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ПИ ЈА НИ ОД РАТ НЕ СТВАР НО СТИ
(Алек сан дра Јо ви чић: На ше ма ле смр ти, Књи жев на ра ди о ни ца Ра шић, 

Бе о град, 2020)

Већ у про ло шкој пе сми, на сло вље ној „Апа трид“, ма пи ра се по зи ци ја лир ског су-
бјек та дру ге пе снич ке збир ке Алек сан дре Јо ви чић. Кон фи гу ра ци ја На ших ма лих смр ти 
обе ле же на је де цен три ра но шћу су бјек та. Пе ва њем у тре ћем ли цу, ко је им пли ци ра не-
у тра ли са ње по зи ци је, си ту а ци ја из гнан ства се у овој пе сми уни вер за ли зу је. Обес ко-
ре ње ност тра је до смр ти, а не ма га ран ци је ни за то да ће на кон смр ти ис пред очи ју 
чо ве ка-апа три да пу ћи не ка кав ме та фи зич ки хо ри зонт, јер чо век без до мо ви не ни је 
пти ца / и не мо же се ви ну ти у зрак. Из ме ште ност се не мо же тран сцен ди ра ти, ту ни 
ме та фо ра тла не по ма же. На об зо ри ма пе снич ког тек ста упра во се тек сту ал ност от кри-
ва као озна ка људ ско сти; без мо гућ но сти тво ре ња тек ста апа трид би био из јед на чен 
са жи во ти ња ма ко је лу та ју по гу ду ра ма. У по е зи ји Александрe Јо ви чић фре квен тан је 
мо тив ужа ре ног ка ме ња, ко ји мо же асо ци ра ти на му че ни штво; ми, из гна ни ци, мо дер-
ни му че ни ци, ко тр ља мо ре чи, сво је иден ти тет ске остат ке док се пи ја ни од ствар но сти 
/ ву че мо по ужа ре ном ка ме њу („Кр хо ти не жи во та“). Ко лек тив ност лир ског „ми“, до слов-
но дис ло ци ра ног, пре ва зи ла зи оп сег по ро ди це лир ске ју на ки ње и пре но си се на чи-
та ву ули цу, град, људ ску по пу ла ци ју, фло ру, фа у ну и пред мет ност. Као што по ро ди ца, 
до слов но и фи гу ра тив но, ту ма ра по све ту, оп те ре ће на од у зе тим ства ри ма и љу ди ма 
и у по тра зи за ми ром и си гур но шћу, та ко и не гда шња про фе сор ка лир ске ју на ки ње у 
оча ју лу та дуж огра де од бо дљи ка ве жи це тра га ју ћи за си ном, од ве де ним у ра ту, у 
пе сми „За бра ње ни град“. 

По е зи ју Алек сан дре Јо ви чић од ли ку је суп ти лан лир ски из раз ко јим се го во ри о 
нај те жим те ма ма – смр ти, стра ху за соп стве ни жи вот, ат мос фе ри ра та, и то је стил ско, 
по е тич ко и те мат ско по зи ци о ни ра ње ко јим се пе сни ки ња по ста вља на су прот „про-
гре сив ним“ са вре ме ним по е ти ка ма шо ка и про во ка ци је, три ви ја ли за ци је, јеф ти ног 
по ен ти ра ња, не мо ти ви са не вул га ри за ци је и ре ла ти ви за ци је све га и сва че га. По ет ским 
из ра зом сва ка ко на кло ње ни ја тра ди ци о нал ни је ори јен ти са ној стру ји са вре ме ног 
срп ског пе сни штва, пе сни ки ња про ми шље но и с озбиљ но шћу тре ти ра муч не дру-
штве не те ме. По е зи ја у збир ци На ше ма ле смр ти се ман тич ки је пре ци зна, ево ка тив на, 
по е тич ки за о кру же на, чи сто лир ске ат мос фе ре, из ра же ног кон ти ну и те та. 

