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„У ВИ ДЉИ ВОМ ЈЕ ГРА НИ ЦА (НА ШИХ)  
РА ДО СТИ“
(Ја сми на То пић: При вре ме ни бо ра вак, Ар хи пе лаг, Бе о град, 2020)

„При вре ме ни бо ра вак“ и „Лет њи дан“, при вре ме ност у лет њем да ну или лет ња 
при вре ме ност да на „ка да све сто ји“, ка же пе сни ки ња Ја сми на То пић у збир ци При вре-
ме ни бо ра вак из про шле го ди не. Мо гла бих из но ва да поч нем без ве штих ига ра ре чи-
ма у ко ји ма да нас по бе ђу је јед но, а су тра дру го, мо гла бих „рав но до дна“ по е зи је, 
не при стра сно, да про го во рим кроз сло бо дан лет или, још бо ље, да са оп штим, по ни зно 
и не ре дов но, по во дом овог књи жев ног де ла, не што што је „ис под оде ће“ ме ђу „сло-
же ним пре ци зним сло је ви ма вру ћи не“, „у со ли по сто ја ња“ или у об ли ку све тло сти 
лет њег и мор ског све та чи ји хлад по пут ле де ни це ин тен зив но и та ко ја сно одва ја 
ре до ве дра гих, уса мље них, ти хих, од сут них тре ну та ка јед ног пе снич ког све та. У слу-
ча ју ове по е зи је но стал гич ност и ме лан хо ли ја још бо ље ево ци ра ју те од сут не слат ке 
тре нут ке, при зи ва ју ћи „си гур не зо не“ жи во та и сва ко дне ви це – до ре че не, бри жљи во 
опи са не, не по сред не и из бри си ве, пре кри ве не тан ком ли ни јом „укла ња ња до ка за“, 
ка же пе сни ки ња „та ко то иде“, та ко дуг ме ра ди у ши рем ду хов ном про сто ру, у кру же-
њу оп ти мал не мо гућ но сти са мо стал ног при ја тељ ског при су ства ка да „ча ше иду у круг“, 
„још јед ног ле та (и) об ма не“. А ко нач ни ца пр вог де ла књи ге у пе сми „Ја дран ско пла во“, 
то ли ко сло же на и утан ча на, про го ва ра чи сто пе снич ким жен ским ал том, што се у мо-
јим чи та њи ма стал но об на вља као пе сни ки њин му зич ки ис ко рак ко ји ево ци ра гла со-
ве Ле ре Лин и Ки стал Гејл, тај ду бо ки кан три и рок во кал, ого љен, чак не си гу ран, што 
пре о бра жа ва ре чи и до јам у осе ћај ност пе ва них сти хо ва. 

„Про жи ве ти уна зад“ отва ра дру ги део књи ге, у ма не вар ском ко ра ку уна траг, у ме-
сти ма „ко ја смо мо гли да обе ле жи мо со бом“, „и ко ја упор но не оста ју у на ма по се ћу ју 
нас“, „као мо гу ћи жи во ти на иви ца ма све тло сти“, „сви ци у но ћи ме ђу збу њу ју ћим пу-
то ка зи ма“, у ме сти ма ко ја нам се на и ме вра ћа ју, ко ја нас за по се да ју и у чи јој по кре-
тљи во сти, кроз це лу пе сму, пло ви мо у про ми шље ном пе снич ком рас тво ру про стор-
не и вре мен ске ин вер зи је, у пре ме шта њу ствар но сти, про шло сти, се ћа ња, на де и 
пу то ва ња. Пу то ва ње у овој књи зи је да ка ко јак мо тив, сво је вр стан раст ау тен тич но сти, 
та про ход ност, кре та ње, пут, до ла зи са шу мом у Мел бур ну, ар хи пе ла гом у Шкот ској, 
Бер ли ном, оке а ном у Ка ли фор ни ји, те се по е зи ја про сти ре све до иви це где „по чи ње 
дру ги део све та“; уткан и про жи ма ју ћи ге о по е тич ки на ра тив не из бе жно нас сме шта 
у „зна ко ве крај пу та“, док се с ки шом сли ва и раз ли ва ма сти ло или тин та, ме та фо рич-
ки нас под се ћа ју ћи на ли те рар ни је но те. 

