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ПЕ СНИЧ КО ТКА ЊЕ, ПРО ТИВ УРО КА
(Ђор ђе Де спић: Ау то хип но за, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 

Кра ље во, 2021)

Пе сма „Сун ча ни ца“ из пе снич ке збир ке Пе сме и дру ги ожиљ ци те ма ти зо ва њем осо-
би тог ви да пе снич ког раз го во ра са са мим со бом, па жљи вог ослу шки ва ња зби ва ња у 
би ћу лир ског су бјек та ка ко би се у ам би јен ту лет ње вре ли не до се гло чи ле ње соп ства, 
дис крет но на го ве шта ва по сту пак ау то хип но зе на чи јим се раз ви је ним, са свим уоб ли-
че ним те ме љи ма за сни ва ре цент на пе снич ка књи га Ђор ђа Де спи ћа. Та кав по ет ски 
ме тод упо тре бе кључ них, ра зно ли ким асо ци ја ци ја ма им прег ни ра них ре чи не би ли 
се ин тен ци о нал ним иза зи ва њем ста ња ме ди та тив но сти и ре лак си ра но сти по кре ну ла 
сфе ра не све сног, ме тод ко ји под ра зу ме ва не са мо па ра док сал ни спој из у зе то сти од 
спо ља шњег све та, усре дре ђе но сти на реч-оки дач, и исто вре ме не пот пу не отво ре но-
сти за са др жа је не све сног, не го и ука зу је на дво стру ку по зи ци ју лир ског су бјек та (он 
је и хип но ти зер и хип но ти са ни) про те же се кроз три пе снич ка ци клу са Ау то хип но зе. 
Ли те рар но об ли ко ва ње и пре о сми шља ва ње лич них се ћа ња, гра ви ти ра ње ка ира ци-
о нал ном и при су ство ме та тек сту ал не рав ни из ра же не ко му ни ка тив ним и има ги на-
тив но под сти цај ним је зи ком та ко ђе пред ста вља ју свој ства ове Де спи ће ве пе снич ке 
збир ке на го ве ште на ње го вим пе снич ким пр вен цем. Има ју ћи у ви ду дис крет не и екс-
пли цит не ве зе Ау то хип но зе и ње не ли те рар не прет ход ни це, као и ком пакт но раз ви-
ја ње од ре ђе них те ма, мо ти ва и до ми нант ног ства ра лач ког мо де ла у овој пе снич кој 
збир ци, њен епи граф – ми сао Ви ли ја ма Блеј ка о то ме да мо ра „ство ри ти свој соп стве-
ни си стем или ће мо је ми сли оро би ти не ки дру ги чо век“ – по ста је на ро чи то сиг ни фи-
кан тан: Де спић те жи и успе ва да ство ри си стем, естет ски ко хе рент ну по ет ску це ли ну.

