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Је ле на С. Мла де но вић

ПО Е ТИ КА ПРИ ВАТ НО СТИ: О НЕО П ХОД НИМ 
ТО ПЛИМ ТО ПЛИ НА МА
(Пе тар Ма то вић: О са да шњо сти и се да ти ви ма, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 

Но ви Сад, 2021)

Сво ју но ву пе снич ку књи гу чи ји на слов О са да шњо сти и се да ти ви ма по зајм љу је 
из пр ве пе сме „Сан до ла зи се ки ра ма“, Пе тар Ма то вић при дру жу је ис тан ча ној a пре-
по зна тљи вој ли ри ци ко ју смо мо гли чи та ти и у ње го вим ра ни јим збир ка ма. На шав ши 
до бар од нос из ме ђу ути са ка из за јед нич ке нам ствар но сти и нео п ход ног еска пи зма, 
ау тор са мо у ве ре но би ра ра ни је срећ но от кри ве на стил ска ре ше ња, ра де ћи на ин тен-
зив но сти, а не на по на вља њу пе снич ких сли ка ко је и у овој збир ци ко лек тив ну ка пи-
та ли стич ку са да шњост ве зу ју за лич но ис ку ство. И да ље ће Ма то ви ће ва по е зи ја би ти 
у до слу ху с ре ал но шћу сва ки да шњи це, али с ма ње екс пли цит но ан га жо ва ним по ду-
хва ти ма, јер ће се ста ри и но ви те мат ски из бо ри ја че уси дри ти у лич ном – у оном 
по треб ном „ви шку“ су бјек тив но сти од ко јег ли ри ка жи ви.

Ка ко иза ћи на крај са све при сут ним те ско ба ма, ути ша ним бо ло ви ма сва ко днев ног 
жи во та ко ји ми мо на ших хте ња до би ја обри се и фор ме не ких „но вих ре ал но сти“ ка-
зу је нам ко хе рент на лир ска ре флек си ја ко ја се про те же кроз шест па жљи во об ли ко-
ва них ци клу са. На слов збир ке ипак из о ста вља део сти хо ва ко ји ма ду гу је по ре кло – о 
на шим / са да шњо сти ма, се да ти ви ма и не мо ћи / ко јој не ма кра ја – а упра во из о ста-
вље ни де таљ, та не моћ, раз от кри ва по за дин ски ко ло рит пе снич ког све та у ко ји нас 
ау тор уво ди кроз мо но хро мат ско ју тро. Су дар две бо је од ко јих је јед на цр на, а дру га 
про мен љи ва – од цр ве не бо је ис пра них кро во ва, сиг нал но цр ве не, пре ко јар ко цр ве-
не бо је уса на до нео н ске пла ве, па чак и до мр ке бо је ме бла – пред ста вља ре флек то-
ван до дир ствар но сти и се да ти ва из на сло ва: [...] Јер не бо се но си у се би и / бо је су ту 
да под се те, да тре сну пред те бе оно / што ћеш увек би ти („Увек ћеш би ти“). 

