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Ален Бе шић, Хро ни ка си�ни ца (иза бра не �је сме), 
ЈУ Рат ко ви ће ве ве че ри по е зи је, Би је ло По ље, 2014.

Ален Бе шић пи ше пе сме лир ском ме ха ни ком за гу бље них флу и да ре чи.
Нај са вр ше ни ји об лик са вре ме не по е зи је мо рао би за те му, истин ски, да
узи ма при вид не сит ни це из не про вид ног сва ко дне вља. Та кав је пе сник
Ален Бе шић. Ње гов лир ски су бјект је зик до жи вља ва као по себ ну хро ни -
чар ску иро нич ну ме та фо ри за ци ју сва ко дне ви це. Бу ду ћи да се пе сник,
при род но, сва ко днев но су сре ће са кон крет ним те ма ма, пре по зна ју се
по себ но об ли ко ва не лир ско-ре то рич ке це ли не ко ји ма се па жљи во гра -
ди спе ци фич на лир ска ар хи тек то ни ка са пре по зна тљи вим по е тич ким
прет по став ка ма о ре ал но сти као из вор ном са го вор ни ку: Је зик би још �а
у�неш / у �ро ци је� �ај / ш�о �ро зо ви �ом �ан �о ми мом / о��о вор �и збо -
ри („У фи ли гра ну рез“).

Ме ђу тим, шта је то ствар ност? Шта зна чи те за о ствар но сти као из -
вор ном са го вор ни ку? Бе ши ће во лир ско вре ме су ко бље но је са про шло -
шћу (мо ти ви оди се ји да и хи бри са) у са да шњо сти. У тре нут ном се
тра жи уни вер зум ле по те, по ре кло гре шно сти, ис хо ди ште ру жног и
епи фа ниј ски про плам сај не жно сти. Са кри ве не ме та фо ре зра че по себ -
но не на ме тљи вим лир ским фор му ла ма „се ћа ња“, по не кад на дах ну те
елип ти змом Вас ка По пе и срод них пе сни ка кон ци зних фор ми („Сми -
слиш“). Бе ши ће ве фи гу ре је су об ли ци не на ме тљи ве ва тре но сти је зи -
ка. Оне се нај че шће об ли ку ју по мо ћу ду хо ви тих по лу скри ве них
ок си мо ро на: Пи �а �и се: �а ли је / би �и Бал ка нац не ми нов но / и ан �ро �ин
би �и, // или се �о / кроз ок си мо рон / ос�ва ру јем? („Ок си мо рон“).



Са кри ва ње ме та фо ра и ок си мо ро на прет по ста вља по себ ну лир ску
ду хо ви тост, на да ре ност и оштро ум ност, осе ћа ње за де та ље, на ро чи ту
спо соб ност про о се ћа ња. Као да се тра жи за гу бље на ча у ра тра ди ци је у
лар ви са вре ме но сти. Бе шић вр ло пре ци зно спа ја по јам и сли ку. Ње -
го ве пе снич ке сли ке се бр зо сли ју у по себ ну при чу на лик скра ће ним
оди се ја ма. Реч је о на ро чи том спо ју на дах ну ћа и ра ци о нал ног по зи ва -
ња на ра зно ли ке срод ни ке (Цр њан ски, Бор хес, Брод ски, Па унд, Пруст,
Кар вер, Да ни лов, Не ма ња Ми тро вић, Ми ши ма, Ни че, Лао Це...). При -
су ству је мо су сре ту лир ског пред о се ћа ња и оштро у мља, брит ке до сет -
ке и спон та не ин тер тек сту ал но сти. По сре ди је, за пра во, не на гла ше на
лир ска са мо свој ност ко ја се не ис цр пљу је у је зич ким ег зи би ци ја ма и
ка лам бу ри ма, али се њо ме на го ве шта ва по тре ба да се бу де опре зан при
чи та њу мно гих �ре �р ш�и ко ма �и ћа из сла �а ли це је зи ка („остр во“). Је -
зи ка ко јим „до так ну то је све“. 

