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НЕМОЋ ПОЕЗИЈЕ
(Александра Чворовић: Надрастање,  

Кућа поезије, Бања Лука, 2013)

Не ка да је Ше ли твр дио да су пе сни ци не при зна ти за ко но дав ци све та. Ова ква од-
бра на по е зи је при ли чи ла је епо хи ро ман ти зма. Да нас смо од та квих за кљу ча ка ве о ма 
да ле ко, а ипак, пе сни ци и да ље оп се сив но на сто је да про ме не свет. Не моћ по е зи је у 
тим по ду хва ти ма чи ње нич но је ста ње ко је већ у увод ној пе сми збир ке Над ра ста ња 
на гла ша ва ње на аутор ка Алек сан дра Чво ро вић. Ови ауто по е тич ки сти хо ви у ма ло 
ре чи нам пре до ча ва ју апо ка лип тич ну сли ку све та ко ји ва пи за про ме на ма и ис це ље-
њем, же љу пе сни ка да на том пла ну не што учи ни, и не моћ ње го вих по ду хва та. Пе сник 
ви ше ни је ни за ко но да вац, ни ис це ли тељ, ни ча роб њак. Ре кло би се да је он на по чет-
ку два де сет пр вог ве ка де гра ди ран у хро ни ча ра, или још го ре, у ста ти сти ча ра ко ме је 
за да так да по бро ји све не да ће и по гро ме све сти, а по е зи ја све де на на „от пад не во де 
под сви је сти“ чи ја је моћ огра ни че на на олак ша ње до не то ис по ве шћу. Али то ипак 
ни је све. По е зи ја ну ди мо гућ ност да њен тво рац за јед но са сво јим чи та о цем над ра сте 
„сав овај бол“. Упра во ту про на ла зи мо ве зу из ме ђу фак то граф ског на бра ја ња по ша сти 
и мо гућ но сти из ба вље ња: зна ти све и из ди ћи се из над све га то га. Из те пер спек ти ве 
тре ба иш чи та ва ти пе сме збир ке Над ра ста ња. Она се још увек опи ре бу ду ћем ап сур-
ду умет ни ка, не при ста ју ћи на ге нет ску мо ди фи ка ци ју ге ни ја, про ри чу ћи да ће на кон 
тог ме ди о кри тет ског лу ди ла до ћи вре ме из вор них та ле на та, док ње на аутор ка од би-
ја да бу де „умре жен пи сац“.

Но, тре ба би ти ве о ма опре зан с ре чи ма. За Чво ро вић ку над ра ста ње ни је ис кљу-
чи ва ње из ово зе маљ ског и ве ра у по сто ја ње не ког бо љег све та, ако се већ овај по ка-
зао дра стич но не са вр ше ним, ни ти је за тва ра ње очи ју пред по сто је ћим и на до ла зе ћим 
злом. Над ра ста ње под ра зу ме ва сна гу ко ја ће нам по мо ћи да све то пре жи ви мо оста-
ју ћи та кви ка кви је смо, да нам на ша „кр лет ка те ла бу де по та ман“ упр кос све му, да очај 
над жи ви мо и бу де мо из над ње га. Бран ко Миљ ко вић је у сво јим есе ји ма го во рио о 
пе ва њу као пре вла да ва њу оча ја. Опе ва ти не што, зна чи из ди ћи се из над тог про бле ма. 
Упра во за то је Чво ро вић ка не у мор на у еви ден ти ра њу там них стра на сва ко дне ви це. 
Па ипак, она ни ту не из ди же пе сни ка у од но су на све дру ге пат ни ке ово га све та. Не ма 
код ње та квог ели ти зма. Онај ко је иза брао по е зи ју као вид над вла да ва ња оча ја, мо-
жда ма ње па ти од свог бли зан ца ко ји ћут ке но си сва ки да шњи те рет. „Сје ћаш се мај ка 
је го во ри ла / шут ња но си те жи ну са зна ња / Зна мо ли ко ји ви ше пр ко си / под удар ци-
ма сва ко дне ви це“, пи та се и са ма пе сни ки ња.

