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Слав ко Гор дић

ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

С ПЕ СНИ ЦИ МА, ОПЕТ, ИЗ ДА НА У ДАН
Ван ред но ста ње по ста ло ре дов на по ја ва. Хит ња у свим прав ци ма! Из ме ђу нас и 

на ших нај ду бљих по бу да ис пре чи ле се сва ко вр сне, нео д го ди ве оба ве зе и по тре бе. 
Оно што во ли мо по след ње до ђе на ред, ако уоп ште до ђе.

Та кав је слу чај и с мо јим чи та њем по е зи је и (евен ту ал ним) пи са ним све до чан стви-
ма о тој скро ви тој ра до сти. Или је, мо жда, сва ка ра дост сво је вр сна ми сте ри ја, па је, 
као ни ре ли ги ју, не тре ба осми шља ва ти? Ову ми сао Г. К. Че стер то на – ма кар се у ча су 
на стан ка и не од но си ла на књи гу и по е зи ју – као да по твр ђу ју, ма кар из раз ли чи тих 
по бу да, и тр жи шно ори јен ти са ни из да ва чи и ор га ни за то ри сај мо ва и без ин те ре сни 
за љу бље ни ци у умет ност ре чи. Ра дост чи та ња!

Ка ко год, по ку ша ћу у на ред ним да ни ма да тој ра до сти – уз ма ло не из бе жног „осми-
шља ва ња“ – дам ма ха и из ра за дру гу ју ћи по но во, или пр ви пут, с пе снич ким књи га ма 
об ја вље ним у ових не ко ли ко го ди на. 

(10. фе бру ар 2020)

Пре ко ју де це ни ју, Са ша Ра дој чић је на пи сао за па же ну пе сму о ма лим пе сни ци ма 
и њи хо вој ег зи стен ци јал ној и по е тич кој са мо све сти, пе сму, ре кли би смо, и ша љи ву и 
дир љи ву – ако овај есте тич ки ква ли фи ка тив ни је по о дав но за ста рео и, с по след њим 
по здра вом, не по врат но на пу штен.

Да ли је и ранг ма лог пе сни ка – ако већ по е зи ја, по уве ре њу мно гих, не тр пи осред-
њост – есте тич ки, ак си о ло шки, па и он то ло шки не у те ме ље на ка те го ри ја? Али, ако је 
та ко, шта ће мо и куд ће мо с ка та стро фич ним тврд ња ма да је упра во на ше до ба „ври-
је ме ма лих пје сни ка“ (Слав ко Ми ха лић) и „ви це шам пи о на по е зи је“ (Ми хај ло Пан тић)? 
Или нам ва ља при бе ћи уте шни јим те за ма, по пут оне Ми ло ша Цр њан ског о из ве сној 
хлад но ћи ве ли ке по е зи је, или Ели о то ве о упут ни јем ко ри шће њу тер ми на ау тен тич-
но – јер о ве ли чи ни од лу чу је вре ме? (Слич ну по ру ку не дав но про чи тах у не кро ло гу 
по ме ну тог Пан ти ћа До бри лу Не на ди ћу, чи ја по ен та ка зу је да је ис кљу чи во бу дућ ност 
над ле жна за оза ко ње ње ве ли чи не.)

Све ове при ми сли, бе ле же не и ра ни је, бу ди из по лу за бо ра ва пе сма „Ма ли пе сник“ 
из збир ке Рад но вре ме ра ја Де ја на Алек си ћа (Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 2018). И 
Алек сић је, као и Ра дој чић, афек тив но и се ман тич ки дво ва лен тан. „Цр ква ње го ве ли-
ри ке / Ни ка да не за тва ра вра та. // То је бо го мо ља слат ког дре ме жа / У ко јој ку сур ва зда 
би ва / Ве ћи од ра чу на. // Ни ко ни је спо ко јан по пут ма лог / За до вољ ног пе сни ка; / Ми ран 
и спо ко јан, / Као пр сти ка сир ке у сну / По сле бо жић не рас про да је.“

Дру ги мо гу друк чи је. Ме ни су пак нај дра же Алек си ће ве сли ке, увек ин вен тив не, а 
без број не. Пре и по сле ове цр кве и ове ка сир ке, за ста јем и при по нов ном чи та њу над 
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стро фом: „Је ди но ста ри ца ве зу је ма ра му / Чвр шће, и све вре ме ве ко ва / У оном је ча-
су кад још не знаш / Је ли ру ком кре ну ла да се пре кр сти / Или да рас те ра му ве пред 
ли цем.“ Пре ђа шње свр ше но вре ме, „тај ма то ри ла кр ди јаш“, глав ни је ју нак ове пе сме 
(„Из тај ног жи во та гра ма ти ке“), а на ве де на стро фа ну ди по ет ску де фи ни ци ју вре ме на: 
као да се „све вре ме ве ко ва“ кат кад згу сне у јед ном обич ном ча су, чи ја се окре ну тост 
и ми ну лом и пред сто је ћем мо же, по сво ме на и ви стич ком про зре њу, до ве сти у ве зу с 
раз ли чи тим уче њи ма о би ћу и вре ме ну, па и са сар тров ском те зом по ко јој се вре ме 
са сто ји у то ме да на ше би ће ви ше ни је оно што је би ло и још ни је оно што ће би ти. 
На ше би ће у вре ме ну је „те ма“ и јед ног од два де се так ну ме рич ки обе ле же них и та ко 
раз лу че них ис ка за ау то по е тич ког ма ни фе ста „Ве ру јем“: „Ве ру јем у ску по це ност ма лог 
са да, / Бес кућ ни час, уса мљен као / Мо но грам на ма ра ми ци / Сла бо ви де вој вот ки ње 
/ Из дав но про чи та них / Ме мо а ра, ко јих се ус пут / При се ћам, са мо да бих / Мо гао ре-
ћи: ја сам / И да ље ја, а дру ги / Ни шта ма ње дру ги.“ По ме ну ту ин вен тив ну сли ков ност 
овог пе сни ка, ме ђу тим, че шће од књи шких се ћа ња хра не при зо ри из на гла ше но обич-
не сва ко дне ви це и „светe јед но став но сти“, уз не се ни, да ка ко, у до ка зном по ступ ку 
ра све тља ва ња чу да све та, је зи ка и по е зи је у сфе ру ви ших зна че ња. Од тих зна че ња, 
не ми нов но оп штих (или у спо ру с оп штим ме сти ма), као да нас се ја че до и ма ју чу де са 
ко ја ви ди хра стов чвор на уз гла вљу, рас пра ве о ду ши ме ђу при пи тим се о ским до бри-
чи на ма, ти ши на пре ки ну та удар цем кру шке о зе мљу, су но врат ли ста над хлад ним 
во де ним огле да лом, или, у ис тој пе сми, они уда ри кри ли ма ди вљих гу са ка у реч на 
не бе са, те она по ре ђе ња са мо ће са из гу бље ном па пу чом на сред мо ра, бли жој зве-
зда ма не го сто па лу, или ча мо ти ње у оро ну лом квар ту са то ци лом на ко ме до са да 
оштри сво ја се чи ва, или оног по лу ча са у ко јем ста ра го спо ђа ме те ли шће пред ку ћер-
ком са ти ши ном не дељ не ве че ри у те о крат ској др жа ви.

