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РАЗМЕНА ДАРОВА

Бо јан Ва сић

НАЈ ДУ БЉЕ УНУ ТРА
(Урош Ко тла јић: Из ду би не, са мо стал но из да ње, Бе о град, 2022)

Стил и из раз Уро ша Ко тла ји ћа ме ња ју се го то во из књи ге у књи гу. „На пре до ва ње 
сти ла ви дим као на пу шта ње сти ла“, ре ћи ће он у ау то по е тич ком тек сту об ја вље ном 
још 2010. го ди не у ча со пи су Агон, оста ју ћи тој оп сер ва ци ји/ин тен ци ји све до да нас 
ве ран. Јер од ку би стич ки раз ло мље них пе са ма-сту ди ја у пр вој зби р ци Ирис, и чул но-
шћу за си ће не де скрип ци је псе у до на ра тив них сце на у По след њем гран же теу ве ли ке 
ане ан дре јев не, пре ко са ми здат из да ња об ја вље них у окви ру еди ци је caché, у ко ји ма 
ау тор ва ри ра свој из раз из ме ђу ин ти ми стич ких, лир ских сти хо ва и ду жих пе са ма у 
про зи, пре пу них лич них ре ми ни сцен ци ја рас цве та лих у не до вр ше не при че, па све до 
нај но ви јих оства ре ња, та ко ђе об ја вље них са мо стал но, Пе са ма Цвет ка Зе че ви ћа и по-
след ње књи ге под на зи вом Из ду би не, у ко ји ма се ње го ва ви зу ра му ти, а при зо ри гу бе 
иви це, по ста ју ћи пре пла вље ни емо ци јом, Ко тла јић не пре кид но, кроз све на ве де не 
фа зе, увек пра ти је дан те исти пут – а то је пут соп стве не фа сци на ци је.

Пра те ћи га, Ко тла јић је оста јао по стра ни чи та лач ке и кри ти чар ске па жње. Ка ко за 
мо то јед не од сво јих књи га узи ма ре чи му зи ча ра Би ла Еван са ко ји ка же да је увек ви-
ше во лео да сви ра без пу бли ке и по ред то га што је про фе си о нал ни из во ђач, мо же мо 
ре ћи да је то мо жда и пе сни ков кре до. Да кле, иа ко се основ ни став пре ма са мом ства-
ра њу, од но су пи са ња и об ја вљи ва ња, не ме ња, ме ња се оста ло. Ево лу ци ја овог нај-
суп тил ни јег и нај так тил ни јег ли ри ча ра сво је пе снич ке ге не ра ци је под се ћа на фа зе 
ства ра ла штва по зна тих му зи ча ра или сли ка ра. Мо же мо их пре по зна ти укуп но три. 
По чет ну, услов но реч но, мо гли би смо на зва ти ку би стич ком (Ирис и По след њи гран 
же те...), дру гу ин ти ми стич ком и екс пе ри мен тал ном (Пе сме, Со не ти о ру па ма и При че 
о си ли, књи га без на сло ва), а тре нут ну, тре ћу, ме лан хо лич ном или, да се по слу жи мо 
опет не са свим пре ци зном сли кар ском па ра ле лом, екс пре си о ни стич ком (по след ње 
две збир ке). Оно што је за јед нич ко свим овим ета па ма је сте ау то ро ва скло ност пре ма 
фраг мен та ци ји пе снич ке гра ђе, ко ја се од ета пе до ета пе раз ли чи то ис по ља ва.

И док је у пр вој фраг мен та ци ја по нај ви ше ку би стич ка, бу ду ћи да се од ре ђе ни про-
стор и пред ме ти опи су ју са што је мо гу ће ви ше стра на од јед ном, или сто га што се 
ин си сти ра на пре ци зно сти опи са стал ним ва ри ра њем за по че те де скрип ци је, док као 
жи жна тач ка слу же пој мо ви и лир ски ју на ци су ге ри са ни на сло вом, у дру гој фа зи Ко-
тла ји ћев је зик на пу шта ту стра те ги ју и ње гов је зик по ста је фраг мен та ран на дру га чи-
ји, да ле ко не кон цен три са ни ји на чин. Ау то ро ва па жња тра је не ви ше од се дам ми ну та 
– на во ди он на по чет ку сво је књи ге без на сло ва ре чи Мар ло на Бран да. Фо кус ко ји је 
по сто јао у пр ве две књи ге, су ге ри сан и ти ме што су пе сме по се до ва ле на сло ве, да 
по пут не ка квог си дри шта по слу же као осно ва за бо ко ре ње пе снич ке има ги на ци је, од 
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збир ке Пе сме не ста ју, ре зер ви са ни са да са мо за про зне лир ске де о ни це. Ау тор све 
ви ше по чи ње да ко ри сти ат мос фе ру или до ми нант но осе ћа ње, ко ји сти хо ви ма и пе-
снич ким сли ка ма на кнад но да ју је дин ство. Та ко ђе, у ту свр ху ко ри сти се и је дан за јед-
нич ки про стор у ко јем се лир ски су бјект кре ће у окви ру збир ке или по на вља ње од-
ре ђе них мо ти ва кроз раз ли чи те пе сме.

