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(Не)скри ва Ни кљу че ви 

Ми ро сла в Мак си мо ви ћ, Скри ве ни pо сао 
НБ „сте фан Пр во вен ча ни”, кра ље во, 2014

Пе сник Ми ро слав Мак си мо вић у књизи Скри ве ни pо сао са би ра низ за -
пи са (ауто/ме та)по е тич ке про вени јен ци је, и ну ди чи та о цу оби мом не -
ве ли ки из бор тек сто ва у ко јим про ми шља о он то ло шкој, ху ма ни стич кој
и ви та ли стич кој по зи ци ји и уло зи са ме по е зи је. Пр ву це ли ну Мак си мо -
ви ће ве књи ге чи не тек сто ви у ко ји ма се про ма тра уло га по е зи је и пе -
сни ка, ка ко у мо дер ном дру штву, та ко и у од но су на чи тав низ
фе но ме на ко је аутор са ме ра ва пре ма по е зи ји или обрат но. Нај ви ше
про сто ра Мак си мо вић по све ћу је по зи ци ји по е зи је у мо дер ном све ту
де тро ни зи ра них ху ма ни стич ких на че ла. аутор отва ра књигу у од ре ђе -
ној ме ри апо дик тич ном ста вом – по е зи ја је не ста ла из окви ра мо дер ног
све та, то јест су штин ски је угро же на ме ха ни ком од но са ко ја од ре ђу је
дру штве не ну жно сти и усло вље но сти. са вре ме но до ба гло ба ли за циј -
ских про це са, ка пи та ли стич ких си сте ма, тр жи шта, ро бе и по тро шње –
до ба је и ме ха ни за ма ко ји си сте мат ски угро жа ва ју би ће и ста тус по е зи -
је, са мим тим, су штин ски огра ни ча ва ју ћи ду хов ни про стор са вре ме ног
не са мо пе сни ка, већ и чо ве ка. По е зи ја се не мо же са ме ри ти са огра ни -
че њи ма про из во ђач ког опе ра ту са: ,,не мо же да по ста не ак тив ни део мо -
дер ног тр жи шног све та.“ сло бо да пе снич ког ства ра ња ди рект но је
ли ми ти ра на сло бо дом тр жи шта, бу ду ћи да су по ет ске вред но сти ван
оних окви ра ко је ,,тр жи шни фун да мен та ли зам“ од ре ђу је – по е зи ја је,
пре ма Мак си мо ви ћу, вред ност ко ју тр жи ште не пре по зна је, са мим тим
је и иг но ри ше, јер се по е зи ја не укла па у кон цеп ци ју по тро шач ког дру -
штва. По е зи ја је угро же на, у не ста ја њу, као и по зи ци ја мар ги не, свој -



стве на пе сни ку, ко ју сре ди ште (ка пи та ли стич ки про фит ни фун да мен -
та ли зам) те жи да кон тро ли ше. Мак си мо вић раз от кри ва окви ре дру -
штве ног кон тек ста са вре ме ног за пад ног дру штва ко је пре по зна је као
то та ли та ри зам (тр жи шта, про из вод ње и про фи та), то јест као си стем
ор га ни за ци је мо дер них дру шта ва ко ји по тро ша чу (и умет ни ку ко ји,
ако за и ста и је сте умет ник, та кав ,,дар“ од би ја) ну ди хле ба и ига ра, за -
пра во про дук те ко ји ми ми криј ски по ку ша ва ју да под ми ре основ не и
огра ни че не кул тур не по тре бе мо дер ног чо ве ка, али не и про стор, чак
ни мар ги нал ни, за пе сни ка и по е зи ју. аутор ука зу је на кон цеп ци ју са -
вре ме ног дру штва ко је, иг но ри шу ћи по е зи ју као фе но мен, су штин ски
не по до бан тр жи шним за ко ни ма и ма сов ној про из вод њи, и угро жа ва -
ју ћи чак и про стор мар ги не у ко јем по е зи ја пре тра ја ва кроз исто ри ју,
де тро ни зи ра чи тав низ вред но сти – по е зи ја тек опстаје у ва ку у му по -
вр шне то ле ран ци је и не ра зу ме ва ња од стра не по тро шач ког си сте ма.
Ме ђу тим, без об зи ра на угро же ност, по е зи ја оп ста је, чак и аутор, ко ји
на ви ше ме ста го во ри и о убе ђе њу да је по е зи ја већ не ста ла из окви ра
са вре ме не дру штве не ме ха ни ке (,,По е зи је не ма? Па шта? Ни шта. Не ма
по е зи је.“), пи ше о од но су по е зи је/пе сни ка пре ма чи та вом ни зу фе но -
ме на, дру штве них, ци ви ли за циј ских, ап стракт них, по пут ра та, за јед -
ни це, по ли ти ке (,,По е зи ја не мо же ни ца ти из та ко тан ког тла као што
је по ли тич ко.“), љу ба ви, гла ди, по сто ја ња. у овим за пи си ма, по е зи ја
се пре по зна је као она вред ност ко ја од ре ђу је ху ма ни стич ки и он то ло -
шки по тен ци јал чо ве ка, не са мо пе сни ка – по е зи ја као ме ра по сто ја ња,
,,же ља жи во та да не бу де са мо пу ки жи вот“. Мак си мо вић се, у на ре че -
ном ни зу тек сто ва, од ма кав ши се од угро же не по зи ци је по е зи је у са -
вре ме ном кон тек сту, ба ви при ро дом и уло гом са ме по е зи је (из два ја мо
за пис „По е зи ја и зе мљо трес”, у ко јем Мак си мо вић пи ше о од но су по -
е зи је и уни вер зал не/ин ди ви ду ал не пат ње, и за пис „По е зи ја и пу то ва -
ње”, у ко јем аутор, по ре де ћи би о гра фи је ар ту ра рем боа и еми ли
Ди кин сон, ука зу је да по е зи ја мо же би ти сво је вр сна по тра га за сло бо -
дом или са мо ћом – ,,По е зи ја је по зив, је дан од оних у ко ји ма чо век мо -
же тра га ти за сво јом сло бо дом, и сре ћом (...)“). По ред су мор не и
буд нич ке за бри ну то сти за ста тус по е зи је и пе сни ка у окви ри ма са вре -
ме не дру штве не ди на ми ке, Мак си мо ви ће ве тек сто ве од ре ђу је не по ко -
ле бљи ва и ни ским па то сом не у пр ља на ве ра у он то ло шку ви тал ност
са ме по е зи је. 

