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(Дејан Алексић: Бити, Културни центар Новог Сада, Нови Сад, 2013)

Пе снич ки го вор Де ја на Алек си ћа ме ња се, по сте пе но. Ли ни ја те про ме не об у хва та 
ње гов мор фо ло шки лик, али за ди ре и у те мат ске и са др жин ске сло је ве. Пре гав ши да 
сво је по ет ско пи смо об ли ку је на под ло зи нео сим бо ли стич ке тра ди ци је на шег пе сни-
штва, од но сно опре де лив ши се да бу де ње на са вре ме на ин ди ви ду ал но-ства ра лач ка 
ин кар на ци ја, он је ода брао и то да се не ке тра ди ци о нал не и сло же не фор ме по ет ског 
го во ра у ње му при ста ло ак ти ви ра ју. А ства ра лач ка упо тре ба тих фор ми сти ха и ис ка-
за под ста кла је фра зе о ло шки сло жен и уму дрен го вор ње го ве по е зи је, и кат кад до 
ап стракт ног уси ја ња до ве ден је зик. Због то га је би ла ну жна про ме на. Ак ти ван ства-
ра лач ки ис ко рак ка сло бод ни јем трет ма ну фор ме, и ме сти ми це на ра тив но при кло-
ње ње раз ли чи тим ви до ви ма ствар но сти по ста ли су њен ви дљи ви из раз.

Би ва ју ћи укљу чен у та кве (за тво ре не) фор ме, ње гов пе снич ки го вор ни је пре стао 
да се пи та о се би, да бу де ауто ре фе рен ци ја лан. Као што, исто вре ме но, он ни је пре стао 
ни да се са мо ре флек сив но пре и спи ту је, да се из гра ђу је и ста би ли зу је око је згра на-
пе то сти ко је обра зу ју са мо све сни на пор ка из ри ца њу ва жних ис ку ста ва и са зна ња и, 
исто вре ме но, на сто ја ње да се оста не са мо за та јен, не чу јан, нем. У та кву је по зи ци ју, 
ко ја је већ по се би па ра док сал на и чи ја па ра док сал ност има ши ре зна чењ ске им пли-
ка ци је, по ста вљен и су бјект пе снич ке књи ге Би ти ко ја је по ста ла но ва вр шна тач ка 
раз вој ног лу ка/ге не зе овог већ огла ше ног ства ра о ца.

Укљу чив ши у про стор ни оп сег сво јих пе са ма исто риј ске ли ко ве и ар хај ске пре де-
ле и, њи ма на су прот, ин тим ни про стор „соб не ми то ло ги је“ Де јан Алек сић је, већ у 
пр вом ци клу су и пр вој пе сми, свој по ет ски го вор чвр сто ве зао „за ма ло коп но соп-
стве ног те ла“ и „жи ву зе мљу“. За оне те мат ске при нов ке ко ји су му омо гу ћи ли да у 
сво је пе сме уве де чи та ву ге о гра фи ју чул но сти и ис ку ства, али да их отво ри за те ма-
ти зо ва ње еле ме на та ви дљи вог све та, не по сред не ствар но сти. Оста ју ћи, при том, ве-
ран вај ка да шњем на сто ја њу да тво ри упе ча тљи ве ви зу ел не и чув стве не пе снич ке 
сли ке. На сто ја њу ко је га је, ме ђу дру гим од ли ка ма и вред но сти ма ње го вог пе снич ког 
све та/пи сма, пре по зна тљи во из дво ји ло и по ка за ло ка ко он, вре ме ном, свој ства ра-
лач ки ис каз кри ста ли ше у „ма ла си дра јед но став них ре че ни ца“, ко ји ма на сто ји да 
об у хва ти сми сао што из ми че.