По ме ну ти по ет ски по сту пак са мо ин ду ко ва ног хип но тич ког ста ња еви ден тан је 
нај пре у по ет ском ци клу су „Ау то хип но за“ у ко ме се ау то су ге сти јом ме ди та тив но ево-
ци ра ју фи гу ре бли жњих (оца, мај ке, на не) и с њи ма спле те ни кри зни, бол ни тре ну ци 
мла да лач ког до ба или пак уто пиј ски про сто ри де тињ ства. Пе сма „Кад ка жем сад“, 
ко јом се отва ра ци клус, не са мо да тем по рал ном од ред ни цом сад су ге ри ше на мер на 
по ме ра ња ко је лир ски су бјект те жи да оства ри уну тар соп стве не све сти, не го и на-
сло вом упу ћу је на ре френ ско по на вља ње сти ха „кад ка жем сад“. Фи гу ри ра ју ћи као 
ау то хип но тич ка ре пе ти тив на фор му ла за хва љу ју ћи ко јој лир ски су бјект иза зи ва скри-
ве не са др жа је свог уну тра шњег све та, овај стих нај пре ис кр са ва на по чет ку пе сме, у 
пр вој ком по зи ци о ној це ли ни, ка да на кон „та ла са не ка кве ла ко ће“, осе ћа ња сло бод ног 
па да и по то ну ћа „дво стру ко ду бље“, лир ски су бјект, дис тан ци ран од те ле сног и ми са-
о ног, сту па у сво ју по ти сну ту исто ри ју, „на из во ри ште бо ла и стра ха“. Оп те ре ћу ју ће, 
бол но ис ку ство ра стан ка лир ског су бјек та као два на е сто го ди шњег де ча ка с оцем, 
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ком по зи ци о но се оства ру ју ћи као дру га по ет ска це ли на, про ти че у зна ку по ступ ног, 
по тре сног до ча ра ва ња уз бу ђе не, дрх та ве оче ве фи гу ре, лир ског су бјек та-де ча ка скр-
ха ног бо лом и осе ћа њем кри ви це, као и ја ког ми ри са ли пе у са мом „сре ди шту ра стан-
ка“, она квог ка квог га по ет ско ја у хип но тич ком ста њу ви ди: „као у не ком ша ман ском 
/ пле су / гр ли те се / у гла сном пла чу / сто пље ни / а це па те се“. Жи ва при сут ност те 
па ра лел не, по ти сну те ствар но сти сла би у тре ћој, за вр шној ком по зи ци о ној це ли ни 
по нов ним ис кр са ва њем ре фре на „кад ка жем сад“ ко јим се озна ча ва не са мо сми ре но 
на пу шта ње кри зне си ту а ци је као са др жа ја не све сног, не го и пре ва зи ла же ње те ско бе 
и кри ви це ко је је она ства ра ла у би ћу лир ског су бјек та. Мо тив кре де и на ас фал ту на-
цр та ног не до вр ше ног ср ца у том по гле ду је ин ди ка ти ван: од ба че на кре да и бле до, 
не де фи ни са но ср це што га лир ски су бјект-де чак за па жа ра ста ју ћи се с оцем, ево ци-
ра ју, у вре мен ском ни зу ре дом, нај пре мо тив из мр вље не кре де ко ју лир ски-су бјект, 
на кон ра стан ка, до но си у Но ви Сад, а по том и има ги нар но, по сред ством пе снич ког 
ства ра ња сим бо лич ко, ис це љу ју ће до вр ша ва ње не до ста ју ћег об ли ка с плоч ни ка. Фи-
гу ра оца под јед на ко је при сут на у де скрип тив но-ре флек сив ној пе сми „Де чак у из но ше-
ном џем пе ру“, у ко јој се мо тив пу то ва ња во зом, ушу шка но сти лир ског су бјек та-де ча ка 
у оче вом кри лу и зна ти жељ ног по сма тра ња уну тра шњо сти ку пеа и пре де ла што кроз 
про зор про ми чу, ста па са жуд њом лир ског су бјек та за да љи на ма. Та кав ра до зна ли, 
но мад ски дух, са ња ре ње и че жња за аван ту ром пре о вла да ва ју и у пе сми сет не ин тона-
ци је „У та ми ис под ор ма на од ора хо ви не“, у ко јој де ти ња игра ау ти ћи ма што кр ста ре 
ша ра ма на те пи ху чи ји руб пред ста вља ста ни ште из ми шље них де сти на ци ја пре ра ста 
у за пи та ност сад већ од ра слог лир ског су бјек та о по тен ци јал ној не за вр ше но сти де-
чач ке/жи вот не игре.

