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ПУ ПАК УНУ ТРА ШЊЕГ СВЕ ТА
(Де јан Алек сић: Пе тља, Ла гу на, Бе о град, 2021)

,,Ја ни кад ни сам би ла ја ви ше не го от кад сам ов де. Као да је не ка мрач на гра ви та-
ци ја нај зад по че ла да оку пља кр хо ти не мо је лич но сти ра су те у про сто ру мо јим су да-
ри ма са са мом со бом“ – овим ре чи ма ју на ки ња ро ма на Пе тља опи су је сво је при су ство 
на ме сту ко је је у струк ту ри ро ма на озна че но као ом фа лос (пу пак), сре ди ште из ко јег 
ће се пред чи та о ци ма раз ви ти ње на ин тим на ко смо го ни ја, док је за пра во реч о са ми ци 
у при тво ру у Грч кој, у ко ју је до спе ла не срећ ним пре пле та јем окол но сти и соп стве ног 
тем пе ра мен та. То је по чет на пе тља од ко је се на ра тив но тка ње ши ри у ви ше пра ва ца. 
Сва ку ом чи цу ис пи сао је пе сник Де јан Алек сић, за пли ћу ћи је око сим бо лич ких сли ка, 
про бра них мо ти ва, са гла сја, па ра ле ли за ма. При по ве дач Де јан Алек сић по ве зао је за-
тим пе тље у на ра тив но иза зо ван низ, екс пе ри мен та лан по мно го че му, од из бо ра 
при по ве дач ког гла са до по и гра ва ња вре мен ским ни во и ма, да би нај зад ро ма но пи сац 
Де јан Алек сић по рав нао чво ри ће у сло же ну, ком по зи ци о но чвр сто за тег ну ту, сми са-
о но ви ше слој ну та пи се ри ју ко ја еп ски све о бу хват но за хва та у лир ске ду би не јед ног 
лич ног ко смо са.

Ро ман Пе тља при по ве дан је гла сом ју на ки ње ко ја се, на кон што се об ре ла у грч ком 
при тво ру, у ни зу ре ми ни сцент них по гла вља, при се ћа раз ли чи тих жи вот них фа за, од-
лу ка, ра на што су је до ве ле до ме ста на ко јем је са да, а ко је све ви ше до жи вља ва као 
не ку вр сту чво ри шта. Ша ра на др ве ту сто ли це у ко ју че сто зу ри, за пра во чвор у тек сту-
ри др ве та, као не ко све ви де ће око под се ћа је стал но на ва жност вре ме на и про сто ра 
у ко јем се на ла зи, те у њој по сте пе но зри свест о то ме да је на нај тач ни јем ме сту на 
ком мо же би ти. Сва по гла вља ко ја се зби ва ју у ће ли ји при тво ра на сло вље на су реч ју 
ом фа лос, осим по след њег ко ји но си на слов Пост ом фа лос и за пра во нам отва ра про-
зор пре ма оно ме што се на ла зи иза чвор не тач ке, иза ме ста где се, као у пуп ку, сти чу 
сви на ши стра хо ви, раз о ча ра ња, бе со ви и огра ни че ња ко је ва ља јед ном за сваг да 
пре се ћи. За твор ски со би чак та ко по ста је сим бо лич ки уте рус у ко јем се ју на ки ња раз-
ви ја хра не ћи се гор ким кр во то ком свог ис ку ства. Пут ју на ки ње до тач ке пост ом фа лос 
ни је пра во ли ниј ски, на про тив, раз ли стан је у мно гим прав ци ма и се же у ду би не се ћа-
ња, кре ће се асо ци ја тив ним те сна ци ма, по ве зу је с ак ту ел ним тре нут ком и тек у том 
сло же ном са деј ству от кри ва се ње но од ра ста ње. Спе ци фич ност ове бил дунгс-ма три-
це огле да се и у из бо ру жен ског гла са ко јим Алек сић вла да уи сти ну су ве ре но и у на шој 
књи жев но сти с ма ло чим упо ре ди во. 