РАЗМЕНА ДАРОВА

Је ли ца Ки со
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Рим ским бро јем III Ја сми на из два ја пе сму „То што ти се ра ду јем“ за пљу сну ту сун цем 
у под не; искон ски ла ко по кре ће те ме Ја дра на, Ве ла Лу ке, Ро ви ња и Ста рог Гра да у ни зу 
ну ме ри са них ствар но сних и за зи ва них мор ских и жу бо ра вих мо ра, пла жа и оба ла, 
сте на и ка ме ња ра, ста рих гро ба ља, зво ни ка, га ле бо ва, ру зма ри на, пла вет ни ла и смо-
кви, што овим ре чи ма, по ву че ним у де сни део стран це књи ге, по пут мир них та ла са, 
од го ва ра та на на, фи на рав но те жа или ри там пе ну ша вих сти хо ва; али не, ни су то при-
зо ри у ка ме ну, ба рок но из ве де ни, ни ти фор му ле оп те ре ће не до гра ни ца но си во сти, 
то је рас при ча ност ду гих ре чи и ду гих сти хо ва, што ви ди мо, на кон ма лог ја дран ског 
ци клу са, у че твр том де лу књи ге, где се Су ћу рај угне здио у по ви ше ној тем пе ра ту ри 
сло бо де ли те рар ног ства ра ла штва јед ног ве ли ка на ка кав је Јо ван Хри стић, и кад се 
мо же ре ћи да Ја сми на То пић, ау тор ка не у па дљи вог мај стор ства, по пут Хри сти ћа или бар 
про рек ну та Хри сти ћем, ор га ни зу је свој глас у све тло сти те и та кве мо гу ће па ра ле ле. 

У ње ној по е зи ји ста вљен је у по гон ме ха ни зам зна чај них ве за ме ђу ства ри ма; ствар-
но сни оп сег као да до зво ља ва сли ка ма да се ме та фо рич но раз ви ја ју у нео че ки ва ним 
су сре ти ма с ре чи ма, да ју ћи им за чу до пре по зна тљи ву све тлост и бо ју. Нео бич ност 
обич но сти, али не, не ћу се игра ти ре чи ма, нај зад то ни шта не зна чи, с не из бе жним 
се ћа њем на пи о нир ску исто ри ју Ју го сла ви је у пе сми „У ре ду за по ла зак у ма те ри ну“, 
у јед ном про стра ном кон цен трич ном мо де лу зра ка стог ши ре ња пе сме или још бо ље 
зве зда стог са до зом тре зве не ја ве. Те шко је пи са ти пе сме ко је су са свим из ван „ан га-
жо ва ног“ и „кри тич ког“ кон тек ста. Ау тор ка се при ми че при ти ску пи са ња (ми кро)
исто риј ске и кон крет не си ту а ци је, тран спо ну ју ћи мо ти ве бив ше Ју го сла ви је у јед но 
ле по осе ћа ње за јед нич ке про шло сти.

Пе сме пе тог ци клу са с „Ма те ри ном“ до но се дру га чи је рас по ло же ње с пр ља вим 
ап сек ти ма мо дер не ме тро по ле, фу зи ју пр ља во-ре а ли стич ног и фан та зма го рич ног, у 
јук ста по зи ци ји чи ње нич ног и фан та стич ног; ону вр сту ис ку ства ко ју мо же има ти чо век 
у ка квом ин ду стриј ском гра ду, „град(у)-па цов(а)“, у ко јем га оп чи ња ва ју „не ви дљи ве 
ма ле смр ти“, „на кра ју да на“ или га у се квен ца ма му зич ких фра за у ко ре ла ти ву „бу ле-
вар ских ду хо ва“, сло је ва „ли шћа и сме ћа“ и све тог пра га хра ма сме шта на тло мо дер не 
по е зи је. Очи глед но је да је Ја сми на То пић спо соб на да у сво јој по е зи ји сто пи мно штво 
раз ли чи тих ис ку ста ва и бо гат ство ин те лек ту ал них спе ку ла ци ја; ма ло је оних ко ји та ко 
про у ча ва ју умет ност ко јом се ба ве и гра де сво је пе снич ко де ло то ли ко пре ци зно и 
са мо у ве ре но. 