Слич ни по ступ ци ја вља ју се и у Ко тла ји ће вој нај но ви јој књи зи. Иа ко мо же мо пре-
по зна ти низ слич но сти у све три пе сни ко ве фа зе, а на ро чи то из ме ђу по след ње две, 
ипак по сто је и ја сне раз ли ке. Оно што по нај ви ше обе ле жа ва пре кид с пр вом фа зом, 
сем на пу шта ња де скрип тив ног ку би стич ког по ступ ка, је сте и про ме на до ми нант не 
емо ци је ау то ро вог пе сни штва. Ирис и По след њи гран же те... обе ле же ни су ви та ли змом 
пе снич ке ре чи, лир ском уз бу ђе но шћу опи си ва ним, ко ја иде до го то во пот пу не оп чи-
ње но сти те ма ти зо ва ним де та љем. Пе сни ко ва па жња се фо то граф ски кре ће од мо ти ва 
до мо ти ва и, иа ко се не за др жа ва пре ду го ни на јед ном од њих, у са мом сти ху је при-
сут на ја сна за љу бље ност у сти хом ухва ће ни пред мет или лик. На кон пр ве две књи ге, 
Ко тла ји ће ве сти хо ве по чи ње да пре пла вљу је ме лан хо ли ја. Де скрип ци ју пред ме та 
за ме њу је ис по ља ва ње осе ћа ња и се ћа ња, све док се оно не пре тво ри у гла сну екс-
пре си ју, у ко јој по је ди нач не фи гу ре по ста ју не ја сне и за му ће не. Фраг мен тар ност је 
за ме ње на ин тен ци о нал ном без о блич но шћу и, да се опет по слу жим сли кар ском па-
ра ле лом, фи гу ру је за ме ни ла бо ја.

Ма да осе ћа ње по ла ко до ла зи у пр ви план већ збир ком Пе сме, емо ци ја је ту и да ље 
су ге ри са на фраг мен тар ним пе снич ким сли ка ма. Усред сре ђе но шћу на од ре ђе ни де таљ, 
и да ље пре ци зно дат, пе сник из ње га из вла чи емо тив ни на бој. Да је ак це нат на осе ћа њу 
по ста је ја сно нај пре због то га што сем ње га не по сто ји ни шта дру го што гра ди је дин-
ство да тог пе снич ког тек ста. Пред мет ни или на ра тив ни окви ри ка кви су по сто ја ли у 
ра ни јим оства ре њи ма са да све ви ше то ну у дру ги план. Ме лан хо ли ја, та ко, до ми нант но 
обе ле жа ва и ту и све књи ге ко је во де до збир ке Из ду би не. Али већ у Пе сма ма Цвет ка 
Зе че ви ћа мо же мо ви де ти ка ко се са ма при ро да Ко тла ји ће ве пе снич ке по зи ци је све 
ви ше ме ња. Уме сто ра ни је раз би је но сти из ко је су се ја сно мо гли на зре ти од сја ји не ког 
кон крет ног до га ђа ја, у збир ци Из ду би не оста ју са мо еруп ци је екс пре сив но сти, да те 
кроз од сјај јед не увек те исте си ту а ци је, го то во оп се сив но из пе сме у пе сму по на вља-
не сце не. Ин тим ни про стор со бе за ме њен је про сто ром гра да у ко јем се дан за да ном 
по на вља до бес кра ја. Ре чи ули ца и град су ме ђу нај че шћи ма у књи зи, уз дан и ноћ, 
љу ди и про зор. Ого ље на лир ска сце но гра фи ја и од у ста ја ње од уво ђе ња су ге стив них 
пред мет них де та ља ре зул ту ју пе снич ком ре то рич но шћу у ко јој реч са ма, по пут бо је 
без фи гу ра ци је, про го ва ра ди рект но.