Ален Бе шић не гу је по себ ну от ме ност лир ских из не на ђе ња ко ји ма
не пре ста но из не на ђу је сво је чи та о це. Ње го ви обр ти оче ки ва не сва ко -
дне ви це че сто оби лу ју нео че ки ва но сти ма: Нут ка мо се ри је чи ма, час /
као �а су �ње ца ви ра �лу ци, / час �о с�о јин с�вом оза ре ни / �о �у� ва си -
ле ја ш�о са фре са ка / сво је за �у жби не на �ла ну ну �е. („Из гна ни у ову
со бу“). Из не над ни пре о крет на сту па ка да се скри ве на иро ни ја у ре чи -
ма „гње ца вим ра тлу ци ма“ пре о бра ти у ли те рар не алу зи је: Зи �а ни це на
�и је ску �ра �е ћи, / као ку ка ви чи је ја је, у �о е зи ју на �у / �о ла же мо.

Уме ће про жи ма ња ек ста зе и иро ни је во ди сво је вр сном па ро диј -
ском син кре ти зму. Бе шић као да на сто ји да сје ди ни скри ве но ма гиј -
ско деј ство ре чи и нат кри ље ни пан те и зам, оча ја ње и ле по ту (као
На бо ков ко ји пи ше о оча ја њу и ру ским ле по ти ца ма), мут но све тло и
ра све тље ну там ни ну, не до сег ну ту исти ну и пре вла да ну не ис кре ност,
из ве сност не из ве сног и не из ве сност из ве сног. Сви ти кон тра сти ко ји
се по вре ме но пре тва ра ју у ок си мо ро не и ан ти ме та бо ле сто је у ме ђу -
соб ној на пе то сти, али се не по ти ру, чак и не „ра ту ју“ ме ђу соб но. Сли -
ке се уза јам но до ди ру ју, сен че ћи јед на дру гу сво јим иро ниј ском
сми слом ко јим се не на ме ће над моћ ност иро нич ног ока. Пре је реч о
ми сле ћој са мо и ро нич но сти и бла гој ре зиг на ци ји или о не кој ни јан си
убла же не иро ни је, сво је вр сне лир ске пер си фла же. 

У по е зи ји Але на Бе ши ћа не ма ни ка квог ва ша ра нео б у зда них пој -
мо ва и фи гу ра, не ма нео б у зда не идо ла три је ре чи. На и ме, у њој се ра -
за ра ју идо ла три је свих вр ста. Пе сник као да на сто ји да по ка же ка ко су
су ви шне ре чи у по е зи ји из ве сни пред зна ци стаг на ци је. Исто вре ме но,
лир ски су бјект Бе ши ћев ни је ни пу ки Бо дле ров „све ти о ник чо ве чан -
ства“. Он, исти на, тра жи сва ко днев ну, али усред сре ђе ну ле по ту, окру -
же ну афек ти ма ми ли не и ср си ма нео че ки ва ног про па да ња. У
ла ви рин ти ма ове по е зи је ре чи ма се сје ди њу ју оп шти сми сао (ро �и �и,
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али не �о сје �о ва �и... / во �и �и, али не с�у �а ва �и... [„За ло гај“]) и са -
свим по је ди нач на ле по та као и ле по та по је ди нач ног.

У овој ли ри ци згу сну то је вре ме усит ња ва ња по ја ва. Реч је о уме ћу
уоча ва ња и по вре ме ног до ри ца ња не до ре че ног. Уза јам но се по ве зу ју
ре че но и не до ре че но, ми шље но и осе ћа но, су бјек тив но ле по и уну тра -
шња ло ги ка де та ља. Иде је и сли ке су про же те до крај но сти сми сла, до
са звуч ја крај но сти и го то во ми стич ног сје ди ње ња ан ти те тич ких по ја -
ва. Ал хе ми чар ски ка мен пе снич ке му дро сти очи ту је се из на пе то сти
сми сла из ме ђу ало гич но сти и склад не ме та фо ре, па ра ло гич ког со фи -
зма и иро ниј ске ре ми ни сцен ци је: Са �а �о с�о јим за о�у с�а ја ња. / И
не �о ре че нос� („Усит ње но је мо је ври је ме, ка при чо“). 

Оно што се усит ни до де та ља по ста је, на рав но, не про зир но али и
отво ре но за но ву про зир ност, флу ид но, али и са до вољ но ме ха нич ких
свој ста ва да се мо же да ље по сма тра ти. У укуп ној ато ми за ци ји по сма -
тра но га све та ја вља ју се но ва су прот ста вља ња и сје ди ња ва ња, па и ан -
та го ни зми. Ан ти те тич ки пој мо ви се ме ша ју и ко ме ша ју, ства ра ју ћи
дру га чи ју, хер ме тич ну, те шко до ку чи ву по е зи ју, сво је вр сно „пи смо не -
по врат но“. Та ко по сте пе но из ме та фо ре за ко ра чу је мо у по себ ну але -
го рич ност „хро ни ке сит ни ца, до вољ них за чи тав је дан жи вот“,
пе снич ки. А то је, на рав но, ду же од сва ког по себ ног жи во та. 

