су бјект у на по ру да про на ђе или из ма шта 
про стор бе га и спа са – окол ност да за па жа и име ну је де ви јант но сти и из о па че ња не 
по ште ђу ју је кон та ми ни ра но сти вир ту ал ним и ви зу ал ним на дра жа ји ма про зир ног зла 
(Бо дри јар). Је дан од на ших са вре ме них ко мен та то ра ве ле гра да и Ме га ло по ли са, Сло-
бо дан Вла ду шић, ову ин тер и о ри за ци ју гра да у све сти ју на ка (у овом слу ча ју лир ског) 
ви ди као кон се квен цу што се „уме сто ’објек тив ног’ гра да са да по ја вљу је же ља за јед-
ним спи ри ту ал ним гра дом, ко ји би мо гао би ти на зван и дом, а ко ји се пру жа иза ви-
дљи вог гра да“. Зи до ви око се су жа ва ју и по ста ју зи до ви у су бјек ту. Та да, до се за њем 
ти ши не, у „ти ши на ре њу“, на ста је бу ка ко ју ди ри гу је из о би ље соп ства („Ов де је та ко 
ти хо / да већ по чи ње да ми сме та бу ка“, „Бу ка без гла сја“, пр ва пе сма из ци клу са „Ти-
ши на ре ње“). Ви шак соп ства про у зро ко ван до бро вољ ним из гнан ством и аске ти змом 
до во де до ис цр пљу ју ће ин тро спек ци је. У том сми слу, мо гли би смо без устру ча ва ња 
ре ћи да је но се ћи кон структ збир ке На по љу су љу ди, би нар на опо зи ци ја: спо ља–уну-
тра, и ре флек си је из ове две сфе ре на ко ји ма по чи ва пе де сет и се дам пе са ма збир ке 
ис пи са них у пре те жно сло бод ном сти ху, са че тво ро дел ном по де лом на ци клу се („У 
лан ци ма“, „Раз ло мље ни мо за ик“, „Ти ши на ре ње“, „Скра ће ни це“).

Од су ство жи во та, или ма ње па те тич но ре че но, по вла че ње жи во та из екс те ри је ра 
пред на је здом смр ти и ру ши лач ких си ла сва ко дне ви це. „Вре ме је та кво / да цве та ју 



смр ти уме сто / зве зда“ („Игре сни же них бо го ва“) и „Не срећ ни љу ди / ни чу као гро бља“ 
((„ти ши на уме сто на сло ва“)), кон ста ту је пе сни ки ња у пр вом ци клу су, „У лан ци ма“, са-
зда ном од улан ча ва ња за вр шних сти хо ва као де ло ва или по чет них сти хо ва на ред не 
пе сме (у пе сми „Про сто ри чу да“ из ци клу са „Ти ши на ре ње“ пра ти мо по сту пак ин вер-
зи је сти хо ва го то во це ло куп не пе сме „Чу да про сто ра“, ко ја јој прет хо ди, а пред ста-
вља њен [сломљен] од раз у огле да лу). Ат мос фе ра де фе ти зма и смр ти ко ја на се ља ва 
ули це, тр го ве, не ће по ште де ти ни ма ња на се ље на ме ста, где се спо ро ход но увла чи у 
ви ду де пре си је и, нај по сле, (са мо)уби ства: „Чвр сто се др жао за цев пи што ља. / Иза зи-
вач ки, / је зи ком ју је го ли цао, / че ка ју ћи да му ки не у ли це // Пу цањ је опет рас те рао 
пти це“ („Ју тро на са ла шу“). И док ре пе ти тив ност ску пље на у ре чи „опет“ упу ћу је на 
уче ста лост тра гич них до га ђа ја, од но сно не моћ да се они спре че или ис ко ре не, у 
исто вре ме ис ти че не ми нов ност, по ми ре ност и при хва та ње та квих до га ђа ја, што до-
дат но про ду бљу је дра му (стих: „Пу цањ је не где рас те рао пти це“, ја вља се у на ред ној 
пе сми: „Треп та ји“). 

