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Ти хо мир Бра јо вић

ИЗ ЛАЗ ИЗ ПО МЕТ ЊЕ
(Де јан Алек сић: Ура ди сам, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2021)

Је да на е ста пе снич ка књи га Де ја на Алек си ћа све до чан ство је ис трај но сти. И не у-
мит но сти про ме не, ујед но. Та дво ја кост ви дљи ва је та ко ре ћи у сва кој од два де сет 
се дам... или мо жда ипак че тр де сет че ти ри пе сме, сме ште не из ме ђу ко ри ца овог чи-
та лач ки иза зов ног оства ре ња?

Као и дру где у збир ка ма истог ау то ра, не ко ли ко на сло ва („Три ва ри ја ци је на те му 
Ли шће“, „Ма ле улич не јед но чин ке“, „Нај у са мље ни ји чо век на све ту“) са чи ње но је, на-
и ме, од сег ме на та ко ји се мо гу чи та ти и за себ но и скуп но, као „из ну тра“ и „спо ља“ 
функ ци о нал ни де ло ви јед ног об у хват ни јег, про те жног тра га ња за сми слом пе снич ког 
го во ра да нас. Би ло да је реч о „ва ри ја ци ја ма“ или сим бо лич ним „чи но ви ма“, од но сно 
– као у прет ход ним збир ка ма – о „Тач ка ма“, или, ре ци мо, „Стро фа ма“, у та квим слу ча-
је ви ма увек је за пра во на де лу об на вља ју ћа ау то ре флек си ја лир ског је зи ка, су че ље ног 
са соп стве ним аспи ра ци ја ма и ли ми ти ма.

Дво сми сле но мар ки ра но већ мак си ма ли стич ки „пот ка зу ју ћим“ на сло вом де би-
тант ске збир ке Пот пу ни го вор (1995), ово оп се сив но са мо о гле да ње у на слов ној пе сми 
но ве књи ге на о ко је све де но на ми ни ма ли зам праг ма тич не син таг ме, ко ја је у бли жем 
уви ду – гле! – ипак узе та као сво је вр сна фор му ла са ме „тај не по е зи је“, су о че не са спо-
зна јом да „Наш свет је [...] за пао у ква ро ве“, па га, да кле, ва ља (п)опра вља ти. Ура ди сам, 
сто га, мо же за и ста да бу де пу ко за нат ско упут ство за пе снич ко де ло ва ње у овом све-
ту, у ко јем је не што не по врат но тру ло и по ква ре но. Али то би исто та ко мо гло би ти и 
дру го име оног ча ро ви тог, без ма ло ма гиј ског деј ства пе сме, у ко јој ће, у при жељ ки-
ва ном ис хо ду, да „две-три ре чи / На пи па ва ју хла дан дра гуљ / У мра ку пе ћи не // Док 
оста ле / Успа вљу ју ћи зма ја / Пе ву ше све што се пе ва ло / От кад је све та“ („Ars po e ti ca“).

Двој ство ми ни ма ли стич ког и мак си ма ли стич ког, прак тич ног и под ви жнич ког деј-
ства пред ста вља мо жда и нај ин три гант ни је свој ство пе снич ког из ра за Де ја на Алек си ћа. 
Ви ше пу та кри тич ки но ти ра на, ау то ро ва скло ност пе ва њу о ма лом и не знат ном, или 
пак би зар ном, по пра ви лу се, ва ља ка за ти, по ја вљу је у окви ру при зи ва ња ар ти стич ки 
бит но га и ег зи стен ци јал но зна чај но га. „Да ми је ри ђи лу так на на ви ја ње“, ка зу је, та ко, 
лир ско Ја пе сме „Над ка та ло гом же ља“, на го ве шта ва ју ћи од мах по том „јед ну ма лу гно зу“ 
у ко јој се по ја вљу је „ме ха нич ки“ опе то ва на, али ва жна спо зна ја „Ни шта ни си на у чио“. 