Не кад сам, па жљи ви је, пи сао о две ма ра ни јим књи га ма овог пе сни ка, овен ча ног нај-
у глед ни јим при зна њи ма. Сад се вра ћам ње го вом и Ра дој чи ће вом мо ти ву ма лог пе сни ка. 
Ако је ов де до ле, по Бер ђа је ву, сва ка ве ли чи на са бла зан, до бро је да смо сви ма ле ни. Као 
што је до бро и да учи ни мо по не ко до бро, па и на пи ше мо истин ски ле пу пе сму. А та квих 
има ју, у књи га ма и ан то ло ги ја ма, оба на ша пе сни ка. Алек сић мо жда ви ше. Али ја за крај 
ове бе ле шке из два јам Ра дој чи ће ву еле ги ју „Мој син чи та“, укљу че ну, ако је то сад ва жно, 
у ан то ло ги је Ча сла ва Ђор ђе ви ћа и Не на да Гру ји чи ћа. Мо жда и у још по не ку. 

(12–13. фе бру ар 2020)

По ме ну та два ан то ло ги ча ра ни су има ла на оку и на уму Де ја ну Ни ко лић. Не ма је 
ни у за ма шној ан то ло ги ји Ми лу ти на Лу је Да ној ли ћа, у ко јој је пред ста вље но две ста 
пе де сет пет пе сни ка. Та ман кад по ве ро вах да је пе сни ки њи учи ње на ве ли ка не прав да, 
оба ве сти ше ме да је за сту пље на у не ко ли ко ан то ло ги ја но ви је срп ске по е зи је, ка ко 
оних ин те грал ни јег по е тич ко-мо тив ског усме ре ња та ко и оних ужег (мо ли тве ног и 
љу бав ног) жан ров ског спек тра. Јед на од ових па но ра ма је дво је зич на, срп ско-не мач-
ка, а дру га, на ен гле ском, об ја вље на у Аме ри ци. Огре шу ју ћи се о под јед на ко за слу жне 
де лат ни ке на овим по сло ви ма, по ми њем са мо Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа, До бри во ја 
Ста но је ви ћа, Не на да Ми ло ше ви ћа и Ду брав ку Ђу рић. 
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Ка ко је не по у зда но на ше се ћа ње и ка ко је, по не кад, уза луд но ко па ти по књи га ма, 
на шим и ту ђим, у по тра зи за не ким шти вом! Ту му ку му чим и овог да на тра га ју ћи за 
сво јом бе ле шком о јед ној од ра ни јих Де ја ни них књи га. Хва ла ле по ау то ри ма окрут не 
де фи ни ци је по ко јој је за бо рав еко но ми ја пам ће ња.

Фе ми ни зам, жен ско пи смо, жен ски иден ти тет, жен ска по себ ност, жен ско ис ку ство, 
жен ска пер цеп ци ја – ево ни за ан тро по ло шких, со ци о ло шких и по е тич ких те ма о ко-
ји ма (за раз ли ку од сво је кће ри, Вла ди сла ве Гор дић Пет ко вић) не мам по у зда ни ју пред-
ста ву, што ми, не сум њи во, су жа ва мо гућ ност „осми шља ва ња“ на кло но сти за то ли ке 
аме рич ке, ру ске, пољ ске, хр ват ске и срп ске пе сни ки ње. Во ле ћи их, мо жда гре шим кад 
ве ру јем да су не по сред ност, при сност, то пли на и је дан вид сво је вр сне, ис по вед не 
хра бро сти њи хо ва упо ред на пре и мућ ства пред број ни јом и раз гла ше ни јом пе снич ком 
бра ћом. И да су, за раз ли ку од њих, ма ње скло не ис ку ше њи ма „уче ног“ пе сни штва, 
као и оног за мр ше но ар ти стич ког, а по го то во хер ме тич ног.

Ла ке као пе ро, као па ху ља, и кад су пу не ту ге, лич не и ко лек тив не. Игри ве и кад су 
бол но озбиљ не. Ре дов но ис по вед не, ни кад ин ди скрет не. С рав но прав ним, а не рет ко 
и исто вре ме ним, ва ри ра њем мо ти ви ке сен ти мен тал но-ерот ске, ау то по е тич ке, по ро-
дич не, со ци јал не, на ци о нал но-исто риј ске, ко сов ско ме то хиј ске, из гна нич ке. С по ет ским 
сли ка ма ово вре ме ног, ве ри стич ког, и фол клор но-мит ског ко ре на на крат ком ме ђу-
соб ном ра сто ја њу. Та кве су, овла шно осмо тре не, пе сме Де ја не Ни ко лић у две по след ње 
збир ке.