Као и у ра ни јој Ма то ви ће вој по е зи ји, и ов де пре по зна је мо сли ке град ског пеј за жа 
и уну тра шњо сти со бе, ко је не по сред но про ис ти чу јед не из дру гих. Њи хо ва по ве за ност 
је та ква и у ствар но сти при ти сну тој тех но ло шким на прет ком, ло ги ком тр жи шта и 
пре ви ше зах тев ним им пе ра ти ви ма усме ре ним је ди но ка ко мер ци јал ном су ро га ту 
здра вог жи во та. Опи си екс те ри је ра, ат мос фер ских при ли ка, с че стим на во ђе њем ме-
се ца у го ди ни или де ла да на, вр ше кон тек сту а ли за ци ју и иден ти фи ку ју ту са да шњост, 
док се опи си ен те ри је ра, од но сно ми кро све та или тзв. по е ти ке со бе („Ку глу те жи не 
пу стио сам низ је зик и кич му“), на до ве зу ју као мо гућ ност ис пу ње ња то ли ко же ље не 
то пли не и бли ско сти. У ка кву год вр сту опи са да уле ти мо, ту ће би ти и пе снич ки су-
бјект ко ји се ни ка да не на ла зи из ван већ је увек на ђен/из гу бљен у тим ста па њи ма и 
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про жи ма њи ма спо ља шњег и уну тра шњег. Ме ђу овим опи си ма не ма опо зи ци је, као 
што не ма опо зи ци је ни из ме ђу град ског ам би јен та и у ње га уше та ле при ро де: Цве то-
ви су ису ше ни и мр ве се на ве тру. / Све се де ша ва на кро ву со ли те ра. Мра ви / пре ну 
лет ње члан ке. [...] („Че сти це“) док [...] плу ћа ди шу / у тра ва ма, у ста бли ма, у со ли те ри-
ма („Ди вља сви ња“). Док екс те ри је ре фор ми ра ју дим ња ци, трам ва ји, се ма фо ри, со ли-
те ри, ве тро ге не ра то ри, па чак и пти це ве тру шке, уну тра шњи про сто ри, ен те ри је ри 
со бе од но сно до ма, отва ра ју вра та ин тим но сти и они рич ке ку ће. Со ба и у овој књи зи 
оста је ме сто сре ће где су мо гу ће то пли не ко је до ла зе као по сле ди ца ин тим не има ги-
на ци је пред мет но сти: смрк ну ти мебл / со бе при мио би ме у бла ги за гр љај / пра ши не [...] 
(„Пре дах“); [...] Та ко по тре бан до дир / уз вра ти штоф на ме шта ја („Бе ла авет“). По тре-
ба за то пли ном – са да ми слим на би ло шта што ће угре ја ти („О ко нач ни ци“) – пре тва-
ра тка ни не на ме шта ја у за ме ну за до дир ко же, те се та ко при зи ва ју мо гућ но сти при-
вре ме ног бе га, ра до сти (не до сег ну те) до ко ли це. О при влач ној сна зи про сто ра ин тим-
но сти и ку ће као сли ке на шег ин тим ног би ћа, мо гли смо го во ри ти и по во дом Ма то-
ви ће вих прет ход них збир ки. Си гур ност но ве ку ће и из вор но ве ин тим но сти, ау тор је 
још ра ни је про на шао у све ту из утич ни це („Гро мо ви ште“, Ода кле до ла зе да бро ви). 
По себ ној по вла шће но сти уну тра шњих про сто ра ку ће, со бе од но сно до ма, ов де та ко-
ђе до при но се и пред ме ти, осе ти и до жи вља ји ко ји има ју сво је по ре кло у све ту ма ши-
на, тех ни ке и тех но ло ги је, што се мо же при ме ти ти у уми ру ју ћем зу ја њу ста рих ин ста-
ла ци ја („Ис под ра да ра“), пла вом нео ну ре кла ма или елек тро ни ци с ра ди ја („У са ња ре-
њу планк то на“). Оту да фре квент не ре чи као што су угаљ, дим и дим ња ци оства ру ју 
ра до сни спој то пло те и то пли не, спо ља шњег и уну тра шњег, док и ки ша, ка фа, хлеб 
или сто од го ва ра ју сти ша ној ме лан хо ли ји це ле збир ке.

Че жња за то пли ном и ма лим лич ним еска пи змом, јер тре ну так сре ће тек је пре дах 
из ме ђу кри за („Пре дах“), а же ља за лич ним ег зо ду сом пре кло пље на са тра у мом од ла-
ска („Ег зо дус“), ов де до би ја по себ ну ком по нен ту јер је по ја ча на оства ре ном бли ско шћу 
с дру гим би ћем у тим дис крет ним на се о би на ма љу ба ви у стам бе ним бло ко ви ма („Дис-
крет на ста ја ли шта“): По ста ће мо не раз двој ни по пут / умор ног рат ни ка и про га ња ју ћег 
/ сна („Сан до ла зи се ки ра ма“); по ста ли смо под не / што у ја ну а ру пре ра но от кли зи / 
са бал ко на су сед ских ста но ва („У су сед ству“), на шта ука зу је и дру ги глас обе ле жен 
кур зи вом: [...] Се бич ни смо / у овим ју три ма за свет [...] сли ке ко је го во риш, / је дан су 
ка дар („По ли ти ка фе ту са“). До бро ода бра не сли ке при сно сти во де но вим, али ов де 
тек окр зну тим ро ди тељ ским емо ци ја ма, ко је се ни су оства ри ле са мо у по ме ну тој пе-
сми „По ли ти ка фе ту са“ или у пе сми „О оцу“, где се о од но су си на и оца го во ри из обр-
ну те од но сно дво стру ке пер спек ти ве, већ и у са мо јед ном сти ху пе сме „Шкољ ке“ – Ка-
да сам се ју трос се ћао сна, осе тио сам страх / ко јим са мо хра на мај ка од га ја де те.