„Лет ње ве че у Бран зви ку“ отва ра ше сто по гла вље у све тло сти спле те но сти и раз-
дре ше но сти не по зна тих је зи ка и па ра лел них ули ца, у ду пли ра ним сце на ма у ко ји ма 
„на ши жи во ти на ста вља ју да ље“, „без нас“, где „на ши двој ни ци лу та ју све том“, „и во де 
мо жда баш та мо на ше са ња не жи во те“. Кремс на Ду на ву, сво је вр сни до ми цил али и 
ту ђи на, не ис пи са на пи сма и опи је не раз глед ни це, уса мље ност у све тло сти, раз бо ко-
ре не сли ке тре ну та ка при вре ме них би ва ња, тек нео сет ни до дир са ства ри ма, са кра-
сти ца ма жи во та; не до ди ру ју се дир ке кла ви ра, док ру ке леб де из над и пр сти се мр се 
у ме ло ди ја ма оства ре ним у до ме ну у ко јем на ста ју и пе сме ис по вед не ли ри ке. Глас 
пе сни ки ње се углав ном ја вља у пр вом ли цу, са свим ди рект но, без по сред ни штва неке 
пе сни ко ве пер со не. По кат кад и кроз над ре ђе ни ди ја лог са пе смом, пи са њем или чи та-
њем, ау тор ка као да из ла зи из кру га, али не и из ван кру га жи во та, по зајм љу ју ћи ту ђе 
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ре чи и опи се, ко је у пе сми „У пред ве чер је“ – па ра ле ли змом – и ре а ли зу је кроз ефект-
ну сли ку свог дво ри шта где „би тре ба ло ре ги стро ва ти“, „и сит но прч ка ње оца у ра дио-
ни ци“, „мај чи не ди ја ло ге са жи во ти ња ма“, „у на шем дво ри шту шра фо ви шраф ци ге ри 
на ре ђа не ци гле“, ка же пе сни ки ња, „оста ле ска ла ме ри је“, „до ма ћин ски кра јо лик“, „ка-
ко фо ни ја“ – ски ца про гра ма јед не пе снич ке аван ту ре чи та ња – па лимп сест, ме та текст, 
ако хо ће те, та лас пре ко та ла са, јед на ци тат на аку сти ка ко ја не ме ња ње ну при ро ду 
пе сме, по што пра вих ци та та не ће те на ћи (мно го), не го тек по не ку мо на ду с про зо ром.

По след ња и сед мом ци клу су до де ље на пе сма „По след њи дан ле та“ на ре ци за тва-
ра књи гу, а с пр вом пе смом фор ми ра као ка кав чун што је за гра био во ду са дна, с 
осе ћа њем су штин ских ква ли те та ма те ри је од ко јих су оне са ста вље не, пе сни ки ња 
до след но оства ру је упе ча тљи ве сли ке свог ис ку ства, да ка ко – сли ке ко је омо гу ћа ва-
ју да се оме ђи и де фи ни ше про стор ње ног са оп ште ња. Ма да, тре ба има ти на уму да 
сли ке че сто на ста ју и као ре ак ци је на од ре ђе не по во де, оне зна ју би ти из ве де не из 
та квих по во да. Утка но чи та ње Ива на В. Ла ли ћа и ње го ве пе сме „У су сед ству мр твих“ 
по ја ча ва нам до жи вљај и раз ре ша ва пе сни ки њи на се ћа ња, као и рас по ред ње них 
за пам ће них еле ме на та. Мо гла бих ре ћи да је и Ја сми на То пић, као и Иван В. Ла лић, 
жи ве ла с не на пи са ним пе сма ма, да би по том про ши ри ва ла ши фру, до да ва ла пр во бит-
ном за пи су – реч, две; ко зна ка кви су пу те ви на стан ка по е зи је и пе сме; у све ту, ви-
дљи вом и не из ре ци вом, пе сник на зи ре и схва та, па се он да ста ра о „чвр стом сло ву“, 
а по том и до бро ту ма чи већ по сто је ће. Кљу че ви и ши фре нам ша пу ћу мо гу ћа зна че ња, 
а ми вра то лом но ипак жон гли ра мо, ипак др жи мо гла ву из над во де, гле да мо ужа ре ним 
очи ма у свет – ви дљи ви, ре чи ма Ива на В. Ла ли ћа „јер у ви дљи вом је гра ни ца (на ших) 
ра до сти“.


