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РАЗМЕНА ДАРОВА

Своју нову песничк у књигу чији наслов О садашњости и седативима позајмљује
из прве песме „Сан долази секирама“, Петар Матовић придруж ује истанчаној a пре
познатљивој лирици коју смо могли читати и у његовим ранијим збиркама. Нашавши
добар однос између утисака из заједничке нам стварности и неопходног ескапизма,
аутор самоуверено бира раније срећно откривена стилска решења, радећи на интен
зивности, а не на понављању песничких слика које и у овој збирци колективну капи
талистичк у садашњост везују за лично иск уство. И даље ће Матовићева поезија бити
у дослух у с реалношћу свакидашњице, али с мање експлицитно ангажованим поду
хватима, јер ће се стари и нови тематски избори јаче усидрити у личном – у оном
потребном „вишку“ субјективности од којег лирика живи.
Како изаћи на крај са свеприсутним тескобама, утишаним боловима свакодневног
живота који мимо наших хтења добија обрисе и форме неких „нових реалности“ ка
зује нам кохерентна лирска рефлексија која се протеже кроз шест паж љиво облико
ваних цик луса. Наслов збирке ипак изоставља део стихова којима дугује порек ло – о
нашим / садашњостима, седативима и немоћи / којој нема краја – а управо изоста
вљени детаљ, та немоћ, разоткрива позадински колорит песничког света у који нас
аутор уводи кроз монохроматско јутро. Судар две боје од којих је једна црна, а друга
променљива – од црвене боје испраних кровова, сигнално црвене, преко јаркоцрве
не боје усана до неонске плаве, па чак и до мрке боје мебла – представља рефлекто
ван додир стварности и седатива из наслова: [...] Јер небо се носи у себи и / боје су ту
да подсете, да тресну пред тебе оно / што ћеш увек бити („Увек ћеш бити“).
Као и у ранијој Матовићевој поезији, и овде препознајемо слике градског пејзажа
и унутрашњости собе, које непосредно проистичу једне из других. Њихова повезаност
је таква и у стварнос ти притисну тој технолошким напретком, логиком тржишта и
превише захтевним императивима усмереним једино ка комерцијалном сурогат у
здравог живота. Описи екстеријера, атмосферских прилика, с честим навођењем ме
сеца у години или дела дана, врше контекстуализацију и идентифик ују ту садашњост,
док се описи ентеријера, односно микросвета или тзв. поетике собе („Куглу тежине
пустио сам низ језик и кичму“), надовезују као могућност испуњења толико жељене
топлине и блискости. У какву год врсту описа да улетимо, ту ће бити и песнички су
бјект који се никада не налази изван већ је увек нађен/изгубљен у тим стапањима и
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прожимањима спољашњег и уну трашњег. Међу овим описима нема опозиције, као
што нема опозиције ни између градског амбијента и у њега ушетале природе: Цвето
ви су исушени и мрве се на ветру. / Све се дешава на крову солитера. Мрави / прену
летње чланке. [...] („Честице“) док [...] плућа дишу / у травама, у стаблима, у солитери
ма („Дивља свиња“). Док екстеријере формирају димњаци, трамваји, семафори, соли
тери, ветрогенератори, па чак и птице ветрушке, уну трашњи простори, ентеријери
собе односно дома, отварају врата интимности и ониричке куће. Соба и у овој књизи
остаје место среће где су могуће топлине које долазе као последица интимне имаги
нације предметности: смркнути мебл / собе примио би ме у благи загрљај / прашине [...]
(„Предах“); [...] Тако потребан додир / узврати штоф намештаја („Бела авет“). Потре
ба за топлином – сада мислим на било шта што ће угрејати („О коначници“) – претва
ра тканине намештаја у замену за додир коже, те се тако призивају могућности при
временог бега, радости (недосегнуте) доколице. О привлачној снази простора интим
ности и куће као слике нашег интимног бића, могли смо говорити и поводом Мато
вићевих претходних збирки. Сигурност нове куће и извор нове интимности, аутор је
још раније пронашао у свету из утичнице („Громовиште“, Одак ле долазе даброви).
Посебној повлашћености унутрашњих простора куће, собе односно дома, овде тако
ђе доприносе и предмети, осети и доживљаји који имају своје порек ло у свет у маши
на, технике и технологије, што се може приметити у умирујућем зујању старих инста
лација („Испод радара“), плавом неону реклама или електроници с радија („У сањаре
њу планктона“). Отуда фреквентне речи као што су угаљ, дим и димњаци остварују
радосни спој топлоте и топлине, спољашњег и уну трашњег, док и киша, кафа, хлеб
или сто одговарају стишаној меланхолији целе збирке.
