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ПЕСМЕ ЖИВОТА
На слов ове књи ге је вар љив, ба рем де ли мич но. Ако је сим бо лич ни број из ње го вог 

пр вог де ла бре ме нит асо ци ја ци ја ма, што лич ним што књи жев но-ре ли гиј ским – на 
пе сни ко ве го ди не у вре ме на стан ка ру ко пи са, на Хри сто ве го ди не, на број пе ва ња 
три ју књи га Дан те о ве Ко ме ди је – ње гов дру ги део на го ве шта ва јед ну су мор ну или, у 
нај ма њу ру ку, еле гич ну ви зи ју ко ја нас вре ба из ме ђу ко ри ца. То оче ки ва ње, ме ђу тим, 
би ва срећ но из не ве ре но. Ма ти ће ве пе сме, ма да ис пи са не – не ћу ре ћи ис пе ва не – у 
јед ном сти ша ном, дис крет но ме лан хо лич ном то ну, ипак су пе сме жи во та. То ни је жи-
вот бле шта ви ла и из о би ља, то је жи вот ме ђу зи до ви ма са мач ких со ба, но во бе о град ских 
бло ко ва и пе ри фе риј ских хо сте ла, жи вот мла до сти ко ја тра жи сво је ме сто под сун цем, 
али у не ми ло сном вре ме ну нов ца, не скло ном по е зи ји и пе сни ци ма. Па ипак тај жи вот 
бу ја, ма кар и сти дљи во, као трав ка у на пр сли на ма ас фал та. Љу бав је, раз у ме се, ту, без 
ње не ма жи во та, али то ни је љу бав ве ли ких стра сти, за но са и су за. И љу бав је код Ма-
ти ћа ти ха. Ако се и по ја ве љу бав ни ци „пре пла ну лих ли ца и склад но гра ђе них те ла“, то 
ни су ли ца и те ла пе снич ког ја и ње го ве дра ге, то је пар ко ји они по сма тра ју са про зо-
ра хо тел ске со бе. 

Да, Ма тић је по сма трач, али је још ви ше пут ник и, из над све га, чи та лац. Пу то ва ње 
и чи та ње су ал фа и оме га ње го вог бив ство ва ња, и та два ис ку ства сто пље на су у ње-
го вим пе сма ма до не ра за зна тљи во сти. Ње го во лир ско ја над не то је над ста ро грч ком 
гра ма ти ком у же љи да Хо ме ра про чи та у ори ги на лу, оно на по сте љу ле же као „на 
мир ну по вр ши ну мо ра“. Оно оди сеј ски лу та Ме ди те ра ном, од „Тре ћег тр га“ до Сар ди-
ни је, где „ле то вра ћа звон ке гла со ве / сту де на та у ма тер њи је зик“. Је зик, ре чи, еле мен-
тар но гра ди во пе сни штва са би је но је у крат ке, не пре тен ци о зне сти хо ве, у по е ти ку 
та на них ви бра ци ја јед ног Рил кеа, Ка ва фи ја или Пе сое. 

Име ну је он још не ке од сво јих во ди ча у лу та њи ма по оке а ни ма пе сни штва. По не-
кад, њи хо ви са ве ти мо гу да збу не сво јом опреч но шћу: „Увек бу ди искрен“, зах те ва 
ма че ва лац и пе сник из 17. ве ка Ми ја мо то Му са ши. А наш Ли ва да ве ли: „Ни ка да ниг де 
ни ко ме / ни шта не мој да ка жеш.“ Тре ба се опре де ли ти или до пре ти до му дро сти ко ја 
ће у овим ан ти но ми ја ма пре по зна ти са гла сје. Ни је ла ко пе сник би ти. Пр ва збир ка Де-
ја на Ма ти ћа има, не сум њи во, драж мла да лач ке искре но сти, чак и у вре ме ну у ко јем 
ни мла дост ви ше ни је на ив на, у ко јем се до ре зиг на ци је све бр же сти же и у ко јем се 
без иро ни је го то во не мо же оп ста ти. Жи ри је, сво јим пре те жни јим де лом, ове го ди не 
дао пред ност Ма ти ће вим, блеј ков ски ре че но, „пе сма ма не ви но сти“ над „пе сма ма ис-
ку ства“ Са ше Ра дој чи ћа и ја, у овом све ча ном тре нут ку, по шту ју ћи став ве ћи не, ср дач-
но че сти там на шем ла у ре а ту. 

АНТИЋЕВИ ДАНИ

Јован Попов