По себ но се на стил ском пла ну по е ти ка то пли не ис ка зу је кроз упо тре бу де ик тич ких 
ре чи, по ка зних за ме ни ца ко је упу ћу ју на бли скост њи ма озна че ног све та. Пре по зна-
тљи вост тог све та и мо гућ ност да се на ње га ре фе ри ше у функ ци ји су оства ре ња се-
да тив ног деј ства ве за ног за про сто ре ин тим но сти и у њи ма оства ре не при сно сти: И 
то је тре ну так ко ји ме од вла чи / од се бе („Ег зо дус“); [...] знаш та осве тље на ок на 
(„Не и шче зло“); То је ви шак све та („О ко нач ни ци“); [...] тај ка мен у же лу цу је си дро 
(„Шкољ ке“); Та ти ши на се слу чај но не од ми че од нас („Дис крет на ста ја ли шта“); [...] Тај 
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/ при зор је на гли за гр љај из се ћа ња или по љу бац; [...] И то је оно што ће тра ја ти („Кроз 
ки шу пу стош“); [...] те су зе су љу ди / што се гу ра ју у ау то бу се („Ла ти це“). Ма то вић је 
вр ло вешт и у фор ми ра њу обр ну тих по ре ђе ња и ме та фо ра где се кон крет не по јав но-
сти опи су ју кроз по зи ва ње на бли жи свет ап стракт ног: дим се из ви ја по пут су ви ше 
елип тич них ре че ни ца Бо га („Мр тва при ро да с ка фом“); бу ко ви на пу ца као пре јак сми-
сао („Пре дах“); ли шће па да по пут мер кан тил них фра за („Нео н ке, те ла“); тек је ми рис 
чи сте по сте љи не ко нач на бе ли на („О ко нач ни ци“), што до дат но до при но си нео бич-
но сти пред мет ног све та ко ји фор ми ра окру же ње где ће се ја ви ти то пли не.

Мно го ви ше не го у прет ход ним збир ка ма, те ле сно сти је у овој по све ће на по себ на 
па жња. Ме ђу тим, она ов де ни је по ка за тељ еро ти ке или чул не љу ба ви, већ је ви ше 
сиг нал про па дљи во сти. На ро чи то у до ме ну ак ту ел них тр жи шних вред но сти и его и-
стич ног ин ве сти ра ња у здра во те ло и здрав жи вот, пре ма ко јем се за у зи ма и иро ни чан 
став („Вит ко те ло“, „Та ко из гле да здра вље“), сли ке те ла као ме ста бо ла по ста ју упе ча-
тљи ви је. Ова фи зи о ло шка де фект ност симп том је на ших са да шњо сти јер те ло упр кос 
бе со муч ном ста ра њу под ле же ста ре њу и про па да њу. Те ле сност се, да кле, осве шћу је 
кроз бо ло ве и бо ле сти: од арит ми ја, гру до бо ље, ин фар ктног ср ца до бо ла у же лу цу, 
утр ну ло сти је зи ка и ле ве ру ке, го ру ши це, хи пер тен зи је и ко ли ти са. Та ко да стих: чуј 
ор га не, по ми ри се са уну тра шњо сти ма („Ла ти це“) тач но упу ћу је на ме сто где се раз-
от кри ва и кре и ра пе снич ки су бјект као пе сник – Ко овла да фи зи о ло ги јом, има пе сму 
(„Кре а ци о ни зам“). Су прот ста вља ње тра ди ци о нал ној фи гу ри пе сни ка као не ког ко 
про го ва ра из (свет ског или на ци о нал ног) бо ла и тај бол у сти хо ве пре о бра жа ва, код 
Ма то ви ћа је из ра сло из по и гра ва ња лич ним фи зи о ло шким бо лом, од но сно бо ле сти-
ма. Као пе снич ки срећ на окол ност, ту је и ствар ност пан де ми је о ко јој ау тор про го ва-
ра пред крај збир ке у пе сми „Про ку жа ва ње“, где се суп тил но на го ве шта ва, али исто-
вре ме но и сум ња да по е зи ја мо же би ти вид се да ти ва мла дим ге не ра ци ја ма у но во на-
ста лим окол но сти ма.

Са да шњост о ко јој пе ва Ма то вић по све је лич на ма да мно го ли чи на са да шњо сти 
ње го вих чи та ла ца. Иа ко је ја сно дру штве но од ре ђе на не ми ло сти вим ка пи та ли стич ким 
све том, и од ње по сто ји бег у то пли ну ни ка да пот пу но оства ре не до ко ли це из ко је се 
ра ђа и по е зи ја, као и су срет или сан. Не ко ли ко пу та ухва ћен је по глед у огле да лу, али 
огле да ло је ре тро ви зор у ко јем не ви ди мо се бе, већ оно што оста је иза, по гле дом 
ухва ће но. Из бор та квог огле да ла ко је пру жа про мен љи ву дис тан цу и по глед усме рен 
не на нас са ме не го на оно што нас из ван од ре ђу је, сим бо лич ки опи су је це лу ову збир-
ку ко ја као се да тив до ла зи да усит ни ствар ност, да се та ко лак ше сва ри и про гу та, али 
не и да нас ли ши опо ми њу ћег бо ла у же лу цу.