Чежња за топлином и малим личним ескапизмом, јер тренутак среће тек је предах
између криза („Предах“), а жеља за личним егзодусом прек лопљена са траумом одла
ска („Егзодус“), овде добија посебну компоненту јер је појачана оствареном блискошћу
с другим бићем у тим дискретним насеобинама љубави у стамбеним блоковима („Дис
кретна стајалишта“): Постаћемо нераздвојни попут / уморног ратника и прогањајућег
/ сна („Сан долази секирама“); постали смо подне / што у јануару прерано отклизи /
са балкона суседских станова („У суседству“), на шта указује и други глас обележен
курзивом: [...] Себични смо / у овим јутрима за свет [...] слике које говориш, / један су
кадар („Политика фет уса“). Добро одабране слике присности воде новим, али овде
тек окрзнутим родитељским емоцијама, које се нису оствариле само у поменутој пе
сми „Политика фет уса“ или у песми „О оцу“, где се о односу сина и оца говори из обр
нуте односно двоструке перспективе, већ и у само једном стиху песме „Шкољке“ – Ка
да сам се јутрос сећао сна, осетио сам страх / којим самохрана мајка одгаја дете.
Посебно се на стилском плану поетика топлине исказује кроз употребу деиктичких
речи, показних заменица које упућују на блискост њима означеног света. Препозна
тљивост тог света и могућност да се на њега реферише у функцији су остварења се
дативног дејства везаног за просторе интимности и у њима остварене присности: И
то је тренутак који ме одвлачи / од себе („Егзодус“); [...] знаш та осветљена окна
(„Неишчезло“); То је вишак света („О коначници“); [...] тај камен у желуцу је сидро
(„Шкољке“); Та тишина се случајно не одмиче од нас („Дискретна стајалишта“); [...] Тај
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/ призор је нагли загрљај из сећања или пољубац; [...] И то је оно што ће трајати („Кроз
кишу пустош“); [...] те сузе су људи / што се гурају у аутобусе („Латице“). Матовић је
врло вешт и у формирању обрнутих поређења и метафора где се конкретне појавно
сти описују кроз позивање на ближи свет апстрактног: дим се извија попут сувише
елиптичних реченица Бога („Мртва природа с кафом“); буковина пуца као прејак сми
сао („Предах“); лишће пада попут меркантилних фраза („Неонке, тела“); тек је мирис
чисте постељине коначна белина („О коначници“), што додатно доприноси необич
ности предметног света који формира окружење где ће се јавити топлине.
Много више него у претходним збиркама, телесности је у овој посвећена посебна
пажња. Међу тим, она овде није показатељ еротике или чулне љубави, већ је више
сигнал пропадљивости. Нарочито у домену акт уелних тржишних вредности и егои
стичног инвестирања у здраво тело и здрав живот, према којем се заузима и ироничан
став („Витко тело“, „Тако изгледа здравље“), слике тела као места бола постају упеча
тљивије. Ова физиолошка дефектност симптом је наших садашњости јер тело упркос
бесомучном старању подлеже старењу и пропадању. Телесност се, дак ле, освешћује
кроз болове и болести: од аритмија, грудобоље, инфарк тног срца до бола у желуцу,
утрнулости језика и леве руке, горушице, хипертензије и колитиса. Тако да стих: чуј
органе, помири се са унутрашњостима („Латице“) тачно упућује на место где се раз
открива и креира песнички субјект као песник – Ко овлада физиологијом, има песму
(„Креационизам“). Супротс тављање традиционалној фиг ури песника као неког ко
проговара из (светског или националног) бола и тај бол у стихове преображава, код
Матовића је израсло из поигравања личним физиолошким болом, односно болести
ма. Као песнички срећна околност, ту је и стварност пандемије о којој аутор прогова
ра пред крај збирке у песми „Прок ужавање“, где се суптилно наговештава, али исто
времено и сумња да поезија може бити вид седатива младим генерацијама у новона
сталим околностима.
Садашњост о којој пева Матовић посве је лична мада много личи на садашњости
његових читалаца. Иако је јасно друштвено одређена немилостивим капиталистичким
светом, и од ње постоји бег у топлину никада потпуно остварене доколице из које се
рађа и поезија, као и сусрет или сан. Неколико пута ухваћен је поглед у огледалу, али
огледало је ретровизор у којем не видимо себе, већ оно што остаје иза, погледом
ухваћено. Избор таквог огледала које пружа променљиву дистанцу и поглед усмерен
не на нас саме него на оно што нас изван одређује, симболички описује целу ову збир
ку која као седатив долази да уситни стварност, да се тако лакше свари и прогута, али
не и да нас лиши опомињућег бола у желуцу.
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