Ли ста ју ћи Пор цу лан (Бе о град, 2007), за ста јем на од ра ни је ми зна ним и дра гим ме-
сти ма, или це лим ле пим пе сма ма, ма хом ми ни ја тур ним. У пр вом ци клу су, на ку хињ ском 
све тлу, уз „ча сов ник, мој ти хи сун цо крет“, сме њу ју се и укр шта ју љу бав и стреп ња за 
нај бли же. У ше стој, од укуп но се дам пе са ма, чи та мо: „Ми сад жи ви мо у Бе о гра ду / у 
ве ли ком збе гу.“ А у прет ход ној, осмо сти ху од пор це лан ске бе ли не и чи сто те, не жност 
се ра за сти ре до мом и све том, не бом и зе мљом: „Ку хи ња, кли за ли ште под ра све том / 
Чу де сан је бе ли свет. / Пе глам пе ле не, мо ја бе ла кри ла. / Си тан веш, бе хар по ку пљен 
са гра на. / По не кад мо лим Бож ји траг, / ле де не игли це за мла зња ком. / Чу вај те ми ле и 
дра ге / на не бе ском трав ња ку.“ И доц ни је ће и мо ли тва и по ко ја пе сма о пе сми има ти 
за свој оквир по ро дич но и „до ма ћич ко“ вре ме, ме ре но днев ним оба ве за ма. „Ја сам 
до ма ћи ца“, из ри чит је пр ви стих сед ме пе сме че твр тог ци клу са, са чи ње ног од два де-
сет ше сто сти хо ва. Али и у та ко уском ра му има ме ста за очу ђу ју ће по ет ско здру жи ва ње 
ма лих де та ља и по след њих пи та ња. Та кав је, у овом кру гу пе са ма, и де ве ти ше сто стих: 
„Осам са ти ли чи на раз мак нут / па лац и ка жи прст. / На та чан ра курс. / И, не ка ко, на 
крст. / Оста ни при себ на, / то је пр ва за по вест Бож ја.“ Пре вр шио, ми мо свог оби ча ја, 
ра зум ну ме ру у на во ђе њу, пре ћу та ћу две по тре сне стро фе из по след ње пе сме у књи-
зи, под на сло вом „При шти на“, ко јом се окон ча ва сед ми ци клус Пор цу ла на. Јед ну од 
њих сам ци ти рао на јед ном, а дру гу на дру гом књи жев но-на уч ном ску пу с оп шти јом 
те мом. За то не мо гу сад ми мо осму пе сму пе тог ци клу са, у ко јој као да дру гу ју не ки 
од кључ них мо ти ва са ка рак те ри стич ним екс пре сив ним ча ри ма ове по е зи је: „Сан је 
па до бран ко ји те спу шта у ду бо ку до ли ну. / Над ле ће је ави ја ти чар леп као ан ђео. / Еол 
те во ли. Ин струк тор сти ла. / Атле та. Пла вет ни ло. / Ви но град што се ко вр џа на па ди ни. 
/ Сти хо ви су век то ри, јед на че ње по си ли. / По ра сти пе смо као ки па рис.“
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Кад би ре то рич ки за ко ник ових бе ле жа ка до пу штао, ва ља ло би ви ше о Ка лен да ру 
(Бе о град, Чи го ја, 2019), том днев ни ку у раз ли чи тим ре ги стри ма, од љуп ке ка при ци о-
зно сти до му кле ту ге. Сад се, углав ном, лир ска ју на ки ња не при спо до бљу је Бри се и ди, 
Еу ри ди ки, Офе ли ји и Фе дри, као у Пор цу ла ну, али се по не ким игри вим на пе вом, ка кво 
та мо бе ху „ви та је ла зе лен бор“ и „град гра ди ла ви ла у обла ке“, сад ода зи ва „ши рок 
Ду нав ра ван Срем“ или ка ква слич на по ша ли ца. Лу ди стич ке ефек те та ко ђе по сти жу 
број не уну тра шње ри ме и раз ли чи те вр сте и сте пе ни гла сов ног по ду да ра ња. Зву ков но 
ми ље и оби ље пра ти искри ча ва по ет ска сли ков ност. У јед ној пе сми „дан је до го рео 
као мо љац у лам пи“, у дру гој „као ру жи ча ста и си ва це па ни ца у пе ћи / ра си па се све 
што мо жеш ре ћи“, у тре ћој ви ди мо „су ву и пра шња ву брон зу на др ве ћу“, у че твр тој смо 
по зва ни на спо ко јан сан „у ку би ци ма пре по дне ва“, док у пе тој, ре кви јем ској, с кра ја 
књи ге, „ми ло ср ђе не рђа“. У по е зи ји су, зна мо, као и у му зи ци, не раз лу чи ви шта и ка ко, 
али за љу бав еле мен тар не ин фор ма ци је мо ра мо у шкр том од го во ру на пр во пи та ње 
под се ти ти на рав но те жу ра до сти и жа ло сти, љу ба ви и пат ње, у овим пе сма ма. Ме ра 
ин тим ног бо ла је нај ви ша „У ду бо кој цр ни ни“, а оног ко лек тив ног, из гна нич ког, у „Ор-
ло ва чи“, усуд ном ча су „древ ног об ре да у ту ђи ни“. За хро ни ча ре идеј но-по е тич ких ме на 
у ка лен да ру са вре ме ног срп ског пе сни штва мо жда је ко ри сно и под се ћа ње да се 
мла ђим ау то ри ма тзв. со ци јал не по е зи је уне ко ли ко при кљу чу је, уз Ану Ри сто вић, и 
Де ја на Ни ко лић. Не ве ру је мо да ће „ано ним ну ели ту без ли ца“ упла ши ти њен „Из ла зак“, 
али је до бро за срп ску по е зи ју да и ова квим зна ци ма ствар но сти осна жи сво ју ви тал-
ност, ма кар и по це ну из ве сног уступ ка по е ти ци на ив но-пуч ке буд ни це. Ево, за ра ста-
нак, не ко ли ко сти хо ва из пе сме „За там ње на ста кла“: „Зар ни су тра гич ни? Убе ђе ни да 
има ју моћ, / а ка ко се са мо бо је иза за там ње них ста ка ла! / Ни по е зи ја им не мо же по моћи. 
/ Па за што их он да ме ћеш у стих? На род у сти ду окре ће гла ву од њих.“

(15–18. фе бру ар 2020)

Пу то ва ња, не кро ло зи, про мо ци је, сед ни це, по ро дич не оба ве зе и низ дру гих, ма хом 
не по е тич них по сло ва не оста вља ју вре ме на за овај днев ник. Та ко ће, ве ро ват но, не ке 
за ни мљи ве и па жње вред не књи ге оста ти из ван ње го вог огле да ла, или се у ње му 
оцр та ти тек си лу е тар но, да кле не ве ро до стој но.

Та ква опа сност пре ти и Во ди чу кроз по жа ре Ог њен ке Ла ки ће вић (Лом, Бе о град, 
2019). Из ме ђу пр вих чи та ња и овог ча са то ли ко је сен ки ко је по мра чу ју чи та лач ка осе-
ћа ња и се ћа ња. Пре не го што се опет над не сем над ове сти хо ве, по жу ри ћу да за бе ле жим 
опа жа ње – мо жда не бит но и, чак, би зар но – о њи хо вом срод ству с пе сма ма ко мен та-
ри са ним у прет ход ној за бе ле шци. У оба слу ча ја, ре кло би се, ис по вед но ка лен дар ски 
ход вре ме на од лу чу је о ком по зи ци ји и струк ту ри тво ре ви не – што у Во ди чу кроз по-
жа ре без ма ло до слов но по твр ђу ју след и фор му ла ци ја ци клу сних на сло ва: „У тво јој 
ко си“, „Ле то“, „Је сен“, „Зи ма“, „Idi ott“, „Про ле ће“, „Ле то“. Дру га слич ност је у љуп кој 
сме ло сти и отво ре но сти ових ис по ве сти, чи ја ће „чи ста осе ћа ња / без ја сних ми сли“ 
(што је са мо уне ко ли ко ве ро до стој на по е тич ка ле ги ти ма ци ја ау тор ке Во ди ча кроз по-
жа ре) ве ро ват но оста ви ти рав но ду шним му дра це и му дри ја ше ко ји као да др же ка ко 
по е зи ја по сто ји за рад те о ри је, а не обр ну то. Пре кор „кри ти ча ри ма ко ји се код нас, 
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та ко че сто, сти де бе за зле них рас по ло же ња и не жних осе ћа ња“ – ко ји је Ка ша нин из-
ре као по о дав но по во дом још дав ни је не прав де учи ње не Јо ва ну Гр чи ћу Ми лен ку – као 
да и да нас, или упра во да нас, има сво је уте ме ље ње. Пред уми шље ном над мо ћи хлад-
но ко вих ту ма ча не ма ју ни ка кву шан су сти хо ви у ко ји ма „мо је тај не су пре ви ше бе за зле-
не / (...) а ту ђе по вре де осе ћам као сво је / ра си пам ем па ти ју као кон фе те“, као ни они 
у ко ји ма се лир ска ју на ки ња осе ћа до бро кад „не ра зум но“ во ли, или пак при зна је 
ка ко ће јој ру ке и да ље дрх та ти док из ње „...не ис те че по след ња / је ди ни ца не жно сти.“