Еми грант ска те ма ти ка збир ке ре а ли зо ва на је ком би но ва њем до ку мен та ри зма и 
сим бо ли за ци је. За пис, пе снич ки текст је ма ли, при ват ни не за бо рав и исто ри јат, али и 
ко лек тив но и јав но све до чан ство. Кон фу зи ја иден ти те та у лир ском на ра ти ву је фор-
мал но обе ле же на осо бе ном фо ка ли за ци јом, при бли жа ва њем де ти њој пер спек ти ви, 
али и дис тан цом, оства ре ном упо тре бом пер фек та у ре тро спек тив ној лир ској на ра ци ји. 
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Су че ље ност де ти ње пер цеп ци је за др жа не у се ћа њу од ра сле же не до во ди до не пре-
ста не про ме не по зи ци ја и осци ла ци ја на пла ну де вој чи ца/же на. Збир ка је са чи ње на 
од три ци клу са при бли жно јед на ког оби ма. Де тињ ство, рат и смрт, као цен трал ни 
мо ти ви, у раз ли чи тој ме ри су те мат ски за сту пље ни у по је ди ним ци клу си ма. У „Кр хо-
ти на ма жи во та“ те мат ско упо ри ште је де тињ ство ко је се умо ри ло („За бра ње ни град“), 
у „Ма гла ма“ се екс пли цит ни је уво ди те ма ра та, а кад је реч о тре ћем ци клу су, те мат ска 
пре о ку па ци ја ја сно се ви ди у са мом на сло ву, по ко јем је и збир ка до би ла на зив: „На ше 
ма ле смр ти“. 

У на сло ву пр вог ци клу са от кри ва се сво је вр сно ау то по е тич ко од ре ђе ње, те мељ ни 
ком по зи ци о ни и те мат ски прин цип Јо ви чић ки не по е зи је. До жи вљај на ствар ност би-
ва тран сфор ми са на у „раз би јен жи вот“, ис пар це ли са на се ћа ња до зи ва ју се и тек сту-
ал но фик си ра ју у по је ди нач ним сег мен ти ма ру ди мен тар не лир ске фа бу ле и у пе снич-
ким сли ка ма. У „Кр хо ти на ма жи во та“ ини ци ја ци ја у свет од ра слих пре тва ра се у бег, 
без мо гућ но сти ус по ста вља ња чвр стог иден ти тет ског упо ри шта. Сли ке де тињ ства и 
од ра ста ња ко јих се гр че ви то др жи ег зи стен ци јал но угро же ни су бјект слу же кон стру-
и са њу хро но то па се ћа ња. У лир ску ат мос фе ру се дис крет но и по сте пе но уво де мо ти ви 
ра та, из бе гли штва и ра за ра ња. Од бе гли се пре тва ра ју у се ни гу бе ћи свој не гда њи жи вот. 
Лир ска ју на ки ња при зи ва вре ме у ком су за ро бље не успо ме не, по ку ша ва да фик си ра 
и кон зер ви ра до жи вљај ну ци клич ност се ћа ња: ја жи вим под ста кле ним зво ном / и 
про жи вља вам све га не ко ли ко на ших го ди на / же ле ћи да за у ста вим вре ме („Кр хо ти не 
жи во та“). По став ши све сна ли не ар но сти вре ме на и не по но вљи во сти до жи вља ја, по-
у че на Ла ли ће вим по ет ским уви дом о убр за њу (да си знао да ће све би ти та ко бр зо 
окон ча но / шта би ура дио друк чи је – „Кр хо ти не жи во та“), лир ска ју на ки ња ре зо ну је: 
до зи ва ње у се ћа њу је ефе мер ног ка рак те ра и крат ког да ха. По ет ски су бјект на ла зи се 
пред апо ри јом: се ћа ња се не мо гу пре се ли ти и ма те ри ја ли зо ва ти у но вој сре ди ни, ни ти 
мо гу би ти из гна на из ње не све сти. Ка та ло ги за ци ја је чест по сту пак у по е зи ји Алек сан-
дре Јо ви чић и из ра зи то је функ ци о нал на: на бра ја ње је екви ва лент но чу ва њу од за бо-
ра ва, пред мет ност ко ја се по пи су је слу жи као си дро ко јим се по ет ски су бјект мо же 
за ка чи ти у про шло сти. Ис це ли тељ ска функ ци ја ме мо ри са ња ре чи и пе сме по себ но је 
из ра же на у пе сми „Ла за ри це“, у ко јој лир ски глас жа ли за оби ча јем и пе смом као из-
ра зи ма род ног тла, али и за пи су је ре чи пе сме ко ја се у за ви ча ју пе ва ла. 

