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У ПОЧЕТКУ БЕШЕ ЛАЖ
За што сам се из пат по зи ци је у ко јој се ове го ди не на шао тро чла ни жи ри за На гра-

ду „Ми ро слав Ан тић“ од лу чи ла да по др жим књи гу Де ја на Ма ти ћа Из ме ђу три де сет 
тре ће и смр ти? 

По нај пре за то што ми се по не у ка лу пље ним про по зи ци ја ма ова на гра да чи ни нај-
по год ни јом за ука зи ва ње на но ва пе снич ка име на, док је ве ћи на дру гих на гра да хо-
ри зон том оче ки ва ња и прак сом скро је на за већ ета бли ра не и не ко ли ким књи га ма 
по твр ђе не пе сни ке. И сва ка ко за то што Де јан Ма тић спа да у ауто ре ко ји већ ви ше од 
де це ни је жи ве с по е зи јом и за по е зи ју, у ње ној аури, у кул тур ном жи во ту пре сто ни це 
и зе мље, кре и ра ју ћи из да вач ке и фе сти вал ске, про мо тив не ак тив но сти „Тре ћег тр га“, 
док са сво јим пе снич ким пр вен цем ни је жу рио, што је у дру гим слу ча је ви ма уоби ча-
је на и пре по зна тљи ва по ја ва у овим вре ме ни ма. Ако је и жи вео бу ку и бес, не стр пљи-
вост и ка ко фо ни ју дру штве ног и књи жев ног жи во та те де це ни је, а и те ка ко је сте, он 
ни чим ни је по ка зао лич ну не стр пљи вост, са мо у ве ре ност без по кри ћа и хит њу ка рак-
те ри стич ну за мла да лач ко про би ја ње звуч ног зи да у пе снич ком про сто ру. На про сто 
је па жљи ви је и суп тил ни је од мно гих ослу шки вао ис ку ство и ди ле ме ста ри јих ко ле га, 
осма трао на шу и европ ску пе снич ку сце ну у ко јој ге не ра ци је на до ла зе би о ло шки 
при род но, без об зи ра да ли де кла ра тив но на ја вљу ју бор бе ни дис кон ти ну и тет или 
по мир љи во по ме ра ју гра ни це у ду ху мо дер ног сен зи би ли те та.

Ма ти ће ву збир ку са чи ња ва ју, на рав но, три де сет три пе сме у ни зу без ци клу сних 
струк ту ра ко је би ма кар при вид но ука зи ва ле на чвр сту ор га ни за ци ју це ли не, али це-
ли на је нео спор на и огле да се у ви ду до след не ин ти ми стич ке ис по ве сти пе снич ког 
су бјек та ко ји не ма илу зи ја о све ту и вре ме ну у ко јем жи ви, о до след но сти и са мо по-
у зда њу је дин ке, о по сто ја но сти љу ба ви и иних емо ци ја, па ни о пе снич ком по зи ву и 
евен ту ал ном ње го вом ути ца ју на за да ти жи вот. Лајт мо тив ска нит ко ја се кроз ис по вест 
про вла чи сме ло пре о бра жа ва ини ци јал ну би блиј ску ре че ни цу у но ви ис каз ко ји са да 
гла си: У по чет ку бе ше лаж. Ка ко опе ва ти исти ну вла сти тог по сто ја ња из ова кве пер-
спек ти ве, је сте кључ но пи та ње ко је Ма тић по ста вља, све стан ње го ве те жи не и зам ки 
ко је пред во љом за искре но шћу и исти ном ис кр са ва ју у све тлу ова квог уни вер зал ног 
ис ка за. 

Пе сник не ла ска чо ве ку као вр сти ко јој при па да. Ње го ве сим па ти је за људ ско мла-
дун че и ње гов аван ту ри зам, ње го во од ри ца ње од го вор но сти и кр ста ре ње, ње го ве 
ма ни фе сте про тив че ка ња и по се до ва ња (из ву че но из на сло ва Ма ти ће вих пе са ма) 
при ро дан су ге не ра циј ски ре флекс оду го вла че ња да се за ко ра чи у дру штве не, по ро-
дич не и ине оба ве зе од ра слих, по себ но у си сте му по ре ме ће них вред но сти и ла жног 
мо ра ла. Ма тић ве ру је да је сва ка људ ска по тра га без на де жно лу та ње, да се у сва кој 
од лу ци кри је зрн це про ма ша ја. Чи ном ро ђе ња окон чан је сан о раз ли чи тим мо гућ но-
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сти ма. Са мо у ми ту по сто ји по вра так, веч ност, по на вља ње, не у га сла жуд ња, вер ност 
се би и дру ги ма. Жи вот по чи ње он да ка да и спо зна ја да је не мо гу ће два пу та кро чи ти 
у исту во ду, или сва ки пут по но во по гу ра ти исти ка мен уз бр до с на дом у дру га чи ји 
ис ход, он да ка да Оди сеј за у век на пу сти Ита ку.