Бе ши ће ве ана ло ги је и але го ри је на ла за се, по не кад, иза умља, а при -
зи ва ју ум ност. Ос�а не / клу�че / �о� / смре ком, ре ћи ће пе сник у пе сми
„Сми слиш“. У тој се на го ве ште ној але го ри ји на го ве шта ва сен ти мен -
тал ни, али и ме лан хо лич ни слој. Раз ли чи те ства ри се за го не та ју. Лир -
ски ре бус (клу�че �о� смре ком) во ди у ду бље про ми шља ње сит ни ца, у
по себ но ис тра жи ва ње, у по сте пе ну ћу тљи вост очу ђе ну „ми нус-при су -
ством“ раз ви је но га го во ра. Ћу тљи вост ко ја се узи ма као сим бо лич ка
па ра диг ма на го ве шта ва у по чет ку хла дан дух, од су ство жи во сти. Смре -
ка би мо гла пред ста вља ти са мо ћу, али и окри ље, мо гу ће уто чи ште, па
и са мо до вољ ност. Де ми ну тив клуп че мо гао би би ти пе снич ка усе бље -
ност и крх кост. За јед но на го ве шта ва ју ме лан хо ли ју, али и мо но то ни -
ју. За по че та ме та фо ри за ци ја по ста је не на гла ше на але го ри за ци ја
лир ског сми сла. Па ра бо лич ност се усто ли чу је на ни воу пе снич ке це ли -
не („Ар ка ди ја“). Ско ко ви том ме та фо рич но шћу ука зу је се на по сто је ћу
ви ше знач ност и ам фи бо лич ку екви ли бри сти ку сми сла. 

У по е зи ји Але на Бе ши ћа реч је, оту да, о тек сту нео бич не не до хват -
не аутен тич не раз го вор не жи во сти. Пе сма ма су об у хва ће не не до у ми -
це ствар но сти, али се не на ме тљи во ис ти че и пре фи ње на не до слов на
ауто по е тич ка ли ни ја оп штег сми сла пи са ња. На тај на чин су про бле -
ма ти зо ва не мно ге обич не жи вот не на ви ке и вред но сти ко је са очу ђе -
ног гле ди шта пе сни ка има ју по се бан сми сао и ука зу ју на мно ге ап сур де
и па ра док се сва ко дне ви це. Згу сну ти из раз, брит кост и ду хо ви тост
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прет по ста вље них лир ских ди ја ло га чи не свет ове по е зи је по себ но су -
ге стив ним. Та ко се она мо же чи та ти и као ши ра ме та фо ра о ко смо су
сва ко дне ви це. Мо же се по ста ви ти про блем: Уме мо ли про ми шље но
да пи та мо и од го ва ра мо на обич на пи та ња, а да се бе не до ве де мо у нео -
бја шњи ву про ти ву реч ност? По сре ди је уме шно от кри ва ње лир ске уну -
тра шње скри ве не ди ја ло шке фор ме као мо гућ но сти за но ви ли ри зам,
иро нич ну ми са о ност и скри ве ну ду хо ви тост.