У пе сми „Не дељ ни ру чак“ ко лек тив на не сре ћа на зи ре се иза по ро дич них про бле-
ма, рат на агре си ја иза хи сте ри је и ви ке чла но ва по ро ди це, при сил но про стор но из-
ме шта ње иза при ват них да љи на и оту ђе но сти, а смрт иза пра зних сто ли ца при ву че них 
сто лу у то ку са вре ме не це ре мо ни је не дељ ног руч ка, чи ја се не ре а ли зо ва ност от кри-
ва у ни зу по год бе них ре че ни ца. Уче ста ло шћу по год бе них кон струк ци ја у по е зи ји 
Алек сан дре Јо ви чић фор мал но и се ман тич ки се обе ле жа ва не из ве сност, не си гур ност, 
хи по те тич ност, а у пе сми „За бра ње ни град“ не мо гућ ност по врат ка у род но ме сто (Ако 
се вра ти мо у за бра ње ни град). Пре ци зним оцр та ва њем по зна тих и при сних то по ни ма 
и де ик тич ким усме ра ва њем чи та о ца сти че се ути сак да су бјект у лир ској са да шњо сти 
по сма тра про стор за бра ње ног а бли ског ме ста. 

Лир ска ју на ки ња у сва ком се ци клу су обра ћа фи гу ра ма ко је су пре суд но ути ца ле 
на фор ми ра ње ње не све сти. Она је по ли тич ки осве шће на, све сна је сво је мар ги нал не 
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по зи ци је и не мо ћи, али под ути ца јем узор не осо бе из де тињ ства, обра зо ва не и хра бре 
пе сни ки ње, успе ва да за др жи уну тра шњу ау то но ми ју. У пе сми „Пи смо“ ре а ли зо ван је 
по е тич ки фе но мен ко ји под се ћа на пру стов ско афек тив но се ћа ње; јед на ол фак тор на 
сен за ци ја, ми рис мо шу са, асо ци ра на про фе сор ку ко ја се до жи вља ва као хе ро и на. 
По зи ци ја лир ског су бјек та је осла бље на, она не мо же при сту пи ти сфе ри од лу чи ва ња, 
ин стан це дру штве не и по ли тич ке мо ћи ап со лут но су ван ње ног до ма ша ја, али се бе 
мо же за шти ти ти ду хов ним по ве зи ва њем с дру ги ма. 

Дру ги ци клус збир ке зна чењ ски је сло је ви ти ји, а у ве ли ком бро ју пе са ма лир ски 
су бјект је им пер со на ли зо ван. Пе сме „Пред гра ђа“ и „Смог“ обе ле же не су лир ским 
пор тре ти са њем, ур ба ним пеј за жи ма, лир ском де скрип ци јом, со ци јал ним мо ти ви ма 
и ам би јен том ко ји се умно го ме раз ли ку је од хро но то па се ћа ња раз ви је ног у пр вом 
ци клу су. Осе ћа ње уз не ми ре но сти и утам ни че но сти тран спо но ва но је у хро но топ пу-
та у пе сми „Во зо ви“: У ку пе и ма утам ни че на / Си ва не срећ на ли ца. У пе сми „Кле тва“ 
на глом про ме ном то на и пер спек ти ве на чи њен је сво је вр стан рез. Мно ге пе сме збир-
ке На ше ма ле смр ти ди ја ло гич но су струк ту ри са не, што је и фор мал но обе ле же но 
упо тре бом кур зи ва. Сти хо ви упу ће ни ки ши у по ме ну тој пе сми лир ској ју на ки њи слу-
же да пре бег не у они рич ки про стор. У сег мент по све ћен ки ши ин кор по ри сан је и 
мо тив рав но ду шне род не гру де ко ја је пер со ни фи ко ва на. Ни по гле дом ни ре чи ма не 
пре по зна ју ћи лир ску ју на ки њу као соп стве ни из да нак, род на гру да се ис по ста вља 
оса мо ста ље ном и оту ђе ном, док по све ћи ва ње лир ских сег ме на та ки ши мо же им пли-
ци ра ти по тре бу за спи ра њем, ри ту ал ним чи шће њем. Ин ди фе рент ност као обе леж је 
је на род ну зе мљу пре не то са цен та ра мо ћи, док осе ћа ње обес ко ре ње но сти по ти че 
од лир ске ју на ки ње. Овај се ман тич ки ме ха ни зам за ме не на ре ла ци ји спо ља шње/уну-
тра шње при ме њен је и у раз ви ја њу мо ти ва аве ти, ду хо ва умр лих пре да ка, ко ји се 
на из глед ма те ри ја ли зу ју у спо ља шњо сти, а за пра во су при сут ни тек у све сти лир ског 
су бјек та. 