Ат мос фе ра ве дри не у пе сми „Јед на не у сни мље на фо то гра фи ја“ у ко јој фо то граф 
на бе о град ској же ле знич кој ста ни ци, окрет но и ма што ви то, на го ва ра лир ског су бјек-
та и ње го ву мај ку да по зи ра ју за „успо ме ну из Бе о гра да“, пре о кре ће се по том у се ту 
по во дом ни кад при спе ле фо то гра фи је; у ду ху из не ве ре ног оче ки ва ња, лир ски су бјект 
по мир љи во кон ста ту је: „ус кра ће ни за успо ме ну / по ла ко од у ста је мо / и пу шта мо да 
сни мак / иш че зне у на ма“. У скла ду с ау то хип но тич ким по ступ ком ура ња ња „ма ло 
ду бље у ка дар / у се ћа ње“, лир ски су бјект пе сме „Мла дун че у ули ци Ал бер та То ме“ 
опи су је лет њи дан ка да је као де чак у по дру му за па зио „два сјај на ока мач ке / ко ја у 
зу би ма пре но си / мла дун че / на не ко без бед ни је ме сто“. При пи си ва њем ме та фо рич ке 
вред но сти овој ре ми ни сцен ци ји – јер лир ски су бјект у мај чи ном по гле ду до те ме ре 
пре по зна је сјај мач јих очи ју да чак и на вра ту, ис под краг не, не дво сми сле но осе ћа 
тра го ве „бри жног угри за“ – фи гу ри мај ке, ле пе и ра до сне ка ко о њој све до чи прет ход-
но по ме ну та пе сма „Јед на не у сни мље на фо то гра фи ја“, при дру жу је се и свој ство бри-
жне за штит ни це.

Про сто ри сре ће ко ји се, с јед не стра не, ве зу ју за мај чи ну по ја ву, у пе сма ма „Огра да 
у Сте ва на Му си ћа“ и „Де чак из во де“, с дру ге стра не, бо га те се но вим се ман тич ким 
сло је ви ма. Ми рис уља на до тра ја лој огра ди у Ули ци Сте ва на Му си ћа асо ци ра лир ског 
су бјек та на па сто рал ни ам би јент де тињ ства, на лет ње рас пу сте на Тор ни ку, чо бан ска 
ко на чи шта и де ди не шу пе „ко је су све ми ри са ле / као та огра да / у Сте ва на Му си ћа“. 
За хва љу ју ћи тој суг стив ној пре мре же но сти уну тра шњег све та сли ка ма/ми ри си ма/
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ути сци ма, тим из не над ним си нап са ма ко је Де спић озна ча ва „не у рон ском ал хе ми јом“, 
пре тва ра њем од ре ђе ног се ћа ња „у жи ве ти тра је“, хи пер сен зи тив ност лир ског су бјек-
та ис по ља ва се кроз же љу да још јед ном до дир не огра ду, удах не „још јед ном / по че так 
све та / за јед ног де ча ка“. О жуд њи за по врат ком ра ног до ба и ње му свој стве не ла ко ће 
по сто ја ња све до чи пе сма „Де чак из во де“, ње на ар хај ска, ан тич ка ат мос фе ра бли ста-
во са зда на од еле ме на та плот ског, фи зич ког (ко вр џа ви, бо си лир ски су бјект-де чак 
ко ји, се де ћи на зи ди ћу ка ме не ку ће на мо ру, по пут мла дог Ди о ни са/Ба ху са, сла сно 
је де гро жђе) и кон тем пла тив ног, ме та фи зич ког (лир ски су бјект у сво јој опе ко ти ни од 
ме ду зе, том тра гу „под де сном ми шком“, за па жа не при ја тељ ски став мо ра пре ма зе-
маљ ској/људ ској сфе ри, те соп ство осе ћа као по при ште бор бе из ме ђу еле ме на та). 