Сто га сти хо ви Уро ша Ко тла ји ћа у овој збир ци нај ја сни је под се ћа ју на ка ден цу Ду ша-
на Ма ти ћа или, пре, Ми ла на Де дин ца. Ни је ту ак це нат на над ре ал ном, већ на емо ци ји, 
на ем па ти ји са не ја сним фи гу ра ма ко је лир ски су бјект слу ти сву да око се бе и ме ђу 
ко ји ма се кре ће. Љу ди и ства ри су из гу би ли об лик и оста ла им је са мо по су вра ће на 
ду би на, ко ја ку ља на по ље и за му ћу је их, ко ја њи хо вој по ја ви да је ин тен зи тет упра во 
оне мо гу ће но шћу ис по ља ва ња же ље. На пе тост ко ја то ком да на тра је у те лу као да се 
тек сти хом, и са мо сти хом, с ње го вим кра јем осло ба ђа. За то Ко тла ји ће ве пе сме не ма-
ју из бру ше ност фраг мен та, већ из не на ђу ју ћу сна гу го то во слу чај ног за пи са. Сва ка 
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за себ на реч ту по ста је емо ци ја или по јам, док се њи хо вим на би ра њем до би ја на екс-
пре сив но сти и ин тен зи те ту („Ули це и ули це и ули це пу не љу ди...“). У пр вим сти хо ви ма 
не ко ли ко увод них пе са ма по на вља ју се ре чи „љу ди“ и „да ни ма“, а низ од три пе сме на 
сре ди ни збир ке по чи ње обра ћа њем „Дру го ви...“, док лек се ма „ноћ“ обе ле жа ва по чет-
ке за вр шних тек сто ва. Гла сна ем па ти ја с љу ди ма на дну дру штве не ле стви це, као и 
ја сни кри тич ки и ан га жо ва ни сти хо ви пред ста вља ју но ви тет ове Ко тла ји ће ве ства ра-
лач ке фа зе. Из про сто ра со бе сту пи ло се у град, ра ни ју де скрип тив ну дис тан цу за ме-
ни ло је че сто обра ћа ње дру ги ма.

За пи снич ку есте ти ку ове збир ке пот цр та ва и њен из глед. Не ма па ги на ци је и на-
сло ва, док сва ка пе сма по чи ње зве зди цом. Исто та ко, одељ ци од углав ном пет пе са ма 
не пред ста вља ју пра ве ци клу се, већ су ме ђу соб но одво је ни ша ра ма слич ним тек сту-
ри об ра ђе ног др ве та и ује ди ње ни од ре ђе ним емо тив ним ак цен ти ма и до ми нант ним 
ре чи ма. Је ди но су две пе сме у про зи, што пра те прет ход на три де сет и два сти хо ва на 
тек ста, одво је не под на сло вом „Про зо ри за жи во ти ње“. Сто га се Из ду би не пре мо же 
на зва ти збир ком ли ри ке не го збир ком пе са ма. Ра ди се о на мер но си ро вом из ра зу, 
чи ји је за да так да што не по сред ни је пред ста ви осе ћа ње. Ни је то дик тат не све сног, ни 
ау то мат ско пи са ње, не ма ту ни чег што би же ле ло да књи жев но из не на ди и шо ки ра. 
Ово је књи га из у зет но искре на, ди рект на и сна жна, у ко јој су љу ди „пу ни вре ме на које 
се на би ло на ула зу“, где су го ди не „као кро шње пу не ру па, као пр сти из ви је ни увис, 
као / хор цр них гр ли ћа фла ша на ве тру, као ја то зи ну тих там них гу са ка“. Је зик Уро ша 
Ко тла ји ћа по стао је ре то рич ни ји не го ика да ра ни је, ње го ва ме лан хо ли ја за жа ре на „од 
зе ле не во де сво је соп стве не стра сти“, а опет и тра клов ски не жна: „Ка ко је ле па ноћ / 
ко ја па да на бе ло уса мље но че ло што ле жи на дну“. Ко тла јић оста је нај о со бе ни ји пе сник 
са да већ сред ње пе снич ке ге не ра ци је, чи је књи ге за слу жу ју да се на ђу пред по гле дом 
што ши ре чи та лач ке пу бли ке, ко ли ко год се ау тор во дио на ве де ним кре дом Би ла 
Еван са.