По ет ски днев ник, жу стро пи сан, о ра ним ја ди ма, „по ро дич ним не у ро за ма“, љу ба ви 
и бол ној на пу ште но сти, с пи та њем без од го во ра, „ка ко је мо гу ће да / не ко / то ли ко 
бр зо / пре ста не да во ли / не ко га / и за ме ни га дру гим“ – ето „си жеј не“ око сни це ове 
ис по ве сти без трун ке па те ти ке и сен ти мен тал но сти, ка за не с до сто јан стве ним не ким 
сто и ци змом, от кри ва лач ком искре но шћу и оча ра ва ју ћом ла ко ћом ко ја нас на во ди на 
ста рин ску по ми сао ка ко го вор по е зи је и бол но чи ни ле пим. Је сте, ту га је кључ на реч 
ове књи ге – што ни је те шко илу стро ва ти син таг ма ма и сти хо ви ма као што су „не пре-
глед ност ту ге“, „ту га ми је уда ри ла у гла ву“, „не кад се ту га за др жа ва из ме ђу ре до ва“, 
„ни шта ни је убла жи ло ужас ту ге“, „ту га не ма ри за ло ка ци ју“, „ту га је реч ко ја се не 
из го ва ра“, „ту га од ко је свет мо же да жи ви ве ко ви ма / оке а ни да се хра не, / ни је мо ја“, 
или, опет ис трг ну то из кон тек ста, „чо век је та ко ту жна вр ста“ – али, ма кар по јед ном 
Да ре ло вом ју на ку мла дост и би ла до ба оча ја ња, би ће да на ша се ћа ња, сре ћом, при-
ви ле гу ју тре нут ке ра до сти, те ће и на ша ју на ки ња ре ћи: „ако не што пам тим, то је осе-
ћа ње сре ће: / би ло ми је у вр хо ви ма пр сти ју / у гру ди ма / по ко жи.“ 

Оп шту ат мос фе ру на зна че не мо ти ви ке про жи ма ју и до пу њу ју то по гра фи ја и дах 
Бе о гра да, се ћа ња на ро ди тељ ске ли ко ве и суд би не, мла да лач ки до жи вља ји ле то ва ња 
на мо ру и пу та у То кио, где се „су мрак пре тва ра у огром ну све тлу ца ву ноћ“, и, по себ но, 
исто ри ја бо ле сти, ствар них и уми шље них, ко је у овом Bil dun gsro ma nu у сти хо ви ма 
пра те или узро ку ју љу бав ни ја ди, по ка зу ју ћи, као у Днев ни ку јед ног те ла Да ни је ла 
Пе на ка, да смо збу ње но де те соп стве ног те ла, исто вре ме но нам стра ног и бли ског, па 
се лир ски су бјект, у јед ном ча су, чу ди „то плот ној ано ма ли ји“ у соп стве ном те лу и „збу-
њу ју ћем тр ње њу ко же“, а у дру гом не раз у ме „по на ша ње сво јих ле у ко ци та“, пи та ју ћи 
се у не са ни ци „има ју ли их и оке а ни“.

По ми њу ћи књи жев не му дра це и му дри ја ше имао сам на уму и њи хо во смрт но-
озбиљ но по и ма ње пе снич ке ми са о но сти, ко је као да гу би из ви да онај леп ко ли ко и 
та чан Ва ле ри јев увид да је она скри ве на у тек сту као хран љи вост у пло ду. Отуд нам 
се, по во дом од но са из ме ђу осе ћа ња и ми сли, не чи не за по е зи ју над ле жним ни Бло-
хо во уве ре ње да ну жда учи ми сли ти, ни оно древ но, ес хи лов ско, да чо век па ти па 
ми сли, ни оно Ра ки ће во, су прот но, да ми сао узро ку је пат њу. Искри це ре флек сив но сти 
ко је где-где бле сну у сти хо ви ма Ог њен ке Ла ки ће вић не раз лу чив су са сто јак ег зи стен-
ци јал не и кре а тив не си ту а ци је ко ја је у исти мах и у ис тој ме ри афек тив на и игри ва. 
С та квим осве до че њем за ста јем, опет, пред де се так ис ка за ко ји су тек на гла сци оног 
што им прет хо ди и пред сто ји: „во ле ла сам да сми шљам на че ла / ко ја ће ми по сле до ћи 
гла ве“, „за бри ну тост ски да сјај / са све га“, „де ца од ре чи на пу шта ње / чу ју реч смрт“, 
„ја чи на стра ха је ве ћа / од ја чи не љу ба ви“, „би ла сам пре строг ро ди тељ се би“, „про ле ће 
(...) раз ре ђу је гу сти ну оча ја“, „ни ка да ви ше / не ће мо ићи за јед но ку ћи // на ко ји на чин 
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је то раз ли чи то од смр ти“, „за зна ње је по треб на ме ко ћа по ни зно сти“, „не по сто ји сло-
бод на во ља / не што дру го упра вља на ма.“

Днев ник, по пра ви лу, као да не ра чу на с чи та о цем, а ка мо ли с кри ти ча рем и ан то-
ло ги ча рем. Та кав је, умно го ме, и са мо го вор ове по е зи је. У јед ној по ду жој пе сми, ипак, 
чи та мо сво је вр сни ма ни фест до бро те, са мо по што ва ња, хра бро сти, отво ре но сти, па 
и по бу не. То је, у ци клу су „Про ле ће“, „Пи смо мо јим се стра ма“, ко је, ма кар хо да ле све-
том не у те шне као си ро чад, не тре ба да тра же уте ху од бо го ва, пра зни ка, др жа ве, 
ре ли ги је, те о ри је за ве ре и хо ро ско па.