Ви брант не по ет ске сли ке, бли ске ста њу сно ви ђе ња, вр ху не се у по ку ша ју по ет ског 
су бјек та да, ослу шку ју ћи шкољ ку, на зре по ру ке по ми ре ња; уме сто њих чу је са мо хук, 
оно што се пер ци пи ра као „сти дљи ва ме мо ри ја / с мор ског дна“. Ови сти хо ви, ујед но, 
рас по ла жу ау то ре фе рен ци јал ном цр том – и по ти сну те сли ке, ау то хип но тич ки при-
зва не, по ет ским је зи ком из ра же не и та ко сим бо лич ки пре ва зи ђе не, пред ста вља ју 
са мо сти дљи ву ме мо ри ју са дна бе зо бал ног не све сног.

Уто пиј ски пе ри од де тињ ства под јед на ко те ма ти зо ван у тво ре ви ни „Пе сма, тка ње“ 
уте ме љен је на по ет ском до ча ра ва њу спо ко ја и то пли не ста рин ског, скром ног на ни ног 
ста на, пла вих, ре љеф них, цвет них ша ра по зи до ви ма, ста рих по ро дич них фо то гра фи-
ја, ме ло ди је „Сви лен ко нац“ што до пи ре с ра дио-апа ра та и ми стич них ша ра пи рот ског 
ћи ли ма. Упра во ћи лим фи гу ри ра као зна ча јан мо тив јер не са мо да лир ски су бјект у 
ње го вој цр ве ној бо ји, „ко ја до ми ни ра / про тив уро ка“, пре по зна је раз лог што је пре-
жи вео удар стру је, већ се њи ме, као и на слов ном од ред ни цом – тка ње – упу ћу је на 
мо тив ве за и на не ве зи ље. По ред то га што се овом пе смом оства ру је лир ско се ћа ње 
на во ље но би ће, њо ме се исто вре ме но по дво стру чу је од нос лир ског су бјек та пре ма 
на ни бу ду ћи да он, по ет ски са мо све сно, уо ча ва слич ност из ме ђу ње них и сво јих ак-
тив но сти – и лир ски су бјект тка, али свој руч ни рад ма гиј ског деј ства, „сво је пе снич ке 
ша ре / про тив уро ка“. 

Дру ги пе снич ки ци клус „Ис под сти ха“, обе ле жен ау то ре фе рен ци јал ним им пул сом, 
отва ра пе сма „Уди ца“ у ко јој се ау то хип но тич ки по ет ски по сту пак се ман тич ки јед на чи 
с по зи ци јом пе ца ро ша ко ји на за ле ђе ној по вр ши ни кроз ру пу пу шта ма мац „да ла га но 
то не / и че ка да осе ти тр зај / из ду би не“. Спу шта ју ћи реч зи ма као уди цу „у ти ши ну ове 
бе ли не“, лир ски су бјект се су о ча ва с дав на шњом, не ла год ном успо ме ном про па да ња 
кроз лед по ко јем су се ши ри ли „тан ки ка пи ла ри / на лик на во до рав ну пу за ви цу / ко-
ја иде од те бе / а за пра во би да те по ву че / к се би“. Та за по се да ју ћа, опа сна си ту а ци ја 
упу ћу је исто вре ме но ка ко на ри зич ни, по тен ци јал но вра то лом ни про стор пе сме ко ји 
зах те ва осе ћај ну ис тан ча ност, вер бал ну окрет ност и сми са о ну за о кру же ност да се не 
би про па ло под ле де ну ра ван зна че ња, та ко и на по губ ну вар љи вост се ћа ња по ко јем 
се хо да као „по сле ђе ној ко ри је зе ра“. Пе сма „Опи љак“, апо стро фи ра ју ћи мо тив ау то-
ном ног жи во та успо ме на и њи хо вог не пред ви ди вог про до ра у стих, про ти че у зна ку 
сна жне ме та фо ре: ме тал ни опи љак с екс пло зив не ка пи сле ко ји је по сле две не де ље 
лу та ња те лом лир ског су бјек та-де ча ка вол шеб но из био кроз ко жу де сног дла на упу ћу-
је за пра во на сло бод но, хи ро ви то лу та ње по ет ских сли ка ко је ми сте ри о зно из би ја ју 
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на по вр ши ну пе снич ке све сти/тво ре ви не, без пра ви ла, као „не ки иш че зли фраг мент 
/ из сна“. Да је при ро да тих ка при ци о зних, не у рав но те же них се ћа ња под јед на ко опа-
сна као и пе снич ки по ду хват опа жа се у тво ре ви ни „По ти сну те ре чи“: чо век ко јег 
лир ски су бје кат сре ће јед ног зим ског ју тра и чи ји је по глед пун дра ме „по ти сну тих 
ре чи / скри ве них ду бо ко / по пут ле гла зми ја / у утро би ле ша“ фи гу ри ра за пра во као 
ал тер его лир ског ја, вла сти та су ма бол них, при та је них ис ку ста ва. 