Зна ње, та ве ли ка те ма прет ход них епо ха, и ов де се ја вља као је дан од нај фре квент-
ни јих про бле ма. „Свет по чи ње с дру ге стра не на шег зна ња“, чи та мо, та ко, у збир ци 
Је ди но ве тар, рас по зна ју ћи го то во сен тен ци о зно са жи ма ју ће ци ви ли за циј ско ис ку ство 
чу ђе ња над ствар но шћу, да би смо у исти мах до би ли и ре ла ти ви зу ју ће, усло жња ва ју-
ће при зо ре ста ри це „ко ја пот па љу је ва тру штам пом из про шлог ве ка“, или, ре ци мо, 
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књи го во ђе ко ји „за ве шта ва са мо ћу ал ге бар ским ан ђе ли ма“ („Та мо где по чи ње свет“). 
Упра во та кви, ми нор ни мо мен ти и фи гу ре у Алек си ће вој ли ри ци пре ра ста ју у сво је-
вр сне лак мус-мо ти ве истин ске ка па ци тар но сти пе снич ког зна ња. 

У ви ше не го ка рак те ри стич ном дип ти ху „О ру жи и пра зи лу ку“ из књи ге Рад но вре
ме ра ја је дан ма ги страл ни, су блим ни пе снич ки цвет и три ви јал на ку хињ ска биљ ка, 
„вар ва рин у вр ту“, по ста ју, та ко, на спрам ни об ли ци уни вер зал не же ље да „је зик на по-
кон / Лег не у веч но од мо ри ште“, од но сно не за то мљи ве по тре бе да „је зик при ми ра ну 
/ али да су су зе са мо тво је“. Веч но, али „мр тво“ у је зи ку, или ра њи во „за кри вим пло том 
/ Ме ђу ти ква ма“, али и те ка ко жи во у го во ру – ето још јед ном по ме ну тог двој ства, 
ко је на јед ном до би ја обра тан лик, бу ду ћи да не знат но и мо мен тал но вол шеб но по-
ста је знат но, а знат но би ва са хра ње но у хлад ну, беш ћут ну је зич ку мо ну мен тал ност.

Тра го ве ове ду ал но сти мо гу ће је про на ћи и ско ро на су мич но. У ра ни јим збир ка ма 
но стал ги ја мо ну мен тал но сти из ли ва ла се, симп то ма тич но, у (ар хи)тек тон ске ме та фо-
ре и сим бо ле, пре ма ко ји ма „слу жи ти го во ру“ је „исто што и зи да ти игло под пал мом“ 
(„Бде ње над го во ром“), за то што „го вор ту је / Где има не са оп шти вог, од су тан као гра
ђе ви на ми сли“ („Осим го во ра“), а „Оп шта ме ста ду ше слич на су оп штим / Ме сти ма 
ар хи тек ту ре“ („Над мо но гра фи јом Гра до ви све та“), па „И зи да ри, док на ске ла ма ру-
ча ју, // Не би пе ва ли о љу ба ви, трп ки јој од кре ча“, јер „са дна сво га до ба, гра ђе ви на је 
веч на“ („Сва ка ру и на“).

Па жљи ви ји по глед на ове сти хо ве от кри ва, да ка ко, про ви зор ност и илу зор ност 
као за там ње ни „зид“ не и мар ства у је зи ку. „Иде ал на фор ма од сут них ре чи отва ра ла 
се / За оно што од у век из ми че го во ру“, чи та мо, опет, у пе сми „2012.“ из збир ке Би ти, 
„јер, ства ра ње све та у на ма исто је као и ва ја ње / [...] узме се ка ме ни блок и од стра ни / 
Све оно што не при па да скулп ту ри“. Ма ко ли ко би ла пре о бра жа ва на, у нај но ви јој књи-
зи, ме ђу тим, илу зи ја со лид но сти је рас кри ве на, ого ље на и у из ве сном сми слу уру ше-
на у сво јој спо знај ној „кон струк ци ји“. Та ко, на за вр шет ку пе сме „Шта све мо жеш са 
че ти ри зи да“, иа ко че знеш за по сто ја но шћу, као онај ко ји је зич ки кон стру и ше и спо-
зна је, мо жеш са мо „да сед неш на хр пу ци га ла / Ма ло сâм а ма ло без ико га // На ке но таф 
/ Се би са гра ђен / То ли ким ру ше њем“. 