По гла вља у ко ји ма се раз ви ја про шлост ју на ки ње Ди не но се на сло ве Ме сто за 
ра ну, Ра на, Ли за ње ра не. Ци клич на сме на ових на сло ва упу ћу је на стал но, по нов но 
отва ра ње но вих по вре да, на од но се и си ту а ци је ко ји се по сте пе но от кри ва ју као про стор 
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ра њи во сти, ко ји ће убр зо по том уи сти ну и по ста ти ме сто но ве ра не, а ју на ки ња ће 
мо ра ти да на ла зи на чи не да их за це ли. У тим ци клу си ма она се ме ња, али и от кри ва 
чи та о цу де ли ће свог ка рак те ра у ко јем не жност и су ро вост из ра ста ју јед на из дру ге 
во де ћи Ди ну од спрем но сти да на у ди се би ка ко би за шти ти ла дру гог, до спрем но сти 
да на у ди дру гом ка ко би за шти ти ла се бе. Не ис тра же ни про сто ри ње ног уну тра шњег 
пеј за жа от кри ва ју се у ре ми ни сцен ци ја ма на де тињ ство и мла дост, по пут оне у ко јој 
је об ја шње на ње на оп се си ја со ва ма. До жи вљај у ко јем је спо зна ла сво ју спо соб ност 
да, ма кар и из не ха та, учи ни зло, за о кру жен је стра шним при зо ром со ве као сим бо ла 
не чег што нас пре ва зи ла зи и што је у ста њу да у рав но те жу до ве де кри ви цу и ка зну: 
„Скри ве но у на ма по сто ји оби ље ма лих успа ва них лу ди ла ко ја не мо ра ју ни ка да да се 
про бу де. Али по не кад, на из глед без раз ло жно, не ко од њих се брец не, из би је из ну тра, 
као свраб или грч, и не мо жеш да им се од у преш.“ Ди ни на лу ди ла об ли ку ју се као от-
пор све му оном што по ку ша ва да је ука лу пи. Њен бес, рав но душ је или су ро вост увек 
су не ко ли за ње ра не, по ку шај да се са вла да ње на искон ска не спо соб ност за пра вље ње 
ком про ми са. 

У ро ма ну Пе тља, без об зи ра на ши ри ну за хва та, ни је при сут но мно го ли ко ва. Два 
ју на ка, ко ја су на раз ли чи те на чи не кон тра пунк ти ра на Ди ни и функ ци о ни шу као не ка 
вр ста по за дин ског осве тље ња, је су Ни ко дим и Све ти слав Прст. Ни ко дим је ју на ки њин 
је ди ни пра ви при ја тељ, ког она опи су је као „пе тљу на уже ту јед но лич ја“, чи ме се сим-
бо ли ци пе тље до да је још је дан слој зна че ња. Ни ко дим је, баш као и Ди на, не у кло пљен 
и не у ка лу пљен, стран јед на ко сво јој по ро ди ци као и окру же њу у ко јем од ра ста. Раз-
ли ка је, ме ђу тим, у при ро ди ње го ве по бу не, ко ја је сва окре ну та ка уну тра, за ве ћи ну 
не ви дљи ва, а на ро чи то за ње го ве ро ди те ље. И Ни ко дим и Ди на су мла ди љу ди с пе-
тљом да бу ду раз ли чи ти, да пру же от пор јед но лич ју и јед но у мљу. То их по ве зу је и 
чи ни са ве зни ци ма у бор би са све том ко ји им от кри ва сво је све ру жни је ли це. Ова пло-
ће ње тог ру гоб ног ли ка је сте Све ти слав Прст, вла сник лан ца кла ди о ни ца, чо век на 
моћ ним по зи ци ја ма у под зе мљу. Сплет окол но сти до вео је Ди ну до Све ти сла ва и 
усли шио ње ну по тре бу за фи гу ра ли за ци јом крив ца. Њен бес про тив све та тра жио је 
„опи пљи ву але го ри ју за гу шљи вог по но ра у ко ји су бес по врат но су но вра ће не чи та ве 
ге не ра ци је“. У ли ку Све ти сла ва Пр ста до не кле уни вер зал на при ча о од ра ста њу и бун-
ту ло ка ли зу је се у про сто ру и вре ме ну на ше са вре ме но сти и да је но ви мо тив гне ву 
мла дих љу ди. Они, на и ме, свет у ко јем жи ве кри ве за про ма ше ност соп стве ног жи во-
та, за бе сми сао и уза луд ност на по ра да се оста не чист и до сле дан у ствар но сти ко јом 
вла да је дан Све ти слав Прст. Да би се из ле чи ла од те љут ње, Ди ни је по треб но да на-
не се ра ну, да обр не про цес и круг кри ви це и ка зне за вр ти у дру гом сме ру. Ју на ки њи-
на свест о соп стве ној ра њи во сти по ма же јој да из ве де тај обрт. Учи ни ти зли ков ца 
под ло жним ра ни зна чи отво ри ти се би, а след стве но и свом при ја те љу и чи та вим ге-
не ра ци ја ма Динâ и Ни ко димâ, про стор за ре ванш. У тој осве ти, Ди на ста вља у функ-
ци ју сво ју де струк тив ну цр ту ко ја ју је у го ди на ма од ра ста ња пла ши ла и збу њи ва ла. 
Та ко, сло же на струк ту ра пре кла па ња вре мен ских пла но ва и умно жа ва ња ли ко ва 
Ди не кроз раз ли чи те фа зе од ра ста ња до би ја свој пу ни зна чај. Сви ти сло је ви гра де 
мо ти ва циј ску мре жу ко ја нас уво ди у рас плет. Ње на ви ше ди мен зи о нал ност упу ћу је 
нас по но во на сим бо ли ку пе тље – ка ис хо ди шту ни кад не во ди је дан пут, већ ви ше 
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ру ка ва ца, спле те них на од ре ђе ни на чин у спе ци фич ним окол но сти ма. За то се Пе тља 
мо же на зва ти са вре ме ним бил дунгс-ро ма ном. У ње му пут фор ми ра ња лич но сти, па 
и об ли ко ва ња ли ка, ни је пра во ли ниј ски ка у зал ни ла нац ко ји во ди јед ном, не у мит ном 
ре зул та ту. То је уз бу дљи ва мре жа чи ји чво ро ви из раз ли чи тих вре мен ских ни воа ути-
чу јед ни на дру ге у оба сме ра, об ли ку ју ћи ди на мич ну, флу ид ну тво ре ви ну под ло жну 
стал ним пре и спи ти ва њи ма, ту ма че њи ма и осве тља ва њи ма. Ро ман од ра ста ња тра ди-
ци о нал но укљу чу је и вред но сну ком по нен ту, што је у слу ча ју Пе тље још је дан за ни-
мљив аспект. Про блем до бра и зла, ис прав ног и по гре шног у Ди ни ном од ра ста њу 
(мо жда и у сва чи јем?) упле тен је у ону исту мре жу ко ју чи не чво ро ви ра на и ли за ња 
ра на, по вре да и осве та, увре да и уте ха. За то ова по лар ност ни је ја сна, ста бил на и чвр-
ста, већ умре же на у окол но сти и од њих за ви сна. По гла вља у ко ји ма Пе тља до би ја 
жан ров ске обри се три ле ра, осим што су мај стор ски си гур но ис пи са на, сто је у функ-
ци ји упра во иде је о злу као пло ду окол но сти и при ли ка. 