Oптика лир ског су бјек та збир ке На по љу су љу ди је де ма те ри ја ли зу ју ћа и већ од 
пр ве пе сме свет на ли ку је на по глед кроз по ло мље ни ка ле и до скоп, на „раз би је ни 
мо за ик“, те на „рас пу кло огле да ло све та“, што од го ва ра ду шев ном ста њу лир ског су-
бјек та: „Мој град је мо за ик / исто као и ја“ („Мој град“). Го то во це ло ку пан дру ги ци-
клус, „Раз би је ни мо за ик / Искре но (уме сто пе сме о те би увек са мо про спем го ми лу 
не ре чи по па пи ру)“ на до ве зу је се на пр ви стих, тј. син таг му ко јом је на сло вљен дру-
ги ци клус, где се ис пи су је и ис пи ту је емо тив ни жи вот и ха би тус лир ског су бјек та 
збир ке. У кон тек сту по ме ну тог ци клу са и ње го ве по све те, те гра да из збир ке у це ло-
сти, а пре ма Ма ри ју Пра цу, „[о]но што је не из ре ци во по ста је, пре ма то ме су шти на 
ро ман тич но сти (...) ро ман тич но ег зал ти ра пе сни ка за не се ног пред веч но бе лом хар-
ти јом“. Ли ри зо ва њем про сто ра до во ди се до ње го ве де ма те ри ја ли за ци је јер он та да 
би ва на до гра ђен пој мо ви ма као што су: ма гич но, су ге стив но, но стал гич но, ис ти че 
аутор Аго ни је ро ман ти зма. Де ма те ри ја ли за ци ја има ја сно де фи ни сан смер ко ји под-
ра зу ме ва де ма те ри ја ли за ци ју ви дљи вог, ка ко нас на то ли ко ме ста под се ћа пе сни ки-
ња, али и свих де ло ва ствар но сти ко ји нам се от кри ва ју оста лим чу ли ма, што је би ло 
свој стве но де вет на е сто ве ков ном гра ду, ре ци мо, Бо дле ро вом Па ри зу са сво јим ми-
ри си ма, зву ци ма, уку си ма, а о ко јем је та ко пре да но пи сао Вал тер Бен ја мин. Прем да 
мо за ик озна ча ва јед ну хе те ро ге ну струк ту ру ко ја под се ћа на из гу бље но је дин ство и 
бив шу це ли ну – њен по вра ћај ко ји се са мо слу ти – раз би је ни мо за ик пе си ми стич но 
об зна њу је не по мир љи во и не по врат но из гу бље ну це ли ну чи ја ре кон струк ци ја ни је 
мо гу ћа. Ова кву оп ти ку пе сни ки ња са све та по ме ра и на го вор и на се бе као по је дин-
ца ко ји по ку ша ва да се из бо ри са не ре чи ма – ма ње или ви ше успе шно – и, нај зад, 
уса мље но шћу.

С дру ге стра не, мо за ик упу ћу је на кон тро ли са ни ха ос. Ха ос ко ји, па ра док сал но, 
мо же да обра зу је је дин стве ну, ко хе рент ну и хо мо ге ну струк ту ру, што обе ћа ва по-
вра так сми сла, док се лир ском гла су збир ке чи ни од ви ше „на по ран“ („По ста ло је на-
пор но из но ва скла па ти мо за ик / (ко га су на зва ли по ме ни а ни су ни пи та ли), / да ни ма 
тра жи ти де ло ве / по дру гим љу ди ма / скла па ти / све те не бит не по је ди но сти, / гле да ти, 
/ ка ко из но ва ра сте / та стра шна це ли на, / тра жи ти // су шти ну“, пе сма „Не ки су нај-
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леп ши у де ло ви ма, не ки су са мо де ло ви“). Тра же ње де ло ва сле де ћег раз би је ног мо-
за и ка чи ни се, да кле, као уза лу дан по сао, дон ки хо та ри ја или си зи фов шти на – али, 
оно, па ра док сал но, та ко ђе во ди и ус по ста вља њу иден ти те та од че га/ко га се стре пи 
– јер са би ра ње за пе сни ки њу на ја вљу је по нов но раз би ја ње. Изо ла ци ја пе снич ког су-
бјек та – да се на до ве же мо на крај прет ход ног па су са – до во ди до још јед ног мо мен та: 
не по ве ре ње у се бе и не по ве ре ње у ре чи ко је про ис ти чу из соп ства ко ме ви ше не 
мо же да се ве ру је. Оса мље ност ће до не ти страх ко ји до ла зи из ну тра. Су бли ма ци ја 
уса мље но сти ар ти ку ли са на пе снич ким го во ром би ва, да кле, ком про ми то ва на јер – 
и ето још јед ног па ра док са – од су ству је ди ја лог са Дру гим (су бје кат/свет), ко ји је ди но 
омо гу ћа ва и афир ми ше умет ност, сто га и: „Пи са ње пе са ма / је са мо још је дан об лик 
ћу та ња / о ства ри ма“ („По след њи де ло ви мо за и ка“). Кон фликт на си ту а ци ја се раз ре-
ша ва суп сти ту ци јом. Не вер бал на ко му ни ка ци ја до жи вља ва сво је ова пло ће ње у тран-
спо но ва њу вер бал ног и ауди тив ног, услов но ре че но, на чул но – так тил но. Го вор усту па 
ме сто тј. би ва за ме њен так тил ним и не вер бал ним го во ром, згу сну тим, са же тим, кон-
ден зо ва ним го во ром што пред ста вља кли макс оту ђе но сти и уса мље но сти, али и жуд њу 
за до ди ром, за кон так том, за Дру гим: „А те сан је је зик / за све оно што же лим да ти 
ка жем (...) Оно што же лим да ти ка жем (ша пу ће се пр сти ма по ко жи)“ („О љу ба ви“). Ре чи 
(из го во ре не/ис пи са не) пред ста вља ју ле пак по мо ћу ко јег мо же да се по вра ти је дин-
ство и оства ри до дир, тј. кон такт са пред ме том на кло но сти, ов де од сут ним су бјек том 
ко ји по ста је објект пе ва ња Ање Мар ко вић („јер са мо ре чи ма / умем / скло пи ти мо за ик 
/ у об лик ру ке / ко ја спа ва на тво јим / не ви дљи вим ра ме ни ма“, пе сма „Уме сто пи сма, 
мо за ик за не по зна тог чо ве ка“). 