У шкр тој ин фор ма ци ји на стра жњој ко ри ци чи там ка ко је пе сни ки ња ди пло ми ра ни 
ан гли ста, пре Во ди ча кроз по жа ре об ја ви ла че ти ри пе снич ке књи ге и да је чла ни ца 
јед не ал тер на тив не рок гру пе. Би ће да је по е зи ја увек ал тер на тив на.

(25–28. фе бру ар 2020)

Ки ша до бу је по сим су и ок ни ма – под се ћа ју ћи на у ме ђу вре ме ну из у мр ле дак ти ло-
граф ки ње и шнај де ри це за син ге ри ца ма. (Хо ће ли се ме ђу за ни ма њи ма и по тре ба ма 
ко је се га се уско ро на ћи и пе сни ци, пе сме и њи хо ви чи та о ци?) Са мо да ју тар њи мир 
не по му те те ле фон ске до ја ве пре не го што се окре нем Мје сти ма гдје по чи ње све ис по-
чет ка Та ње Сту пар Три фу но вић (Кул тур ни цен тар Вој во ди не „Ми лош Цр њан ски“, 
Но ви Сад, 2019).

Да на клап ни ових „иза бра них и но вих пје са ма“ и не сто ји ка ко је пе сни ки ња, уз 
пет књи га по е зи је, об ја ви ла и књи гу при ча и два ро ма на, већ пр вих не ко ли ко пе са ма 
би нас на ве ло на по ми сао ка ко њи хо ва ау тор ка пи ше и про зу – ма кар и не би ли си гур-
ни да ли тај сиг нал да је из ве сна опо рост и твр до ћа то на или, пре, до га ђај на и го вор на 
си ту а ци ја у ко јој је че сто до жи вљај и реч лир ског ја усту пље на дру ги ма, ту ђим уде си-
ма и њи хо вим „слу ча је ви ма“.

Али, би ло ко да (са на ра то ло шког ста но ви шта) гле да, го во ри и слу ша, у овим је ка зи-
ва њи ма сто жер на те ма же на, чи ја се енер ги ја, по пут бо жан ске, на раз ли чи те на чи не 
ука зу је, док јој при ро да, опет као и бо жан ска, на раз ли чи те на чи не оста је не до ку чи ва. 
Из ве сна де па те ти за ци ја и де по е ти за ци ја не чи ни те му про фа ном, ко ли ко ни све чар-
ски-при год ном, под ло жном све при сут ним офи ци јел ним сте ре о ти пи ма о тзв. род ном 
рас ко ра ку. Без ма ло еп ску ши ри ну до се же ова ли ри ка, у ко јој се у три гра ма тич ка ли-
ца рас пли ће и „клуп ко ту ђих жи во та“, од све до ка рат них зло чи на до ак те ра „ма лих 
про сјеч них га до сти“ оба по ла, и „за мр ше но клуп ко по ро дич не исто ри је“, са об лич ји ма 
и суд би на ма лир ском су бјек ту нај бли жих би ћа, од ко јих се по не ко огла ша ва из за гроб-
не пер спек ти ве. Ши рок је, да ка ко, и ре ги стар афек тив них ста ња и си ту а ци ја, с фо ку сом 
ко ји се по ме ра с де тињ ства и се ћа ња на де тињ ство ко је „има ми рис кућ них ства ри“, 
пре ко ерот ских и ма те рин ских осе ћа ња и ис ку ста ва, до не ма ње ком плек сних осве-
до че ња о „чу ди ма љу ба ви“ у по зним го ди на ма. Та кву ши ри ну и буј ност на ла зи мо и на 
пла ну је зич ко-стил ске екс пре си је, ко ја се же од бру та ли стич ке, на ту ра ли стич ко-екс-
пре си о ни стич ке брит ко сти и „не чи сто те“ до оних очу ђу ју ћих ви ђе ња и сти ли за ци ја, 
ма хом из „но вих пје са ма“, где као да „не ма на чи на да се упо зна ствар ност“, где „све је 
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од сјај не чег ве ћег и да ле ког“, или, ка ко пе сни ки ња ка же у пе сми „Ма ла ту га“, „као да 
на јед ној оба ли са њам а с дру ге с / не вје ри цом по сма трам ону ко ја са ња“.

Ро ђе на у За дру (1977), а ди пло ми ра ла срп ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Ба ња лу ци, на ша пе сни ки ња, ре кло би се, има дра ма тич но из гна нич ко и 
ра се ље нич ко ис ку ство. Ни кад сен ти мен тал на, а има пе са ма ко је нас оста вља ју без 
да ха. Та ква је „Ку ћа“ (с на сло вом ка кав има и Ра ки тић у књи зи Та пи је у пла ме ну), где 
пе сни ки ња го во ри о сво јој пр вот ној ве ри „да по сто је ку ће и ми мо те ку ће“ и, шта ви ше, 
да „пра во мје сто ду ше је на рас кр сни ци гдје уви јек ши ба /вје тар но вих по че та ка.“ По-
то ње осве до че ње је друк чи је: „С го ди на ма сам све че шће ми сли ла о ку ћи / До ла зи ла 
ми је у сан / ње ни ход ни ци ње на вра та ње ни про зо ри / Ду го ми је тре ба ло да схва тим 
да сам не срет на / због ку ће / и да не мо гу на ста ви ти да ље док не одем и / ис пла чем 
се крај ње“. Ме ра бо ла је још ви ша у ту жба ли ци „Раз мно жа ва ње до ма ћих жи во ти ња“, 
где мај ка пат ни ца од ла зи са све та с „те шким спо зна ја ма“ ка ко ни у комe не ма „до стој ног 
на сљед ни ка“. 

Не рет ко ре зиг ни ра но-иро нич на, Та ња Сту пар Три фу но вић се кат кад по и гра ва и 
са фи ло зо фи јом исто ри је и са фи ло зо фи јом ре ли ги је. У ра ни јим пе сма ма раз от кри ва 
не ми ле исти не о слич но сти „ма лих вар ва ра“ с „ве ли ким вар ва ри ма“, те о „на шим вар-
ва ри ма у на ма“, са на о ко ше рет ском по ен том: „Куд год мак неш / вар ва ри пла чу по сли-
је ра та“. У јед ној по зни јој пе сми пак („Пр ви са бор у Ни ке ји“), то ком осми шља ва ња 
бо га у жуч ним и бес крај ним рас пра ва ма те о ло га, „Исус се при сје ти бра та Си зи фа 
по гле да ту жно ка до ље / ка бес крај ним сво јим рас пи ња њи ма / за пла ка као ди је те / и 
ту жно про мр мља / ни жи сам ни жи сам од нај ни жег / да бих вас уз ви сио“. Ни је ли ово 
род ни ис ко рак из сен ке оног по е тич ки до ми нант ног, Па вло ви ће вог и Хри сти ће вог, 
опе ва ња исто ри је и кул ту ре?