На кон пре се че не пуп ча не врп це оста је – мо ре. Од ње га по чи ње за бо рав по нов ног 
до ла ска на свет. Ју на ки ња од пр ве ре че ни це по на вља да ни кад ни је ви де ла мо ре. Да 
би га ви де ла, мо ра да пре ва зи ђе чвор и иза ђе на чи сти ну, мо ра да се по но во ро ди. 
Она је та ко ђе све сна да ра ђа ње мо ра про и за ћи из мра ка, из стра ха, па ту ка тар тич ну 
уло гу за тво ра-ма те ри це до жи вља ва као је ди ни из бор, са зеб њом иш че ку ју ћи да ви ди 
да ли ће про цес про чи шће ња би ти пот пун. Ка да у фи нал ном опи су мо ра про чи та мо: 
„мо ре је мо дри ца по сле гру бе ту че бес кра ја с ле по том“, зна мо да је у тек сту по но во 
Де јан Алек сић, пе сник. Пе снич ки је зик ро ма на Пе тља мо гао би би ти пред мет по себ ног 
при ка за. Стил ски ре ги стри го во ра ју на ка пред ста вља ју је дан од сто же ра ка рак те ри-
за ци је и игра ју зна чај ну уло гу у раз во ју ли ка глав не ју на ки ње, чи ји се го вор кроз раз-
ли чи те фа зе, нај ви ше у по ре ђе њи ма и лек сич ким из бо ри ма, упо ре до ме ња и од ра ста. 
Је зик по ста је и ин стру мент па жљи ве ком по зи ци је ро ма на. Сва ко по гла вље, на и ме, у 
по след њој ре че ни ци са др жи реч ко ја ће се по но во по ја ви ти у пр вој ре че ни ци сле де-
ћег по гла вља. То су пе тљи це ко је Де јан Алек сић пра ви пе снич ки про ми шље но и па-
жљи во ин стру мен та ли зу ју ћи зву ча ња и зна че ња и пру жа ју ћи чи та о цу за до вољ ство 
ове крип тич не игре. Она ни је са ма се би свр ха, већ уче ству је у сло же ној ор ке стра ци ји 
свих ро ма неск них еле ме на та гра де ћи јед ну исто вре ме но сим бо лич ку и до слов ну 
сли ку пе тље. Та ко ис ку ство пе сни ка, ко ји зна да ра ди на ма лом про сто ру и мо ра да 
па зи на сва ки ми крон тог све та, из гле да кад се пре сли ка на ве ли ки про стор ро ма на. 
До би ја мо не што на лик оним мо за и ци ма на пра вље ним од по је ди нач них сли чи ца. У 
њи ма сва ка сли чи ца но си сим бо лич ку ве зу с це ли ном, а це ли на од ми ни ја ту ра цр пи 
сво ју ди на ми ку и ви ше знач ност.