По е зи ја Але на Бе ши ћа има по не кад зна че ње по себ ног лир ског хи -
је ро гли фа ко ји се ну ди ду гом иш чи та ва њу без пра ве на зна ке да смо у
то ме са свим успе шни. Она упор но пре би ва у по лу сен ци суп тил не лир -
ске пре ког ни ци је: А �о е зи ја се ис�и ли из ја је �а ку ка ви це и раз ја �и �ла-
�ни кљун („жи во то пис“). Та ко се са би ра ју еле мен ти жи во то пи са, иде је
сли ке (мо тив име ле), срод но сти и раз ли ке ме ђу тзв. сит ни ца ма. Бе шић
упор но бе ле жи основ не еле мен те да би их у не ком тре нут ку спо јио или
упо тре био за нео че ки ва не ком би на ци је сми сла. Та ко се до ла зи до по -
сти ро нич ног, или пост ка та кли змич ког ста ња, ка да су би ло ка ква па ро -
ди ја, пер си фла жа, иро ни ја или сар ка зам је два упо тре бљи ви. О сми слу
ва ља та да про го во ри ти хлад но, ре зо нер ски спо ља, са уну тра шњом ва -
тром ко ја се над зи ре као пла ми чак не бе ског пли на у ку хи њи пе снич -
ког сми сла: Чим �о вор се / у �о ми лу кр хо �и на скру ни. И о�е� ћеш �ри мо ран
/ би �и �а на у чиш �е�а �и сви је �у, �а без иро ни је / за ми шљаш ка ко се
у уза ном �ро с�о ру из ме ђу �ва / за љу бље на ли ца, �ва ис �ре �ле �е на �и -
је ла, ка�ка�а / за и с�а с�а ни Бо�. Да на�вла �аш о�клон, и / из ме ђу ри -
је чи и с�ва ри ни ка �а не би раш с�ра ну („кат ка да“).

Ства ра ња емо тив ног окви ра за раз у ме ва ње пе сме под ра зу ме ва по себ ну
кон тем пла тив ну кон ди ци ју. Из на го ве ште них иде ја и сли ка (ме лан хо лич но
ори јен ти са них: �о ми ла кр хо �и на, нео ло ги зам скру ни �и, би �и �ри мо ран,
уза ни �ро с�ор...) ства ра се ста ње бес те жин ске иро ни је у ко ме је мо гу ће, ка�
ка �а, про на ћи Бо га. Бог се об ја вљу је у ма лим лир ским епи фа ни ја ма ко јих
мо же мо и не би ти све сни док чи та мо ову по е зи ју. Ова ли ри ка се, упра во за -
то, не раз ме ће су ви шним укра си ма. Она сво ју не сум њи ву ле по ту от кри ва
по сте пе но па жљи вом чи та о цу, по сре ду ју ћи ар кан ске фи гу ре сми сла.

Мо гао би се лир ски ју нак Бе ши ће вих сти хо ва озна чи ти и као по -
вре ме ни ан ти ју нак за хва ћен пле ме ни тим дон ки хот ским лу ди лом. Мо -
ти ви лу ди ла се сти ли зу ју по сре до ва њем мо ти ва де тињ ства: ...Ужа са ва
�е и�е ја о / �вој ни ку, о�ле�а ла ко ја �ам �е о�ра зе, ра си �а ње / ри је чи.
Ме ким лу �и лом, све �ом бо ле шћу �ри ли ка / не ких лом них, у �е шким
је се њим ка �у �и ма, у�о �ље них / у �ла ве су �о не, ни си био бла�о си љан;
мо ж�а �о не ка� / �ек му�ним ро је њем зву ка ис �о� ко же: �ро мим �а -
ла са њем хек са ме �ра... („из тми не де тињ ства“).

„Пла ви су то ни“ не на гла ше но во де од „мо дрих су то на“ (су �о ни ме
мо �ри ма ме) Ми ло са ва Те ши ћа, а уна тра шке и до сти ха Бран ка Ра ди -
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че ви ћа из по е ме „Ту га и опо ме на“: Ње ви ше не ма, �о је био звук. Звук
се сме шта ис под ко же, ода кле се, истин ски, по ја вљу је и у по е зи ји Бран -
ка Ра ди че ви ћа, са мо Бран ко, као ро ман ти чар, то са мо на слу ћу је, али не
ви ди ја сно. Пе снич ки го вор о мо гу ћем лу ди лу и чу де си ма укот вљу је
се у бли жој и да љој тра ди ци ји ко ју не сле ди отво ре но и не под вр га ва је
отво ре ном ру глу. Ру гла и ру га ла ће мо тра жи ти на не кој дру гој стра ни.

На �р с�и ма се �ри кра�а сва ко �нев но ни ш�а, ка зу је пе сник на по -
чет ку пе сме „из тми не де тињ ства“. То ни ш�а се раз ли ку је од Бран ко -
вог не ма и не ме бо�и ње Ђу ре Ја ши ћа („По ноћ“). По зна ти ро ман ти ча ри
до то га до ла зе на слу ћи ва њем. Са вре ме ни пе сник то већ зна и кре ће у
тра га ње за да љим, иро ни јом оштро не по сре до ва ним, сми слом. Би ти
ан ти ро ма ти чар на го то во ро ман ти чар ски на чин, на ла зи ти Бо га у епи -
фа ниј ским про плам са ји ма кад је два ко озби љан ви ше у ње га истин ски
ве ру је, је сте вр хун ско свој ство ове ли ри ке. Не ма на пад не иро ни је скри -
ве ног епи гон ства, не ма остра шће но сти ди ле тант ског нео кла си ци зма,
ни ти би ло че га што по чи ње са нео. Има спу та ва не не жно сти.