Пре по зна ју ћи у ви дљи вом све ту тра го ве не ви дљи вог (у ви ју га вим оти сци ма тро-
кра ких но жи ца знак же ље и ри ту ал удва ра ња), по ет ски су бјект тво ре ви не „Пе сма, 
скри ве ни до дир“ из ра жа ва же љу да и ње го ва пе сма, „осим тра го ва / на по вр ши ни 
хар ти је“, „про го во ри и сво јом ду би ном“. Ова квом об зна ном за гу бље них/по ти сну тих 
сли ка, де фи ни са ном као „скри ве ни до дир ру ке / ис под бе ли не / све ча ног стол ња ка / 
над ко јим се ру ме ни / осве шта но ви но / и же ља у обра зи ма“, апо стро фи ра на је са крал-
ност по ет ског ства ра ња, уз ви ше ни, це ре мо ни јал ни чин на стан ка пе сме. Сам про цес 
до се за ња ду би не сти хо ва, опи сан у овој пе сми ки не тич ким пој мом про па да ња кроз 
сло је ве зна че ња, у по ет ском оства ре њу „По ре ме ћај“ пре ци зни је се де фи ни ше као 
сми са о но сур ва ва ње, „па да ви ца у текст / или / кра так стр мо глав у свет фик ци је“. Овим 
по ет ским фор му ла ци ја ма не са мо да се ука зу је на на чин на ко ји се у пе снич кој све сти 
до се жу скро ви ти са др жа ји, не го се њи хо ва вред ност ис по ља ва и с ре цеп циј ског ста-
но ви шта – чи та лац под јед на ко до жи вља ва вр то гла во по ни ра ње и по ве зи ва ње на из-
глед уда ље них пе снич ких асо ци ја ци ја и ме та фо рич ких скло по ва. 

Тре ћи пе снич ки ци клус „Ви део си“ те ма ти зу је по ја ве из сва ко днев ног жи во та као 
по во де за пе снич ка кон тем пли ра ња, те нео бич не фраг мен те сва ко дне ви це, име но ва-
не у пе сми „Ма ла чу да“ сит ним, от кри ва лач ким ана ло ги ја ма шар жи ра ним моћ ном, 
за го нет ном исти ном или сна жном сим бо ли ком. Ин фер нал ни мо ти ви (по пут утвар не 
цр ве не, згр че не ру ке у тво ре ви ни „Red right hand“ ко ја на сло вом упу ћу је на исто и ме-
ну пе сму Ни ка Кеј ва, или ес ха то ло шких пред о се ћа ја то ком ва ђе ња кр ви у пе сми „Ти 
че каш свој ред“), као и еле мен ти зло коб но сти и стреп ње (по ет ска ан ти ци па ци ја ско ка 
де вој ке с огра де мо ста и мо тив уто пље ни це при сут ни у пе сми „Љу бав на при ча“) до ми-
ни ра ју у овом пе снич ком ци клу су. Сли ке не ми ло срд но сти и те ско бе у све ту при ро де 
(пе сме „Не ла го да“ и „Је се њи при зор“), али и при зо ри де ху ма ни зо ва ног, без о се ћај ног 
све та што пом но пра ти ра до сну ус ко ме ша ност го лу бо ва „у над ме та њу за се мен ке / 
ко је им ста рац ба ца“, али од би ја да при ме ти стра ву пре га же ног го лу ба „на сле ђе ном 
ас фал ту“ (пе сма „Дроб“) упу ћу ју, за јед но са прет ход но на ве де ним уви ди ма у па су су, 
на Де спи ће ву ра фи ни ра ним је зич ким из ра зом уоб ли че ну пре ди лек ци ју ка сфе ри ира-
ци о нал ног и об ли ко ва њу по ет ске ви зи је оне там не, од уто пиј ских про сто ра де тињ ства 
дис тан ци ра не стра не по сто ја ња. 

