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ЕТИ КА ИТА КЕ
(Ма ри ја Де ја но вић: До бро та раз два ја дан и ноћ, San dorf, За греб, 2021)

На слов овог тек ста мо гао би би ти дру га чи ји. Њи ме би се, на при мер, у по е зи ји Ма-
ри је Де ја но вић, пе сни ки ње и, од не дав но, ау тор ке јед не дра ме, ро ђе не 1992. го ди не 
у При је до ру, ко ја је од ра ста ла у Си ску и За гре бу, а тре нут но жи ви у Ла ри си (Грч ка), 
мо гло при ви ле го ва ти упра во ово кон крет но ис ку ство при сил них и вољ них ми гра ци-
ја на тру сном бал кан ском под не бљу. Ње на тре ћа збир ка по е зи је, ко ја је усле ди ла 
на кон из у зет но про дор них, осо би то у Хр ват ској, али и у окол ним др жа ва ма од лич но 
при хва ће них и на гра ђе них збир ки Ети ка кру ха и ко ња (2018) и Сре ди шњи год (2018), 
на тај би се на чин мо гла свр ста ти у кор пус тзв. ми грант ске књи жев но сти. Исто та ко, 
ал тер на тив ни на слов тек ста ко ји ну ди кри тич ко-ин тер пре та тив ни осврт на по е зи ју 
Ма ри је Де ја но вић, с по себ ним фо ку сом на тек об ја вље ну збир ку, мо гао би у пр ви план 
ис та ћи (еко)фе ми ни стич ку свест ко јом та по е зи ја оби лу је, ње не па ци фи стич ке и пост-
ко ло ни ја не по тен ци ја ле, или пак не ки дру ги вид суб вер зив но сти и ан га жма на. Ни јед но 
од тих ре ше ња не би би ло са свим не а де кват но. Па ипак, сва ко од њих би по тен ци јал-
не чи та о це мо гло да од би је сво јим ре дук ци о ни стич ким им пул сом већ ви ђе ног. И, ма да 
су и фор му ла ци је ко је те же ап стракт ном и те ка ко оче ки ва не и отр ца не – а та кве су 
пр вен стве но по ста ле за хва љу ју ћи ола ком и не до вољ но хра бром и искре ном по се за-
њу за њи ма од стра не кри ти ча ра и уред ни ка – као и увек ка да је реч о пи са њу о успе-
лим књи жев ним де ли ма, та кве фор му ла ци је ипак се чи не сми сле ни јим. У ква ли тет ној 
књи жев но сти, оној ко ја по се ду је по тен ци јал трај но сти, ипак је сте ва жни је ка ко не го 
о че му се пи ше. Уко ли ко ни је мо гу ће убе дљи во и по дроб но од го во ри ти афир ма тив но 
на пр во пи та ње, обра зло жи ти уте ме ље ност и при ро ду по ступ ка ко ји је у ди ја лек тич-
кој спре зи са се ман тич ким те жња ма (да кле, не на ка ле мљен на њих, већ отво рен пре-
ма њи ма ко ли ко и пре ма соп стве ној сло бо ди), дру го на про сто по ста је из ли шно.