При ро да, по го то во фло рал ни мо ти ви, чи не за се бан те мат ски ком плекс Јо ви чић-
ки не по е зи је, нео дво ји во ис пре пле тен с мо ти ви ма ра за ра ња. Пред очи ма лир ског 
су бјек та пе сме „Тра ва“ као да се од ви ја филм ска тра ка. Уте шност и по мир љи вост при-
ро де, ко ја све из јед на ча ва, ни ве ли шу ће деј ство тра ве ко ја ра сте пре ко гро бо ва екви-
ва лент но је по ру ци сли ков не пред ста ве Dan se ma ca bre. Сем то га, пу сто ше ње се и ван 
рат ног кон тек ста че сто ис по ља ва као ин хе рент но свој ство при ро де. Мо тив ма гле 
при су тан је и у ау тор ки ној пр вој збир ци и сим бо ли зу је не раз ја шње но не ста ја ње, са-
бла сну не ви дљи вост, је зо ви ту за го нет ност. Лир ска ју на ки ња пе сме „Ма гла“ ми сте ри-
о зно је од сут на то ком зи ме, при че му по сто ји до вољ но се ман тич ких сиг на ла да се 
за кљу чи да је жен ска осо ба би ла бли зу смр ти, и то ис ку ство ју је ра ди кал но про ме ни-
ло. Лир ски су бјект је ле чи ре чи ма, чи та ју ћи јој по е зи ју, при зи ва ју ћи те ра пе ут ско деј-
ство ре чи и по е зи је. Пе смом „Бу ђе ње“ отва ра се по ље по зи тив ног пер спек ти ви зма, 
ко је у збир ци На ше ма ле смр ти ни је по тен ци ра но. Лир ски глас ис ка зу је сре ћу због 
вра ћа ња у жи вот не и ме но ва не ју на ки ње, по зи тив не ко но та ци је ве зу ју ћи за до бро бит 
бли жње. Па ти ни ра на, ста рин ска со ци ја ли стич ка уто пиј ска ат мос фе ра днев не со бе и 
по по днев ног бо рав ка крај те ле ви зо ра да ле ко је од иде ал не по ро дич не си ту а ци је, али 
у од но су на ста ње ра се ље но сти де лу је и те ка ко иде а ли стич но. У мрач ни јој ал тер на тиви 
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овог тек ста, пе сми „Body Snatcher“ из тре ћег ци клу са, пе сни ки ња ва ри ра те му по врат ка 
из мр твих, уво де ћи то пос жи вог ле ша.