Из ме ђу при зи ва ња мо ћи пот пу ног го во ра/зна ња и уру ша ва ња/из ми ца ња као не-
у мит но сти тог на по ра („Нај пре тре ба да умак неш је зи ку, / Ко ји те го ни...“) од ви ја се 
кре а тив на пу сто ло ви на ко ја Де ја на Алек си ћа, чи ни се, по ста вља у онај низ што у са вре-
ме ном срп ском пе сни штву, ге не ра циј ски и по е тич ки гле да но, во ди од ау то ра као што 
су Иван В. Ла лић или Бра на Пе тро вић до ау то ра по пут Во ји сла ва Ка ра но ви ћа и пе снич-
ких ге не ра ци ја ро ђе них ше зде се тих и доц ни је. Реч је о ра спо ну од тра ди циј ски ве за ног 
и „сре за ног“ сти ха до сло бод ни јих фор ми и не ста бил ни јих об ли ка, од зре лог мо дер-
ни зма до не ра ди кал ног по сле мо дер ни зма, при јем чи вог за кон се квен це пост мо дер-
ни стич ког екс пе ри мен та. 

Су ми ра ју ћи свест о то ме да „Свет је пи смо, древ но, / Не по у зда но, али још на сна зи“ 
(Ла лић), као и на спрам но уви ђа ње да „Ни шта се ов де не др жи. / Ша во ви овог све та / 
[...] Мо гу сва ког ча са по пу ца ти“ (Ка ра но вић), је зи ку за ве то ва ни пе сник овог до ба су о чен 
је с не ве се лим са зна њем да тај „Ста ри свет је стра ши ло по ло же но / На хр пу огрев ног 
др ве та иза се о ске шу пе“ („Агон“). Сто га му не пре о ста је дру го до да све „ура ди сам“, 
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да по сле ве ли ких (де)кон струк ци ја про шлог сто ле ћа илу зи ју па ра док сал ног по пра-
вља ња не по пра вљи во га узме у сво је ру ке, јер не ма ви ше вре ме на за би ло шта дру го, 
бу ду ћи да је „Го вор, тај ста рац уве рен да је / Чист гу би так ми сли ти о по сле“ („Из ве штај“), 
а у том све тлу „По е зи ја је не га тив го во ра, / Ви дљив је ди но под све тло шћу ре чи“ („Не-
де ља. Ау то-пу т. Но ра“). Жи ве, ви тал не ре чи, на рав но.

Фре квент ни је не го у прет ход ним оства ре њи ма, у ко ји ма исто ри ја, бар сим бо лич-
но, још не бе ше по тро ше на („Та ко је мла да исто ри ја да нас“), у збир ци Ура ди сам ово 
са зна ње о „за ста ре ло сти чо ве ка“, ко ји је не по врат но „про ме њен“, у пр вом ре ду деј ством 
тех ни ке и ње них ло ги стич ких, ен тро пиј ски из об ли че них де ри ва та (Г. Ан дерс), до би ја 
са свим тран спа рент не об ли ке. „Свет у ме ни је стар“, при ме ћу је ки не тич ки, во зач ки 
дис ло ци ран су бјект пе сме „Ти ха ба вар ска се ла“, у ког ни тив ном окре ту ко ји и са мо све-
сно Ја пе сме „У пент ха у си ма се ста ри бр же“ на во ди да са мо у те ши тељ ски кон ста ту је 
да „во ли мо сле пи мраз ума / У ко ји ли ри ка ума че свој слат ки је зик“. 

У „Ру бу“ пак по сто ји још са мо „При пи та стра жа пред ка пи ја ма ста рог / Све та, по-
ха ра ног одав но“, док „Ре чи су ра ди ле свој по сао / У бо жан ској твор ни ци не спо ра зу ма“. 
Та ре флек си ја не склад но сти, ока сне ло сти и ми ну ло сти ои ви че на је рас по зна тљи вим 
кул тур но и сто риј ским хо ри зон том („Зна ли смо да Д. Не ће још ду го. / А он је од ла зио 
као што се га се / Је зи ци древ них кул ту ра [...] // Низ ули цу, на зва ну по сил ном ца ру, / Од-
ла зи ло је ли шће [...] // И ни шта у ње му ви ше ни је би ло сил но“). За то је дах пер со нал не 
ме лан хо ли је ов де ујед но и траг да ле ко се жни јег, над пер со нал ног жа ло ва ња за не гда-
шњом си ли ном и сен зи бил но шћу пе снич ког зна ња о све ту. 