(4–7. март 2020)

„Ако књи ге не ста ну, исто ри ја ће не ста ти, не ста ће и људ ски род (...) Не ки љу ди ми сле 
да је чи та ње са мо вид бек ства из ’ствар ног’ сва ко днев ног све та у има ги нар ни свет, свет 
књи га. Књи ге су мно го ви ше. Оне су на чин да бу де мо чо веч ни ји.“ Та ко Су зан Зон таг у 
„Пи сму Бор хе су“, ци ти ра ном у да на шњој По ли ти ци.

По е зи ја је је дан од кључ них на чи на да бу де мо чо веч ни ји. Не рет ко и на нај до слов-
ни ји на чин. У дру гом јед ном пи сму, већ по ме ну том „Пи сму мо јим се стра ма“, ка же 
Ог њен ка Ла ки ће вић: „не сти ди се да за пла чеш / на сред ули це кад се се тиш да на све ту 
има / око 825 ми ли о на глад них / при ме ти не чи је из но ше не ци пе ле / не за тва рај се / 
та ко хра ниш срам / пре зри ра то ве / во ли љу де ви ше од пла жа и мо ра“. Ако и не ова ко 
из ри чи то, ем па ти ју за оне ко ји ма је нај те же ка зу ју и пе сме Та ње Кра гу је вић, Де ја не 
Ни ко лић, Ане Ри сто вић и Та ње Сту пар Три фу но вић. На при го вор о сен ти мен тал ном 
раз не жа ва њу, у по е зи ји без над но за ста ре лом, мо гу са мо ре ћи: пат ња не за ста ре ва.

Јед ном сам, по во дом оп се сив ног мо ти ва „зви је зде гла ди“ у пе сма ма у ме ђу вре ме-
ну пре ми ну лог Мо ми ра Вој во ди ћа под се тио на „кр ва ву, стра шну зве зду гла ди“ у јед ној 
пе сми то ли ко друк чи јег Јо ва на Ду чи ћа, те на глад, уз љу бав је дан од „два основ на 
ин стинк та“, ка ко је за бе ле жио Ан дрић у ре цен зент ском за пи су о про зи да нас углав ном 
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за бо ра вље ног Ни ко ле Ло пи чи ћа. Тим по во дом сам по ме нуо и Ми ло са ва Шу ти ћа, који, 
у Књи жев ној ар хе ти по ло ги ји (2000), пи ше о ар хе тип ском ста ту су те ме гла ди у Ла ли ће вој 
Ле леј ској го ри.

Пре не ко ли ко да на по штар до не се за ма шну књи гу Ти хо ми ра Пе тро ви ћа, са „озбиљ-
ном и жи ла вом те мом“, Си ро ти Ср би – си ро ти ња у срп ској књи жев но сти (Ба нат ски 
кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во, 2019), а пре не ко ли ко сед ми ца пе снич ку збир ку 
Гор ка крв Ва ле ри ја Ма гре ли ја (По ве ља, Кра ље во, 2019), из ко је, у пре во ду Де ја на Или ћа, 
на во дим у це ло сти пе сму „Глад“: „Пра ви ли су бу ку, ти су се ди, / да би ство ри ли ути сак да 
је ду, / да има ју шта да је ду. // И пе тља ли су с та њи ри ма, зде ла ма, / и ку ца ли се ча ша ма, 
по ме ра ли есцајг, / све тлу цав, чист као нов. // Ка ко је окрут на сце на би ла кад је твој 
отац / ушао код њих, јед но га да на, об ја вљу ју ћи / го ло ти њу обро ка, гор чи ну // је ла које 
се зо ве оску ди ца!“

Пе сник ро ђен у Ри му 1957, где и да нас жи ви, бу ди се ћа ње на књи гу Сер ван тес Жана 
Ка суа, у ко јој је са чу ван за пам ће ње сли чан при зор из дав на шње шпан ске „ре це си је“: 
оси ро ма ше ни пле мић, по сле руч ка ко га ни је би ло, се ди пред зам ком чач ка ју ћи зу бе.

(12. март 2020)

Ви рус ко ро на оста вља у сен ци кли мат ске про ме не, ае ро за га ђе ње, ми грант ску 
кри зу, су ко бе на грч ко-тур ској гра ни ци и до га ђа ње на ро да у Цр ној Го ри. Од си ноћ у 
ван ред ном ста њу, у изо ла ци ји и по мет њи. Си ту а ци ја на лик оној из мар та де ве де сет 
де ве те, али без он да шње ди сци пли не и со ли дар но сти.

У при нуд ној до ко ли ци сва ка је ра бо та ли ше на ра до сти, па и чи та ње. Од су тра, како 
на ја вљу је пре ми јер ка, ни ко ста ри ји од ше зде сет пет не мо же на по ље. Про ле ће ће мо 
гле да ти са мо с про зо ра, као на екра ну.

Отуд ни Ана Ри сто вић не ма мно го сре ће. Бо јим се да ће ми се и ње не вр ли не ука-
за ти као ма не. У инат исти ни ње не ле пе стро фе: „На кра ју, о сва кој сре ћи / су ди вр ста 
за ло га ја: / ни шта дру го.“

Ни ко од ових ко је чи там ни је то ли ко на гра ђи ван и пре во ђен. Ру ке у ру ка ма (Ар хи-
пе лаг, Бе о град, 2019) не ће ума њи ти, али ни уве ћа ти ту ре пу та ци ју.