Уво де ћи у сво је но ве пе сме то пос те ла ко је обе ле жа ва ис ку ство тра ја ња он је, на 
под ло зи што је чи ни при зва но се ћа ње, у пе сми „Ожиљ ци“ го вор ном су бјек ту за дао 
да из удво је не пер спек ти ве осмо три, про ми сли и про о се ћа до дир де чач ког те ла са 
пе ро ре зом и ви дљи ве по сле ди це („Те – на из глед сле пе – за ра сле очи ме са“) те ра не 
игри ве не смо тре но сти. Ак ти ви ра но се ћа ње на ра ни бол по ка за ло је у ко ли кој је зна-
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чај ној ме ри он укљу чен у тра ја ње и пам ће ње те ла, по што је ожи љак по стао „спо мен/ 
На дав на шњу игру“. А осмо тре на из дру ге пер спек ти ве, ко ја је од ре ђе на ауто ро вом 
са мо све шћу и на сто ја њем да ње гов по ет ски опис бу де сим бо ли стич ки об ли ко ван 
по чет ни мо тив, у за вр шни ци пе сме, до би ја вред ност сим бо лич ке фи гу ре ко ја ука зу је 
и на сам про цес ства ра ња пе сме („љу ште ћи фи не/ На но се оп се на са ствар но сти“). На 
тај на чин по ста је вид но ка ко се раз ма тра ње ис ку ства те ла – из две су прот ста вље не 
пер спек ти ве, спо ља шње и уну тар ње – сми са о но усло жња ва и бо га ти и ка ко, у том 
про це су, те ло по ста је ак тив ни ме ди јум у ко ји се упи су ју и са би ра ју ис ку ства од ко јих 
по је ди на има ју из ра зи ту, пре лом ну уло гу у жи во ту су бјек та пе сме. Тај ра но ку ша ни 
бол, у свом дра ма тич ном ис хо ду, у ис ку ству пе снич ког су бјек та имао је вред ност суд-
бин ског су сре та са ко нач но шћу жи во та. Би ва ју ћи трај но „упи сан у ко жу“ он је до вео 
до те од суд не спо зна је, док је у при зва ном се ћа њу по стао по вод за раз ви је ну пе сму 
сло же них зна че ња и ду бо ких уви да у сми сао по сто ја ња.

Ка зу ју ћи у пе сми „За бо ра вио сам“ ка ко „ве ли ке те ме уз ми чу“, го вор ни су бјект пе-
са ма из ове Алек си ће ве књи ге свој ис каз об ли ку је око те ма сва ко днев ног тра ја ња, 
али та ко што он не би ва са мо опис про сто ра ин ти ме или све де ни из ве штај о сва ко-
дне вљу већ се, че шће, он усме ра ва на пре по зна ва ње и из два ја ње оних тре ну та ка 
по сто ја ња ко ји из ми чу тро мој инер ци ји сва ко дне вља и по ста ју ван вре ме ни, по вла-
шће ни, ва жни. У опи су та квих тре ну та ка по ста је ја сно ка ко је на ме ра овог пе сни ка 
нај пре те жни је окре ну та пре по зна ва њу, опи си ва њу и ди ви ни за ци ји вр ху на ца сми сла 
тра ја ња. Не ка да су ти вр шни тре ну ци пре по зна ти у ча со ви ма по ро дич не, ин тим не 
то пли не, а кат ка да су опет за њи хо ву под ло гу узи ма не ка рак те ри стич не сли ке из лек-
ти ре. Тек, Алек си ће ва по ет ска има ги на ци ја уме да „сли ка ма по ри ну тим у је зик“ до ча-
ра раз ме ре обе све ће не са вре ме но сти, на јед ној, и по сто ја ње стал не по тре бе за про-
на ла же њем сми са о них осло на ца у жи во ту, на дру гој стра ни. Због то га по не ка ње го ва 
пе сма, или пре те жни ји део у њој, уме да бу де пре тво ре на у ма лу рас пра ву о мо гућ-
но сти ма, до ме ти ма и вред но сти ма по е зи је чи ји го вор, у Алек си ће вој па ра док сал ној 
про јек ци ји, по ста је смет ња за пот пу но раз у ме ва ње јер, ка за ће он у пе сми „Ис ку ше ња 
лек ти ре“ да „Ли ри ка је жи вља на ме сти ма/ Где оно што на зи ва мо жи во том/ Не ма ви-
ше шта да ка же“. Та ко се у по е зи ји овог пе сни ка, ина че скло ног пе ри фра стич ној ре то-
ри ци, сло же ном фра зи ра њу и стил ским укра си ма, до шло до тач ке за не ме ло сти као 
истин ске осно ве за раз у ме ва ње го во ра по е зи је. Као сво је вр сног вр хун ца у ко јем се 
сје ди њу ју нео ме ђе ни то ко ви жи во та са над гле да ном има ги на ци јом ко ја их не пре стан-
це пре во ди у су ге стив не и зна чењ ски оте жа ла пе снич ке сли ке.