Са сво је стра не, Ма ри ја Де ја но вић ода би ром на сло ва До бро та раз два ја дан и ноћ, 
чи јом се фор му ла ич ном ме ко ћом пре тен ду је на од мак од хер ме тич но сти и ко му ни-
ка тив ност са ши рим чи та лач ким кру гом, на го ве шта ва сна жан по е тич ки за о крет до 
ко јег до ла зи у тре ћој збир ци. Он је, из ме ђу оста лог, оли чен у знат но раз у ђе ни јој ком-
по зи ци ји це ли не: прем да по се ду је уну тра шњу ко хе рент ност, за раз ли ку од прет ход не 
две, тре ћа збир ка ни је и псе у до ро ма неск на (за ни мљи во је да су пак по је ди нач не пе сме 
у њој не рет ко мно го са мо стал ни је, на ра тив ни је од пе са ма из прет ход них збир ки, а 
не ка да чак и са ме псе у до ро ма неск не, као у слу ча ју „Пу тов ни це“). И у њој се от кри ва 
озбиљ на, та лен то ва на, обра зо ва на, зре ла и ви спре на ау тор ка, ко ју је кри ти ка од са мог 
по чет ка, баш као и Мо ни ку Хер цег, ко ја је уз гред уред ни ца ове збир ке, пре по зна ва ла 
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као ве сни ка но вих тен ден ци ја и но вог раз до бља у хр ват ској по е зи ји.1 Ме ђу тим, у 
скла ду с чи ње ни цом да је ма хом на ста ја ла у до ба пан де миј ске изо ла ци је, ко је је ко-
ре спон ди ра ло с ау тор ки ним стал ним бо рав ком у до та да не по зна тој др жа ви и не по-
зна том је зи ку, ова збир ка мо же се чи та ти и као сво је вр сна тек из да та пе снич ка пу тов-
ни ца (и мо жда би ова реч би ла при клад ни ји на слов за њу), са стра ни ца ма на су мич но 
об ле пље ним штам би љи ма, жи го ви ма и про пу сни ца ма, и чвр сто ути сну тим да ту ми ма 
до ла за ка ко ји су, као у пе сми „Кључ“, ујед но и од ла сци, и обрат но. На рав но, реч је о 
лич ном до ку мен ту: Ако не ког за ни ма у че му је раз ли ка / из ме ђу од ла ска и до ла ска: // 
раз ли ка је у ме ни.

По пут прет ход них, и До бро та… се из гра ђу је као текст о пер ма нент ној (ре)кон-
струк ци ји и пе со ов ском ра сло ја ва њу иден ти те та је дин стве ног жен ског лир ског су бјек-
та. Већ у увод ном сти ху – Се лид ба на шег ор га ни зма до го ди ла се пре ко но ћи – иш чи та ва 
се не ко ли ко ње них ва жних аспе ка та: при ви ле го ва ни мо тив и те ма ми гра ци ја, ко ји су 
ов де знат но при сут ни ји не го у ра ни јем опу су Ма ри је Де ја но вић и ко ји у тај опус уно се 
но ве и на до гра ђу ју по сто је ће ви до ве и ди мен зи је (дис)ло ци ра но сти и (не)при па да ња, 
уз пре по зна тљи ву уро ње ност у ор га ни ци зам: „наш ор га ни зам“ се, из ме ђу оста лог, на 
ни воу це ли не, и асо ци ја тив но и знат но екс пли цит ни је не го до са да, ве зу је за про блем 
(од но са) људ ског и жи во тињ ског, за дру штве не ко лек ти ве, за ужу по ро дич ну ма три ли-
не ар ност и ин тим ни ерот ски од нос, али и за про блем је зич ког ко ди ра ња и (до слов ног) 
пре во ђе ња ис ку ства. Ода тле про из ла зе не ки од упе ча тљи ви јих ми кро по те за у збир ци, 
чи ја се не из бру ше ност, са о бра зна но ви ни и екс пе ри мен тал но сти, осе ћа на фо ну бес-
пре кор не флу ид но сти и зре ло сти пе са ма ко је се пре суд ни је осла ња ју на оне из збир ке 
Ети ка кру ха и ко ња (ина че, реч је о збир ци ко ју би вре де ло и тре ба ло ком па ра тив но 
чи та ти с по е зи јом Вас ка По пе, уз ува жа ва ње фе ми ни стич ке пер спек ти ве) и Сре ди шњи 
год. Овим по то њим, при ме ра ра ди, при па да ју пе сме „Au ba de“ и „Вје ђе да ле ко вид них“. 
С дру ге пак стра не сто ји ау то би о граф ски ин то ни ра на „Пу тов ни ца“, ко ја са др жи сле-
де ће сти хо ве: Пр ве су ми ри је чи би ле та-то / из го во ре не ис пред та њу ра гра ха / би ло је 
то пи та ње што је то // Тог ју тра ни је би ло ни ко га / тко би се у тим ри је чи ма про на шао 
/ тко би же лио ла га ти да ми је пр ва ри јеч би ла та та.