Мрак на до ла зи, не са вла див је у на ди ра њу, осва ја и нас и на шу те ри то ри ју. Чо век 
је раз о ру жа ни бун тов ник, за то и не мо же би ти го во ра о от по ру. Освр ћу ћи се уна зад, 
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пра ве ћи је дан уоп штен исто риј ски пре сек, по ста је мо све сни да ни че га не ма. Од сил-
них гра до ва, ве ли ких вој ско во ђа, бо га тих дво ро ва и рас ко шних ода ја ни је оста ло 
ни шта. Тра ди ци ја се по и гра ва с на ма, као што се пе сни ки ња у пе сми „Исто ри чар“ 
дво смер но по и гра ва с тра ди ци јом (и стил ски и те мат ски). У са вре ме ном све ту не са мо 
пе сник, већ сва ки чо век ко ји је у се би са чу вао оно што га чо ве ком и чи ни, ра за пет је 
„из ме ђу на си ља и ље по те“.

За ни мљи во је да у пе сма ма Алек сан дре Чво ро вић, иако би се на осно ву не ких мо-
гло ре ћи да је из ра зи та фе ми нист ки ња, по ја вљу је и му шки глас, а лир ско ја ни по што 
не при па да увек же ни. Ме ђу људ ским би ћи ма два су по ла ко ја се ме ђу соб но не пре-
ста но при вла че и су прот ста вља ју. Да би се про ни кло у су шти ну људ ске пат ње, нео п-
ход но је свет са гле да ти из оба угла. Док Пру стов ју нак Мар сел, лу та ју ћи кроз жи вот 
про на ла зи аутен тич на се ћа ња и за хва љу ју ћи њи ма про на ла зи сво је из гу бље но вре ме, 
Чво ро вић ка чо ве ка ви ди као лу та ли цу ко ји не зна шта би ра дио са сво јом са да шњо-
шћу. Ње го во лу та ње је бес циљ но и по губ но, јер се уда ља ва од сво је су шти не. 

Не ке не во ље не за ви се од нас, али не ке ства ра мо са ми се би кроз од нос с дру гим 
би ћи ма. Је дан од тих ком пли ко ва них од но са сва ка ко је брак, ко ји је у ра ни ја вре ме на 
че шће оп ста јао са мо за то што су уло ге би ле по де ље не та ко да јед на стра на спро во ди 
сво ју во љу, а дру га тр пи по што не ма из бо ра. Не што од не мог при ста ја ња на не при-
хва тљи во за др жа ло се и до да нас. У пе сми „Брак и упит ник“ ви ди мо ка ко му шка рац 
до жи вља ва про ма шен брак. Он се осе ћа пре ва ре но иако ни је реч о пре љу би би блиј-
ског ти па. Он не зна ни ка ко ни за што, па чак ни ка да тач но се ње го ва же на пре тво ри-
ла у не што што се не мо же во ле ти. Оштре ре чи, су зе ко је су раз вод ни ле љу бав и 
хлад но ћа – оно су што до би ја и за то се с не ве ри цом пи та је ли то за и ста био ње гов 
из бор. Па ипак, без об зи ра на са зна ње да то ни је оно што је же лео, пу шта да не да се 
умно жа ва ју бе со муч но иден тич ни је дан дру го ме. Љу бав је не по зна ни ца и ве чи ти ри-
зик; ха зар дер ска игра у ко јој је улог сам жи вот. А из гле да да је баш ту гу би так за га ран-
то ван. „Још је дан при ја тан дан“ пе сма је чи ји на слов на иро ни чан на чин до ча ра ва 
ис пра зну ег зи стен ци ју, већ умор ну од по на вља ња истих по кре та, истих на ви ка, гле-
да ња истих утак ми ца, пре ли ста ва ња истих но ви на, без сна ге да се и у њи хов са др жај 
бар ма ло уду би, док му са ка, прин цес-кроф не и се ћа ње на зад њи цу ње го ве по след ње 
де вој ке пред ста вља ју вр ху нац при јат но сти. Мла дић од би ја да се уду бљу је у ту ђе жи-
во те: не за ни ма ју га по слов ни и брач ни про бле ми ње го вог при ја те ља, ни суд би не 
љу ди о ко ји ма пи шу но ви не, па чак ни има ги нар них ли ко ва на фил му, јер би у том 
слу ча ју мо рао по че ти да раз ми шља и о се би, чи ме би при вид при јат но сти не по врат-
но био раз ве јан.