Пе смом „Зло“ за тва ра се дру ги ци клус и исто вре ме но те мат ски уво ди у за вр шни, 
по ко ме је чи та ва збир ка име но ва на. Функ ци о нал на по на вља ња и упо тре ба оно ма-
то пе је, ла пи дар ност и ја сна, по ра жа ва ју ћа по ен та до при но се то ме да ова крат ка и 
кон ци зна пе сма ве о ма ефект но де лу је на чи та о ца. Зло је де фи ни са но као те мељ на и 
уни вер зал на ан тро по ло шка ка те го ри ја, љу ди на из ме нич но чи не и тр пе зло. Зло је 
до ве де но у ве зу са за то че но шћу и ма мур лу ком, оним истим чуд ним и хип но ти шу ћим 
ма мур лу ком ко ји до во ди до те ту ра ња под те ре том муч не сва ко дне ви це: у овој ку ти
ји / жи ве ма мур ни љу ди. У тре ћем ци клу су основ ни мо тив збир ке је кон кре ти зо ван, а 
ди ја ло гич ност, већ спо ме ну та као јед на од основ них од ли ка Јо ви чић ки не по е зи је, 
нај и зра же ни ја је кроз огла ша ва ња оне стра не. У пе сми „Основ ни мо тив“ смрт је и 
екс пли цит но огла ше на као цен трал ни, оп се сив ни мо тив. Ар ха ич ни пре дач ки глас с 
оне стра не об ја шња ва сми сао об ре да, а гроб ни пеј заж пра ћен је гор ком иро ни јом и 
ре ла ти ви за ци јом. Фол клор ни мо тив зи да ња у те ме ље раз ви јен је у пе сми „Ар хан ђел“, 
при че му лир ски глас иро нич но ко мен та ри ше по сто ја ност ка ме не гра ђе ви не, што 
ко ре спон ди ра с по све том пр ве збир ке Лу та ња. По све том Оцу уме сто спо ме ни ка 
при ви ле гу је се по сто ја ност ре чи а не ка ме ња, па ни оног ужа ре ног под но га ма. „По-
на вља ње истог“ илу стру је се ин тим ном лир ском си ту а ци јом (И са три де сет и ку сур / 
Опет спа ваш у из најм ље ној со би), али и ин вер то ва ним фол клор ним лир ским па ра ле-
ли змом из ме ђу чо ве ка и при ро де, у чи јем је ис хо ди шту про па дљи вост. Кад је о за вр шном 
ци клу су реч, по себ но тре ба ис та ћи три пе сме мо тив ски ве за не за жи вот и ства ра ла-
штво по е тич ки узор ног пи сца. Пе сме „Пи сцу“, „Ра ста нак“ и „Ма лиг ни цвет“ мо ти ви ма 
ман сар де, фран цу ског хле ба, ули це, Хо ло ка у ста, ра ка плу ћа, ци га ре те, не до вр ше ног 
де ла, Ду бров ни ка, као и асо ци ја ци јом на при по вет ку „Ен ци кло пе ди ја мр твих“, ег зи-
стен ци јал ним си ту а ци ја ма ра се ље но сти и гу бит ка оца, ко је по ве зу ју лир ски глас и 
пи сца, да кле, ве штим пре пли та њем ре фе рен ци јал них и ин тер тек сту ал них ве за, упу-
ћу ју на на шег чу ве ног пи сца, а Ср ђан В. Те шин, уред ник из да ња, већ је ука зао на зна-
чај ко ји за лир ски свет Алек сан дре Јо ви чић има фи гу ра Да ни ла Ки ша. 

У по е зи ји Алек сан дре Јо ви чић ко лек тив ни цен тар фи гу ри ра као ме та фо ра за свет, 
ла жно уто чи ште, ме сто за спас ко је из не ве ра ва. Лир ски су бјект ре кре и ра не ста ли свет 
асо ци ја тив ним умре жа ва њем раз ви је них пе снич ких сли ка, по ку ша ва ју ћи да ре чи ма 
фик си ра са др жа је сво је све сти. То је лир ски свет у ко ме је умр ла бли ска осо ба жр тва 
за ве ре и ко лек тив не па ра но је, што је у си ту а ци ји ра се ље но сти и рат них не ми ра на 
ви ше ни воа тач но. Че сто по же лим да се уби јем и дру гим да ни ма, / али нај ви ше не де љом 
/ јер не де љом нај ви ше па тим / због то га што ни ко ви ше ни је сре ћан – за вр шни сти хо ви 
пе сме „Не де љом“ и збир ке На ше ма ле смр ти ре флек ту ју пат њу, ко ја еска ли ра у су и-
ци дал ним ми сли ма, а због то га што се ни кад ви ше не мо же по но ви ти јед но мир но и 
без бри жно не дељ но по под не. Не мо гу ће не дељ но по под не по сле ди ца је ра су то сти и 
пре ки ну тог кон ти ну и те та, а из раз ду бо ко тра у ма тич них ис ку ста ва су бјек та. То нео ства-
ри во не дељ но по под не лир ска ју на ки ња ар ти ку ли ше као осу ђе но на не при па да ње и 
из ме ште ност, баш као што је и она са ма.