Бе ши ће ви сти хо ви су, не ка ко, до кра ја ја сни, али у тој при вид ној ја -
сно сти, гром ко го вор љи во ви ше знач но свр хо ви то „не ја сни“ иду ћи
пре ма ма лар ме ов ској тај но ви то сти. Све сва ки да шње па ра док сал но сти
по ве зу ју се у по лу де ли рич но је дин ство ко је се у овој по е зи ји на зи ва
„ме ким“, ка кво, ваљ да, и тре ба да бу де сва ко бла жен ство. Ова ли ри ка
не по у ча ва и не уве ра ва. Она све до чи бла го шћу сво јих сли ка о по себ -
ној су ро во сти си�ни ца с ко ји ма се сва ко днев но су сре ће мо. Рас по ред
пе ва ња и раш чла њи ва ње де та ља го во ре о на ро чи том уосе ћа ва њу лир -
ског су бјек та. Ме ко лу �и ло као знак тре зве не де ли рич но сти по ла зи од
раз ли чи тих сте пе но ва ња ре ал но сти. У јед но став но сти ма из не над них
кон тра ста Але на Бе ши ћа мо гу ће је ужи ва ти са де ло твор ном сум њом
ме ког де ли рич ног бла жен ства ко јим се сти же до ду бље спо зна је: У аури
лам �е, раз ли с�а ва се �ре �ив на, сви ре �а биљ ка: / сум ња („та чан угао“).

Тач на и шо кант на лир ска кон струк ци ја Бе ши ће ва по сто ји за све
што нас оба ви ја. Ме ко лу�и ло је тек еуфе ми зам за на ра ста ју ћу лу цид -
ност. Сум ња је по е тич ка су ге сти ја за не ве ро ва ње оп штим ме сти ма. Си-
�ни це по ста ју об лик ало гич но сти жи во та. Естет ско по зи ва ње на
при хва та ње обич но сти и сва ко дне вља по ста је је ди но сми сле ни об лик
рај ске па кле но сти. Без по у ке, али об у зи ма ју ће и не па те тич но дир љи -
во. Сит ни ца ма се бе жи од до са де и сте ре о ти па. Не ма ло ше бес ко нач -
но сти, иако опа сност од бес ко нач но ло шег ни је још увек от кло ње на.
По е зи ја, уоста лом, то не би мо гла и кад би хте ла, и кад би то био њен
за да так. Ли ри ка жи ви од бес ко нач не не са вр ше но сти, ба ви се не са вр -
ше но сти ма и ни ка да не ће би ти са вр ше на ма ко се њо ме ба вио. Мит о
са вр шен ству јед на је од нај ја чих за блу да, нај твр ђих иде о ло ге ма књи -
жев них. Ина че, не би смо има ли о че му да го во ри мо. О са вр шен ству се
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не ис пре да ју при че, у ње му се ужи ва. Сми сао по е зи је, ако га има и ако
га тра жи мо, на ла зи се у пу то ва њу пре ма сит ни ца ма, кроз сит ни це и од
сит ни ца. Нај бо ља по е зи ја има, ме ђу тим, свест о свом не са вр шен ству.
Оту да се не ће ба ви ти круп ним те ма ма (ре ци мо ро до љу бља), већ ма -
лим чу ди ма: Ка ко ова ко ме ко лу ди, ипак, оп ста је мо у овом твр до лу дом
све ту.

Чи та вом овом ле стви цом сми сла кре ће се по е зи ја Але на Бе ши ћа.
Оно ме ко је слич ним пу тем већ про шао ова ли ри ка ће би ти под се ћа -
ње. Ко њи ме ни је ишао, до жи ве ће ис ку ше ња да за ви ри у ме ан дре ме -
ко� лу�и ла (за бран иза зје ни ца). О за бра ни ма и зе ни ца ма је, да кле, реч.
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