Ни по глед из жен ског угла ни је ни шта ве се ли ји. На про тив, чи ни се да је још муч-
ни ји. Пра ће на стал ним осе ћа јем кри ви це и оп те ре ће на оба ве зом да увек бу де ле па, 
без об зи ра на то што су те шки „око ви про па да ња и бо ле сти“, она са мо убр за ва про цес 
ста ре ња, ко ји ни је у ди рект ној ве зи с оним ка ко је љу ди ви де. По не кад се бе до жи вља-
ва као вла сти ту фо то ко пи ју, по не кад као „хо сте су по ра за“. Же на се пре тва ра у оно што 
њен парт нер од ње ство ри. Ње го во је огле да ло. Тач но је оно што он и за слу жу је: „пра-
вед на ка зна за не пра вед на де ла“. Она са ња „вра та ко ја во де би ло ку да“. Од све га је 
нај ва жни је по кре ну ти се. Али ни ку да не мо же оти ћи пре не го што се вра ти са ма се би 
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и на у чи да ужи ва у са мо ћи, јер је са мо ћа ква ли тет по себ не вред но сти. Пе сма под на-
зи вом „Јед на при ча“ на ра тив но је на бра ја ње све га оно га што же ни у бра ку сме та: 
му шкар че ва не по гре ши вост и ла жна обе ћа ња, не спрем ност да је са слу ша, ње на стал-
на кри ви ца, не мо гућ ност да пре дах не, а да због то га не ко ни је осу је ћен или љут, због 
че га ће би ти про гла ше на се бич ном, „ње го ве се стре ба бе стри не и мај ке / ко је по при-
је ко гле да ју јер ни је са вр ше на...“ А ипак при ста је на све то јер „не мо же жи вје ти са 
кри ви цом же не ко ја ру ши / хар мо ни ју ла жног бра ка“. Од чо ве ка се оче ку је мно го. Ако 
је тај чо век же на, он да се оче ку је још и ви ше. Же на је увек на за дат ку. Му дрост се за-
пра во са сто ји од на чи на на ко ји ре а гу је мо на иза зо ве. „Ми смо ства ра о ци ствар но сти“ 
чи та мо у пе сми „Му дра же на“. Али упра во то је по ру ка упу ће на сви ма, и је ди ни пут ка 
над ра ста њу.

Увек ка да же ли да на гла си са бла сно ста ње са да шњи це, пе сни ки ња се упу сти у на-
бра ја ње, гра ди ра но име но ва ње ста ња, по пис зле ху дих чи ње ни ца, та ко да нам се свет 
учи ни као не пре глед но сме тли ште. Али он ни ка да ни је де по ни ја. Са мо је сво је вр сна 
од ла га о ни ца за ре ци кли ра ње жи во та. Они ко ји има ју хра бро сти и сна ге, по зна ли су 
се бе и за во ле ли сво ју са мо ћу. Та кви не при ста ју на бес крај но фал си фи ко ва ње са да-
шњи це, за то има ју мо гућ ност да од тих от па да ка ство ре не што вред но. Нај пре се мо-
ра би ти, да би се јед ном мо гло пре ста ти. Нај пре се мо ра би ти Ја, да би се јед ном мо гло 
би ти Све. Ипак тре ба има ти на уму да ни је сва ки ма те ри јал по го дан за ре ци кла жу. 
По не што се на про сто мо ра и од ба ци ти. 

При зна ва ње не мо ћи по е зи је, ње на је моћ и је ди но оруж је пе сни ка. Али ни то оруж-
је ни је све моћ но. Нео п ход но је да се на ђе у ру ка ма ко је га мо гу но си ти, јер ако не ма 
чи та ла ца, не мо же би ти ни над ра ста ња.