Њи хо ва ефект ност не ис цр пљу је се у њи ма са ми ма већ се, што је чест слу чај и је дан 
од зна чај ни јих ква ли те та у пе снич ком опу су Ма ри је Де ја но вић, до дат но осве тља ва и 
усло жња ва у ди ја ло гу с дру гим де ло ви ма це ли не. Та ко се вр ло суп тил но отва ра пи та ње 
од су ства оца, ко је ће је дан од од го во ра до би ти и у сти хо ви ма из пе сме „А он да сам се 
про бу ди ла да по гле дам је си ли жив“ чи ји се су бјект обра ћа во ље ном му шкар цу (по-
на вља ња, упо тре ба мо ти ва и екс пли ка ци је на ни воу збир ке на во де на иде ју да је реч 
о је дин стве ној осо би, оној ко ја за пра во и је сте раз лог се лид бе из Хр ват ске у Грч ку): 
са ња ла сам да је бог до шао по те бе / из гле дао је као твој отац / ре као си му са мо не ти 
// оти шао је и вра тио се с вра гом / враг је из гле дао као мој отац / не још и ти, не још, 
ре као си // ни тко од нас ов дје у вас не вје ру је.

1 Иа ко ни јед на ње на збир ка још ни је об ја вље на у дру гим др жа ва ма (што је, с об зи ром на по лити-
ку об ја вљи ва ња књи га из тзв. ре ги о на, не до вољ но ја сно и оправ да но), по е зи ја Ма ри је Де ја но вић 
чи та се и од лич но при хва та и ван гра ни ца Хр ват ске. Сто га је осно ва но прет по ста ви ти да се и њен 
ути цај мо же ши ри ти и ис по ља ва ти та мо где је нај при сут ни ја, а то је, из ме ђу оста лог, и у Ср би ји.
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У исто вре ме, на го то во не при ме тан на чин, по чет но пи та ње та-то пре о бра жа ва 
се у пи та ње што је то ко је иста лир ска ју на ки ња по ста вља и окви ру са ме пе сме „Пу-
тов ни ца“, та ко ђе обра ћа ју ћи се по ме ну том му шкар цу – прет по ста вља се, не на ма тер-
њем је зи ку – чи ме се су ге ри ше дво стру кост/мно го стру кост ње ног „по ре кла“ од но сно 
ра ђа ња у го во ру, и то, с об зи ром на оста так пе сме, у гра ни ца ма па три јар хал ног, (по)рат ног, 
ка пи та ли стич ког, кон зу ме ри стич ког кон тек ста: Ка жем, што је то / ка же, tsi po u ro // Ту-
ри сти ми сле да пи је мо ou zo / али ou zo је сме ће ко је пи ју ту ри сти.