Го то во увек (ау то)по е тич ки об ру бље на, Алек си ће ва лир ска фра за у овој књи зи 
по вла чи се, ре кло би се, од иро ниј ске сти ли за ци је. „Мој је зик је јеж / С бо дља ма што 
ра сту / Уна тра шке // [...] Али црв у ње му не спа ва ни кад“ („Fe stum“), са мо за је дљи во је 
пе вао ау тор Рад ног вре ме на ра ја. И да ље сум њи чав пре ма соп стве ном уме ћу, ау тор 
збир ке Ура ди сам бли жи је, ме ђу тим, дру га чи јој ин то на ци ји. „Мој стих је мла ди ари је-
вац / За љу бљен у ра би но ву кћи. / Ве ру је иде о ло ги ји над је зи ка, / Али зна да је пут ста-
ри ји од точ ка“ („Агон“), ве ли он у ме та фор ском за ма ху ко ји ре ми ни сцен ци ја ма при-
ста је уз са мо о спо ра ва ње и сво је вр сну исто ри за ци ју по е ти ке као нео т кло њи ве бе ле ге 
спи са тељ ске зре ло сти. 

Би ти у аго ну с вла сти том оп се си јом – ма кар и сим бо лич но, то је знак не за то мљи ве 
по тре бе за про ме ном, за сво је вр сним пе снич ким про чи шће њем и ау то те ра пи јом. 
Лир ски глас ко ји се при кла ња то ме исти је онај ко ји зна да „Наш свет већ је [...] за пао 
у ква ро ве“. Сто га не чу ди то што се објек ти ви зу је у фи гу ри „нај у са мље ни јег чо ве ка на 
зе мљи“, ко ји зна то „Да би свет био по год но ме сто за са мо ћу, / По треб но је да по сто је 
илу зи је“, но ко је му, та ко ре ћи пост ког ни тив но, „Не до ста је свет да би по ве ро вао / У 
се бе“, па му не ми нов но сле ду је „Не ка вр ста чи сти ли шта, с нат пи сом на ула зу: / Не 
кра ди од је зи ка, да ти се не су ди у ћу та њу“.

Али ко је је за пра во рад но вре ме чи сти ли шта, те има ги нар не ра ди о ни це на сре до-
кра ћи две крај но сти? И да ли, у овој вр сти обрат но „бо жан стве не“ пе снич ке аван ту ре, 
тек сле ди па кле но ис ку ство об но ве? 

„Ја сам лир ски ге ста по; ин кви зи ци ја / Оме те на у ра ду ди ја бо лич ком при ро дом / 
Са о бра ћај них зна ко ва“, још јед ном са мо пот ка зу ју ће и са мо про бле ма ти зу ју ће тре зве но 
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об зна њу је из гна ник из илу зи је пот пу ног го во ра, до да ју ћи, ме ђу тим, и ово: „Ве ли ки план, 
имам ве ли ки план: / Да про на ђем из лаз из по мет ње / Зна чењ ских су да ра“. 

Ту смо, да кле, ни ви ше у ра ју ве ли ких илу зи ја, ни још у за хук та лом ин фер ну ве ли ких 
пре о бли ко ва ња – у ус ко ме ша ном пур га то ри ју му, на чи јем кра ју тек све тлу ца обе ћа ње 
из ла за из епо хал не кон фу зи је сми сла. За зи ва ју ћи мо гућ ност та квог кре та ња, а то није 
ма ло, по е зи ја Де ја на Алек си ћа су ге стив ним и ин вен тив ним, се би свој стве ним сред стви-
ма да је на зна ње да оно не ће до ћи по се би. Све ће мо, за и ста, мо ра ти ми са ми. Ка ко 
зна мо и уме мо. Ма кар ре чи ма, за по че так. Или: баш ре чи ма, не са вр ше ним, не до стат-
ним, ра њи вим и кр ва вим, али опет на шим. Јер, на по чет ку или кра ју, од њих све и 
по ла зи у овом умор ном, оста ре лом све ту, зар не?