Ста ње тро мо сти, без вољ но сти лир ског су бјек та док ше та ис под др во ре да у цва ту 
у пе сми „Пре о се тљи вост, из не на да“ (ци клус „Ви део си“) са мо на из глед све до чи о оба-
мр ло сти ње го вог би ћа због спар ног по по дне ва – осе ћа ње бе сми сла и бес циљ но сти 
по сле ди ца је за пра во за мо ра од бол них ис ку ста ва, у по ла гла са апо стро фи ра них кроз 
мо тив не у год ног, те шког ми ри са ли пе, за лир ског су бјек та увек спле те ног са се ћа њем 
на ра ста нак с оцем. По сма тра ју ћи мра ве и сви це, ко ји сво јом по ја вом у пе снич кој све-
сти пре лу ди ра ју иди лич не сли ке ра не мла до сти, па жња лир ског су бјек та, ни ма ло 
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про из вољ но, усред сре ђу је се по том на пче лу оте жа лу од цвет них ср жи. Ње на ак тив-
на, тру до љу би ва при ро да и же ља да, упр кос те ре ту, уз ле ти ка жу ђе ној ли ва ди не са мо 
да кон тра сти ра инерт ној ле тар ги ји лир ског су бјек та, не го га и сме шта у ста ње пот пу-
не оп чи ње но сти та квим би ћем пред ко јим се спу шта на ко ле на „као пред не ком сво-
јом / бо ги њом / у чи ји си храм / пр ви пут ушао“. Ова квом алу зи јом на грч ко бо жан ство 
ни жег ре да, ним фу Ме ли су, ко ја је љу де на у чи ла ужи ва њу у упо тре би ме да и чи је име 
зна чи она ко ја убла жу је, об ја шња ва се оту да не са мо ан тич ки, ре ли ги о зни фон на ве-
де них сти хо ва, не го и по тре ба лир ског су бјек та за уми ре њем/ис це ље њем. Има ју ћи у 
ви ду зна че ње мо ти ва пче ле у пин да ров ском сми слу (као сим бо ла пе сни штва јер је 
Пин дар, ка ко бе ле жи Па у са ни ја, по чео да пе ва на кон што су му усну лом пче ле об ле-
пи ле усне во ском), чин кле ча ња лир ског су бјек та пред бо жан ском, ин спи ри шу ћом 
пче лом озна ча ва апо те о зу са мог по ет ског чи на. Мо тив пче ле, нај зад, у све тлу Рил ке-
о ве ми сли о љу ди ма/ства ра о ци ма као пче ла ма не ви дљи вог, о њи хо вом за не се ном 
ску пља њу ме да ви дљи вог ка ко би се њи ме на пу ни ла ко шни ца не ви дљи вог, ре зо ни ра 
ка ко са сти хо ви ма ове пе сме, та ко и са по вла шће ним пе снич ким по ступ ком збир ке: 
та ква ства ра лач ка ста за – од сфе ра оче вид ног и при мет ног ка пре де ли ма нео чи глед-
них, скри ве них зна че ња – про грам ски је ути сну та на на дах ну тим стра ни ца ма Де спи-
ће ве пе снич ке књи ге. 