На кон све га ре че ног, мо жда је из ли шно го во ри ти о фра гил но сти пе снич ког гла са, 
ко ја се огла ша ва па ра док сом, иро ни јом и мрач ном емо тив но шћу не сен ти мен тал не 
сен ти мен тал но сти. Ево о че му је реч. У скла ду са по бро ја ним па ра док си ма и про тив-
реч но сти ма, екс пре си ја сен ти мен та осло ба ђа лир ски глас ба ла сти вла сти тог ега не 
би ли се до се гла са мо ћа ли ше на уса мље но сти, те кри ти ко ва ла и од ба ци ла ем па ти ја 
и пи је тет Дру гог за ко јим се исто вре ме но жу ди и сма тра про ла зном епи зо дом („че кам 
да ме про ђе по тре ба / за љу ди ма“, пе сма „Из бол ни це“). Па ра док сал но, али до след но 
па ра док сал но, ре кли би смо. Сход но то ме, ње на ја чи на је у ње ној сла бо сти, у крх ко сти 
и ла тент ном ма зо хи зму ко ји афир ми шу та кав го вор, а што се ис по ља ва као тен ден-
ци ја збир ке (при мер, пе сма „Ми кро по кре ти“: „Ми кро по кре ти као иза зи ва чи бо ла / 
по пут та ла са ва тре не по нор ни це / ули ва ју се у ме со. (...) Чуд на се ле по та ро ди ла из 
ра не, пре ви ше ме ри-скал пел-се ци, / пре ви ше људ ски (...) Чуд ну је ле по ту на пра вио 
скал пел, / пре ви ше бо ла, пре ви ше кр ви, / пре ви ше жен ски“).

По след њи, че твр ти, ци клус „Скра ће ни це“, опо на ша ка та лог кључ них ре чи из на-
уч не ли те ра ту ре или реч ник ма ње по зна тих ре чи свој ствен по је ди ним де ли ма из бе-
ле три сти ке. За пра во, у пи та њу је ауто по е тич ки реч ник аутор ке на пи сан у пе снич ком 
кљу чу и улан чан као ин те грал ни део збир ке, а по ло ги ци раз вр ста ва ња гра ђе по ме-
ну тих му мо де ла сме штен на кра ју књи ге. На сло ви пе са ма пред ста вља ју нај фре квент-
ни је пој мо ве збир ке, од но сно пој мо ве ко ји су пе сни ки њи по е тич ки ва жни. Они се 
от кри ва ју као акро ни ми – ка ко по чет на сло ва ре чи у пе сма ма су ге ри шу – где пе сни-
ки ња са же то, у јед ној ре чи, да је зна че ње сва ком сло ву да те ре чи и на тај на чин усло-
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жња ва се ман тич ку струк ту ру по зна тих ре чи/пој мо ва, од но сно да је не ку вр сту по ет-
ског ре де фи ни са ња на осно ву пред ло шка чи ји је но си лац са ма реч/по јам (Чо век, 
Зид, Ноћ, Град, Ти ши на, Фо то гра фи ја, Уса мље ност). Уко ли ко би смо сва ку реч по на о соб 
ту ма чи ли пре ма по е ти ци збир ке – као мо за ик – ја сни је би би ло и пе сни ки њи но раз-
би ја ње мо за и ка – као ре ин тер пре та ци ја се ман тич ког ка но на. Ту ма че њем ре чи/пој-
мо ва у кон тек сту пе сни ки њи ног ре де фи ни са ња раз би ја се мо но то ност се ман тич ке 
јед но знач но сти по пи са них до ми нант них пој мо ва/мо ти ва, а са тим и ути сак не ис ко-
ри шће ног по тен ци ја ла пе снич ког ру ко пи са, што би уз тре ти ра ње ри ме – ко ја се не 
пре по зна је као ре зул тат хо ти мич ног стил ског об ли ко ва ња – би ла је ди на при мед ба 
пр вој збир ци пе са ма Ање Мар ко вић, На по љу су љу ди.