Ме ђу ових пе де сет шест пе са ма нај дра же су ми оне у зна ку по ме ну тог „на чи на да 
бу де мо чо веч ни ји“. Шва ље на чи јим ко ле ни ма у ти ши ни из ме ђу два по сла „ра сту сту-
бо ви про чи та них књи га“, ста на ри у ма лом ста рач ком до му ко ји се не за бо ра вом љу ба ви 
бра не од Ал цхај ме ра, ту жне очи и тан ки пр сти го спо ђе из рад ње за хе миј ско чи шће ње, 
Мо ско вља нин ко ји чи та у ме троу др же ћи се „чвр сто за реч“ и, по себ но, ме син га не пло-
чи це на бер лин ским згра да ма са име ни ма оних ко ји су ода тле од ве де ни у Ау швиц – ево 
не ко ли ко мо тив ских око сни ца та на ним а ти хим по ет ским јав ка ма ове књи ге. Са вре ме-
ни мир но доп ски при зо ри с бер лин ских плоч ни ка под се те на не ке но ви је пе сме Сте ва на 
Тон ти ћа, по го то во онај из пе сме чи ји је на слов и на слов књи ге: „На ци га рет па у зи, / 
на ћо шку, / сто је на јед на кој ми ло сти и ве тро ме ти ни / Ја пан ци, Ки не зи, Тур ци, Ин ду си, 
/ Ср би, Ру си и да да и сти / и све ти дим ша љу у то / бер лин ско не бо над не бе си ма.“

Оне о би ча ва ње оног ру жни јег де ла на шег све та и вре ме на пе сни ки ња по не кад 
пре пу шта „оп ти ци“ бе сло ве сних би ћа – кор ња че, бу ба ма ре, мач ке, го ве че та „устук ну лог 
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пред ша ком / спрем ном да по след ња су ди“. Па то ло ги ја нор мал ног мо жда та ко би ва 
очи ти ја, па и пе снич ки екс пре сив ни је тран спо но ва ни не го ли у пе сма ма са фор си ра но 
сар ка стич ним и јет ким ста вом и го во ром, чи ја су ме та „фи ни“, успе шни и при ла го дљи-
ви су пру зи и њи хо ве „фи не“ су пру ге и „фи не“ љу бав ни це, свет ко ме се мо ра при зна ти 
„нај ве ћи сте пен при стој но сти“. Ка ри ка ту рал но-хи пер бо лич ном пор тре ти са њу ни су 
ума кли ни они из пе снич ког есна фа ко је би Здрав ко Кр ста но вић на звао „тр гов ци ма 
пре ру ше ним у Ор фе је“.

(16. март 2020)

Ју че чуо ка ко је пре кју че ра шњи дан у Ита ли ји био нај го ри од Дру гог свет ског ра та. 
Ју че у нас пре ми нуо пр ви обо ле ли, а ју трос стра да ло ше сто ро у јед ном но во бе о град-
ском по жа ру. За про зо ром ли ста ја вор у сун ча ном пре по дне ву, док ја, у кућ ном при-
тво ру, ли стам пе снич ке књи ге, слу шам ве сти о епи де ми ји и по вре ме но оба вљам ма ле, 
ко мич но не ре гу лар не и не ко ри сне те ле сне ве жбе, укљу чу ју ћи и сту пид но тр ча ње у 
ме сту.

У оп штем ко ло пле ту апо ка лип тич ког и три ча вог по е зи ја и њен чи та лац као да 
има ју, ма кар на пр ви по глед, ста тус ап со лут не „мар ги не“ и мр твог угла. Али, во љом 
не ке чу де сне са мо оп чи ње но сти, не ма им по врат ка ни спа са. Увод ни сти хо ви („Чи та-
о цу“) из пе снич ке све шчи це Пе сме и дру ги ожиљ ци Ђор ђа Де спи ћа (Кул тур ни цен тар 
Но вог Са да, 2018) по чи њу упра во под се ћа њем ка ко је „...по е зи ја да нас / мар ги на / 
ци ви ли за циј ска пе ри фе ри ја“, да би за вр шна сли ка до ча ра ла си ту а ци ју у ко јој тај без-
из лаз би ва, упр кос све му, „сре ди ште“, у ко јем је пе сник, са сво јим чи та о цем, сво је вољ но 
ко ли ко и при нуд но, „...упле тен и уло вљен у ди вљи ни / у сло бо ди или лу ди лу / сти ха“.

Нек је бла го сло ве но ми ло роп ство ди вљи ни, сло бо ди и лу ди лу по е зи је! Уз вик је сте 
па те ти чан – ко ли ко му је и по вод нео би чан: по сле две де це ни је за па же ног сту диј ског 
и есе ји стич ко-кри тич ког тру да у про у ча ва њу срп ског пе сни штва, Де спић од лу чу је да 
се и сам огла си као ли ри чар. Ре зул тат су, ко ли ко знам, нај пре по здра ви ле Ви о ле та 
Ми тро вић и Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић.

Не ка и ов де, на мар ги ни мар ги не пла не тар ног зло вре ме на, оста не траг још јед ног 
су сре та Пе са ма и дру гих ожи ља ка с још јед ним бла го на кло ним чи та о цем, ко ме се ове 
два де сет две пе сме у сти ху и де сет у про зи чи не као де сти ли сан „ис це дак“ из ти хог 
вре ња јед не тан ко ћут не ег зи стен ци је што исто вре ме но пул си ра на свим ни во и ма 
све сти, од ар хе тип ског и мит ског до оног у ко ме сва ко днев ни ца ис пи су је оти ске и 
ожиљ ке љу ба ви, стреп ње, бо ла, пра зни не и, по себ но, из не над них се ћа ња на де тињ-
ство и не из бри си ви „укус де тињ ства“. У па ра док сал ном спре гу ла ко ће го во ра и сло-
же но сти из го во ре ног Де спи ће ви сти хо ви по све до чу ју при ро ду и то ко ве „ме та мор-
фо зе“ (ево ње го ве кључ не ре чи) сна у ја ву, древ ног у днев но, слу чај ног у за ко ни то, 
до слов ног у сим бо лич но, зби ље у по е зи ју – и обр ну то.

По ет ски фраг мен ти у про зи увек за слу жу ју по се бан осврт – би ло да се на чел но 
сло жи мо с јед ним аме рич ким пе сни ком ко ји твр ди да је да нас фраг мент је ди на кри-
ла та пти ца или пак са оним дру гим по ко ме је пе сма у про зи као пас ко ји го во ри. Де сет 
Де спи ће вих про зних за пи са, од ко јих нај ду жи има три де се так ре да ка, а нај кра ћи све га 
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пет, по ка зу ју ау то ро ву скло ност да и сам су де лу је у аван ту ри ове по ет ске фор ме, све 
при влач ни је и ства ра о ци ма и њи хо вим ту ма чи ма. Ње го ве про за и де – и кад се та ну шном 
„си жеј ном“ око сни цом при бли жа ва ју крат кој при чи – оста ју вер не сти хо ви ма у истим 
ко ри ца ма ат мос фе ром по ме ну тих епи фа ниј ских от кри ћа о пре о бра жа ји ма или нео че-
ки ва ним срод стви ма у до жи вљај ном и до га ђај ном све ту пе снич ког су бјек та, из ра зи-
то осе тљи вог и буд ног за скро ви те ве зе ме ђу на о ко уда ље ним тре ну ци ма и сфе ра ма 
там них „ла гу ма ср ца“ и „ша ре ни ла све та“. 