Ови сти хо ви, као и мно ги дру ги, про пра ће ни су екс пли ка ци ја ма, ау тор ским ко мен-
та ри ма ко ји упра во и до при но се на ра тив но сти и пре ци зно сти ис ка за, али ко ји у исто 
вре ме мо гу иза зва ти из не на ђе ње или не ла го ду у хо ри зон ту ре цеп ци је оних чи та ла ца 
ко ји су на ви кли на до са да пре по зна тљив про се де Ма ри је Де ја но вић. У ње му су се 
по себ но ис ти ца ле је зич ке игре, и то оне сна жно уко ре ње не у ма тер њем је зи ку, мо-
тив ска ре фе рен ци јал ност нео дво ји ва од њих, као и сво је вр сна по сло вич ност ис ка за, 
оства ре на са мо на из глед јед но став ним сред стви ма. Њих има и у тре ћој књи зи, али 
оне ви ше не фи гу ри ра ју као до ми нант но обе леж је. С тим у ве зи је сте и ја сно уоч љи ва 
(и, с об зи ром на про ниц љи вост ау тор ке, ве ро ват но осве шће на) те жња ка пре во ди во-
сти пе снич ког из ра за (на дру ге је зи ке). С јед не стра не, та те жња мо же би ти по сле ди ца 
ствар не се лид бе у дру га чи ји књи жев ни ми ље и по тре бе пе сни ки ње да се у ње му удо ми, 
чи не ћи сво ју умет ност при сту пач ни јом за но ве чи та лач ке кру го ве. У том слу ча ју, ме-
ђу тим, тре ба би ти на опре зу и има ти у ви ду да ла ко ћа по вр шне је зич ке пре во ди во сти 
тек ста ни у ком слу ча ју не мо ра да ко ре спон ди ра с ње го вим ду бљим, кре а тив ним транс-
по но ва њем у дру ги је зич ки си стем, од но сно с ње го вим ква ли те том. С дру ге стра не, 
не по сред ност ис ка за и ње го во по сте пе но одва ја ње од „ма тер њег“ кон тек ста, у бли ста-
ви јим тре ну ци ма, пред ста вља ју спон та ну ин тра тек сту ал ну ре ак ци ју на исту ту се лид бу 
ко ја се од и гра ва пре ко но ћи, пра те ћи њен убр за ни ри там, од но сно по чет но не ис ку ство, 
не у до мље ност и по дво је ност лир ске ју на ки ње, чи не ћи од тих пре пре ка ње ну ма лу 
особ ну по бје ду („На пу ту до тр го ви не“).

Ма ри ја Де ја но вић, по не кад упр кос а по не кад упра во у скла ду с про за и зо ва њем и 
ода ља ва њем од за и гра но сти у је зи ку, успе ва да одр жи ви сок ни во ква ли те та сво је 
по е зи је, не од ри чу ћи се при том сна жне ме ло дич но сти и упе ча тљи вих пе снич ких сли-
ка, ко је су са да не рет ко уро ње не у то пли ме ди те ран ски шти мунг, про же те ду бљом 
(бла го еро ти зо ва ном) ат мос фе рич но шћу, бо ја ма мо ра, ри ба, по мо ран џи и сун ца. Њен 
се оса мље ни су бјект ого ље ни је кон сти ту и ше у сво јој не пре ста ној не у хва тљи во сти и 
по тра зи за соп стве ним иден ти те том, са зре ва ју ћи ка да је реч о од но су пре ма во ље ном 
би ћу, али не при ста ју ћи ипак на илу зи је ап со лут ног или веч ног при па да ња: При ро да 
је јед но став на – / – гла зба се по ја ви у до ди ру шу пљих ко сти ју / пти це и вје тра / и рас-
пр ши се // или ус кр сне к сун цу у об ли ку мје ху ра / из отво ре них уста ри бе. // Не по сто ји 
пре ла зак из јед ног сви је та у дру ги / Не по сто ји дру ги сви јет // Љу ди су дио при ро де ко ји 
при ро ди пр ко си / Ка же мо: два су сви је та // за ком пли ци ра мо гла збу и не ста ја ње („Љеп-
ше успа ван ке“), или: Љу бав не мо же спа си ти сви јет / љу бав не мо же спа си ти ни оне 
ко ји во ле („Че ка ње“).

Исти тај су бјект, ме ђу тим, твр ди: Си гур на сам да љу бав раз два ја до ма ћег пса од лу-
та ли це / као што до бро та раз два ја дан и ноћ / и све сам увје ре ни ја да ни шта ври јед но 
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спо ме на / не раз два ја чо ве ка од дру гих жи во ти ња. За збир ку на сло вље ну пре ма овим 
сти хо ви ма, чи ји хо ри зонт оди ше зре лом ем па ти јом и до бро том на лик оној Ире не 
Вр кљан или Ве сне Па рун, мо же се на слу ти ти да раз два ја јед ну до са да по зна ту ау тор-
ку Ма ри ју Де ја но вић од оне ко ја тек пред сто ји, ме мо ри шу ћи флу ид ност, али и ду би ну 
ње не пе снич ке тран зи ци је.