Иде ја о утр ну ћу го во ра као по у зда ни јем на чи ну за до се за ње сми сла, раз ви ја на је 
у не ко ли ко (чак уза стоп них) пе са ма ове књи ге. У пе сми чи ји на слов већ ука зу је на 
ме та по ет ску при ро ду у њој раз ви ја ног ра су ђи ва ња „Да би на пи сао до бар стих...“, Алек-
сић ка же: „Нај пре тре ба да умак неш је зи ку,/ Ко ји те го ни као све ћа/ Тра же ћи да бу деш 
ње гов фи тиљ“. У на ред ној пе сми „Пче ла“ го вор ни су бјект ис ти че: „Ипак, оно што хте-
дох да ти ка жем/ Из ми че се, да би би ло тач ни је ре че но,/ Бу ду ћи да са мо од су тан сми-
сао/ Чи ни да у све ту про на ла зи мо гре шке“, да би у пе сми „Да ни уче ња у са мо ћи“ 
сво ју ани те тич ку по е тич ку ди ја лек ти ку овај пе сник ис ка зао по е тич ком ло зин ком: 
„Мо је уве ре ње да по е зи ја ни су ре чи,/ Већ од су ство оног о че му све до че“. Кроз та кве 
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одре ши те ис ка зе по е тич ке све сти и ства ра лач ке во ље, ука зу је се ка ко у Алек си ће вом 
по ет ском све ту ско ро да не ма чвр стог ни ста бил ног ослон ца. У пе сми „Пањ“ се та хај-
де ге ров ска по зи ци ја осе тљи вог су бјек та оста вље ног на го лој ле ди ни по сто ја ња очи-
ту је у еле мен тар ној ого ље но сти. 

Не на ла зе ћи у све ту ослон ца, пе снич ки су бјект оту да че сто по се же за ожи вља ва-
њем се ћа ња. Кроз сли ке и по у ке ко је оту да при ти чу, он сво ју осла бље ну по зи ци ју у 
са вре ме но сти уја шња ва и сми са о но сен чи. Оту да би ва и то да у дру штву при ја те ља, 
кроз не у си љен раз го вор „о обич ним ства ри ма“, те из ли шне ре чи бу ду „опр ље не сми-
слом“. Та ко се у ста ну, на те ра си, око при ја те ља, обра зу је аура ко ју иси ја ва ју „јед но-
став ни мир“ и „спо кој“ што се око њих ши ри. Ето ка ко се ма ле ре чи о обич ним ства-
ри ма, у овој пе сми ја ке сим бо лич ке за вр шни це, гру пи шу у крат ке ис ка зе, ре че ни це 
што ура ста ју „У жи ви рој око ужа ре не ку гле сми сла“. Та да и оно што ина че „из ми че 
го во ру“, или што се у ме лан хо лич ној ин то на ци ји ја вља у „там ни час“, по ста не део при-
зи ва не оду хо вље не ат мос фе ре; ху ма ним и ду хов ним вред но сти ма уста но вље ног 
по рет ка, без ко јег жи вот ни је дру го до го ло за луд но тра ја ње. 

Упра во та квом без из ра жај ном тра ја њу на су прот на ста ју ове ми са о но ду бо ке и 
емо тив но из ра же не, по че сто ме лан хо лич но осен че не и кат кад иро ниј ским се вом 
про же те, а до се за њу и са би ра њу у све ту ума ње них или коб но уда ље них ви дљи вих 
ис ка за све то сти и сми сла ср жно по све ће не, сли ко ви те и ре чи те пе сме Де ја на Алек-
си ћа. У њи ма је он ис ка зао скло ност ка про ду бљи ва њу и ва ри ра њу дав но осво је ног и 
утвр ђе ног идеј ног и те мат ског по ља, ре лак са ци ји мор фо ло шког ли ка – по е тич ког про-
фи ла, као што је у њи ма увер љи во до се гао и по твр дио и не ке од нај ви ших и нај у спе-
ли јих из ра за сво је пе снич ке умет но сти.