Ма ти ће ве пе сме, без об зи ра да ли им је ам би јент ску че на под ста нар ска со ба, шанк 
у ба ру, хо стел, глав ни град ски трг, Бло ко ви, кре вет или пеј саж Сар ди ни је за гу шен ту-
ри стич ком на је здом, све до че о ра за пе то сти мла дог чо ве ка из ме ђу жуд ње и гла ди за 
уче шћем у вр то гла вим иза зо ви ма сва ко дне ви це и осе ћа ња да та кав жи вот са мо умно-
жа ва ла жи, при ви де, пи та ња на ко ја не ма ко нач ног од го во ра. Упа дљи во ве лик број 
сти хо ва у овој књи зи за вр ша ва се зна ком пи та ња ко је по ста вља онај ко ји по ку ша ва 
да учи исто вре ме но из бу ква ра жи во та и древ них лек ти ра, онај ко ме звон ка ки ша 
од вла чи па жњу од бе ле же ња сти ха, онај сло бо дан да би ра из ме ђу ла ког флер та са 
жи вим де вој ка ма и ис пит ног пи та ња о мо ти ви ма мр тве дра ге. Шта год да чо век ода-
бе ре, јед но осе ћа ње кри ви це не ги не. Нео д луч ност до но си ка ја ње, а од лу ка још ве ће. 
Ис пи ја ње жи во та ко ји за до во ља ва основ не чул не по тре бе, на о ко ла ко и нео ба ве зно, 
не кул ми ни ра сре ћом не го умо ром, ме лан хо ли јом, за си ће но шћу. Жи вот по ста је ру-
ти на, пре жи вља ва ње, по тра га за сти му лан си ма ко ји би му мо гли вра ти ти ауру пр вих 
мла да лач ких за но са, по бе да, уз ле та. И та ко се ута па у још ци га ре та, још ка фа, још 
же на, још лу та ња, још ре чи, још кре ве та, још ла жи, су сре та и ра ста на ка, ве за-су ве ни-
ра.

Ове пе сме су шкр ти са же так јед ног жи вот ног ис ку ства до ве де ног до осет не ин-
тим не по тре бе за пре крет ни цом. Пе сме „крат ког да ха, ду гач ких па у за“, ка ко је тач но 
при ме тио Ми лан До бри чић, али и „све те јед но став но сти... ко ја је вр ло ам би ци о зна и 
ри зич на у исти мах“, ка ко бла го на кло но збо ри о њи ма Бо ри слав Ра до вић. Оне су не-
дво сми сле на по твр да да се ро дио пе сник, „умо ран и по ма ло на сме јан“, ко ји ни сам у 
ту вр сту ро ђе ња до сим бо лич не три де сет тре ће ни је имао по ве ре ња. Очи глед но је, 
ме ни ба рем је сте, као и уред ни ку и по го ва ра чи ма књи ге Из ме ђу три де сет тре ће и 
смр ти, као и дво тре ћин ској ве ћи ни тро чла ног жи ри ја за На гра ду „Ми ро слав Ан тић“, 
да над сти хо ви ма пр ве књи ге на шег да на шњег ла у ре а та леб ди дух од лу ке да оста так 
жи во та по све ти и књи жев но сти. По не кад и по не ког на та кву од лу ку ва ља и под стак-
ну ти. Жи ви мо у вре ме ну ка да је лак ше и ко мот ни је не ко га са пле сти и без чи та ња, или 
про сла ви ти без књи жев них раз ло га. Ра до ва ће ме ако на шом не кон вен ци о нал ном и 
не у та ба ном од лу ком под стак не мо Де ја на Ма ти ћа на бу ду ћу по све ће ност сво јој по е-
зи ји у ис тој ме ри у ко јој се он већ де це ни ју по све ћи вао књи га ма сво јих ко ле га.