(21. март 2020)

Ни је се игра ти ре чи ма! Ола ко по ме ну то ван ред но ста ње у пр вој ре че ни ци пр ве 
за бе ле шке по ста ло је у ме ђу вре ме ну до слов на, жи ва исти на. Пан де ми ја се убр за ва, 
пе ти на свет ске по пу ла ци је је у изо ла ци ји, број за ра же них и умр лих ра сте у сто де ве-
де сет шест зе ма ља, а лек и крај овом пла не тар ном по ко ру се не зна ју и не на зи ру.

Др жав ни зва нич ни ци, ле ка ри и ме диј ски све при сут не пер со не про по ве да ју ди-
сци пли ну, стр пље ње, од го вор ност за се бе и дру ге, па и убла жи ва ње при нуд не оса ме 
лек ти ром. Ето при ли ке и за ак ту а ли за ци ју не ких ве ко веч них те ма – ка ква је и од бра на 
по е зи је, ко ја као да сваг да под ра зу ме ва и не ка кве кри ви це по е зи је!

Слу чај обр та фи гу ра тив ног у бу квал но ван ред но ста ње пра ти у овим бе ле шка ма и 
„бе за зле на“ (не)по ду дар ност два ју пе снич ких све то ва два ју Алек си ћа, Де ја на и Ми ро-
сла ва, од ко јих је је дан по чет на, а дру ги за кључ на те ма ове ма ле не чи та лач ке хро ни ке. 
(У њој би се, уз гред ре че но, мо гла по ме ну ти још ко ја, љу би те љи ма ко ин ци ден ци ја 
за ни мљи ва по ду дар ност по е зи је са ствар но шћу – ре ци мо, слич ност апо ка лип тич не 
сли ке у Ми ро сла вље вој пе сми „Вре ло под не у Пом пе ји“ са да на шњим ста њем нео че-
ки ва не пан де ми је, или упо ре ди вост тра го ва нео лит ског на се ља у бли зи ни Про ку пља, 
у увод ној пе сми „Плоч ник“, са „сла га њем сло је ва“ у ово вре ме ним сме на ма жи вот них 
обра за ца – с ра зу мљи вом раз ли ком из ме ђу не хо тич не ак ту ел но сти јед ног мо ти ва и 
из ри чи те алу зив но сти оног дру гог.)

Ли ни ју до ди ра Ми ро сла ва Алек си ћа (Не по но вљи ви код, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2018) 
с по е зи јом ње го вог пре зи ме ња ка на зи ре мо углав ном у да ру за де таљ, у ин вен тив ним 
по ет ским сли ка ма ко је се пам те и си ја ју као дра гу љи и из ван те мат ско-зна чењ ског 
окви ра пе сме чи ји су са сто јак или, чак, и по ен та. Та кви су, у ци клу су „Оти сци“, онај дан 
у ма на сти ру Пет ко ви ци, „...ве дар пе так, / из сед ми це узет као из бу ке та цвет“, те Ма на-
си ја ви ђе на као „...кост Де спо то ва опра на у ви ну“, или она ви зи ја све та и ве ка с по чет ка 
пе сме по све ће не Ми о дра гу Па вло ви ћу – „Опет, као ушта вље на ко жа ра за пе та је оп се на. 
/ Кли но ви за ку ца ни у кра је ве ве ка.“ Та кав је у ин ти ми стич ки ин то ни ра ном ци клу су 
„Ми хољ“ и онај бол што ши рио се „...као год за го дом / као круг за кру гом што се ши ри 
во дом“, и, по себ но, онај ход ста рих, умор них же на ко је „...ко ра ча ју по ла ко уз бр до, / 
сва ка но се ћи сво је бо ре око сво јих уса на / као не по но вљи ви код“ у по след њим сти-
хо ви ма по след ње пе сме, епи ло шки оса мље не, чи ји је на слов и на слов књи ге.

Оби чан жи вот, да се око ри сти мо на сло вом пе снич ке књи ге То ми сла ва Ма рин ко-
ви ћа, би ва ин спи ра тив но из во ри ште и обо ји ци Алек си ћа, али ви ше Де ја ну не го Ми ро-
сла ву, у чи јих је че тр де се так но вих пе са ма нај че шће мо тив ско по ла зи ште исто риј ско 
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тра ја ње, од нео лит ских и би блиј ских вре ме на, пре ко на шег и ви зан тиј ског сред њег 
ве ка, до би о граф ских и по е тич ких се ћа ња с раз да љи не од Сер ван те са, пре ко Ру бљо-
ва, до Каф ке, те ни за срп ских пе сни ка – Цр њан ског, Дра ин ца, по ме ну тог Па вло ви ћа, 
Ми ро сла ва Ан ти ћа и Ду шка Три фу но ви ћа. Ма кар по не кад на пи са не при год ним по во-
дом, пе сме Ми ро сла ва Алек си ћа као да већ спо ме ну то „сле га ње сло је ва“ пред и сто риј-
ског, исто риј ског и те ку ћег вре ме на има ју за свој те мат ско-по е тич ки име ни тељ. Ево 
и ма лог до ка за: је ди ни стих ко ји се по на вља у раз ли чи тим пе сма ма је онај што ка зу је 
ка ко се свет сле же у сло је ви ма – ни ма ло слу чај но у „Плоч ни ку“ и „Зна ко ви ма“, ан то-
ло гиј ским тре ну ци ма Не по но вљи вог ко да. Ни је слу ча јан, да ка ко, ни мо тив вар ва ра („кад 
опет до ђу / вар ва ри не ће има ти шта да осво је“), ко јим се Алек сић – тре ти ра ним и као 
исто риј ски фа тум про шло сти и као пред о се ћа ње бу дућ но сти – при дру жу је на ра штај но 
му бли ским са вре ме ни ци ма, Та њи Сту пар Три фу но вић и Гој ку Бо жо ви ћу (Ти ха звер ка 
по дне ва, Кон траст, Бе о град, 2019).

На са мом кра ју ових за пи са, у ча су не до ми сли во друк чи јем од оног у ко ме су за-
по че ти, ево, уме сто за кључ ка, две ју ре че ни ца из тек ста Да ви да Гро сма на, ко је су ових 
да на об ја вље не у ни зу свет ских ме ди ја: „За мно ге од нас епи де ми ја би мо гла по ста ти 
суд бо но сан и фор ма ти ван до га ђај у на став ку жи во та. Ка да ко нач но не ста не, а љу ди 
на кон ду жег за тва ра ња иза ђу из сво јих ку ћа и ста но ва, мо гу се ар ти ку ли са ти но ве и 
из не на ђу ју ће мо гућ но сти: мо жда ће то до та ћи са ме те ме ље на шег по сто ја ња.“ 

(24. март 2020)