Дру гу це ли ну Мак си мо ви ће ве књи ге отва ра текст „скри ве ни по сао”,
ко ји и по зајм љу је на слов књи зи, у ко јем су, по ред јед не пред ло же не по -
е ти ке по е зи је сте ва на ра ич ко ви ћа, ре кон стру и са не на при ме ру на стан -
ка пе сме „На сеп тем бар ској пла жи у Хер цег-Но вом 1991. го ди не,”
пред ста вље не три ис так ну та те мат ска окви ра овог кор пу са тек сто ва:
при ло зи по е ти ци по е зи је сте ва на ра ич ко ви ћа, про бле ма ти ка по ет ске
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фор ме и од нос пре ма мо дер ни стич ком по рат ном пе сни штву. Што се по -
то њег ти че, Мак си мо вић ука зу је да по сле рат на мо дер ност, али и сва ки
пе снич ки на пор да се про на ђе ква ли та тив но но ви из раз, пред ста вља по -
тре бу за из ла ском ,,из око шта лих и по тро ше них об ли ка ства ра ња, у ко -
ји ма не мо же ви ше да се ди ше“ и на ме ру ,,да се до ђе до но вог, свог
је зи ка“. Притом, у тек сто ви ма у ко ји ма се аутор ба ви мо дер ни стич ком
по е зи јом, по ну ђе на је ре ин тер пре та ци ја, па и ре ха би ли та ци ја по е зи је
Ду шка ра до ви ћа, не из о ста вљи ве ка да се го во ри о про ме на ма у по е тич -
ким па ра диг ма ма пе де се тих и ше зде се тих го ди на про шлог ве ка – из -
два ја мо текст „Мо дер ност, су штин ски”, у ко јем аутор, јед но став но и
ефект но, по ну див ши чи та о цу фик тив не пе сме „Лав над ла во ви ма” и
„стра шан зев”, (за пра во, по ну див ши за ми сли ву По пи ну ин тер пре та -
ци ју чу ве не пе сме „стра шан лав”, као и пе сму „Зев над зе во ви ма”, у ра -
до ви ће вој из вед би), ука зу је на по е тич ке слич но сти по е зи је два ве ли ка
пе сни ка, од ре ђе не по е те ма ма по сле рат ног мо дер ни зма. 

Дру га зна чај на те ма ко јој се аутор пре да је је сте пи та ње фор ме у по -
е зи ји: Мак си мо вић ука зу је да ,,без фор ме не ма по е зи је“, али ука зу је и на
спо соб ност пе сни ка да упра во од но сом пре ма фор ми ре ви та ли зу је пе -
снич ко ис ку ство – ,,раз гра ђи ва ње фор ме не мо ра би ти све то гр ђе, не го,
на про тив, ње но раз ви ја ње“ или ,,По е зи ја на ста је кад фор ма поч не да
леб ди“. са свим је оче ки ва но што пе сник по пут Мак си мо ви ћа по све ћу -
је про стор и вр хов ном пе снич ком об ли ку фор ме, со не ту (,,со нет је цвет
без сен ке, јер је сун це фор ме увек око ми то из над ње га.“), ко ји, ,,сло бод -
ни ји не го сло бод ни стих“ ,,из огра ни че ња од ла зи у сло бо ду“, док ,,пе сма
у сло бод ном сти ху мо ра из сло бо де да уђе у огра ни че ње“. Пи та ње фор -
ме и мо дер ни стич ке по е ти ке се ули ва у низ тек сто ва о лир ској по е ти -
ци сте ва на ра ич ко ви ћа, ко ји се, и по ред рем боа, Ди са, Ду шка ра до ви ћа,
По пе или Ми о дра га Па вло ви ћа, ука зу је ,,глав ним ју на ком“ Мак си мо -
ви ће вих ауто/ме та по е тич ких тек сто ва. Ни су у тим тек сто ви ма пла си -
ра ни са мо при ло зи ра ич ко ви ће вој по е ти ци; Мак си мо вић ла пи дар но,
али ефект но про ма тра лир ске по е те ме пе сни ка ко ји ,,пе ва о тра ва ма“
– пи шу ћи о од но су по ет ског и ствар ног, о од но су при ро де и по је ди -
нач не/ко лек тив не чо ве ко ве ег зи стен ци је, о про ме на ма и пре ло ми ма
ра ич ко ви ће вог по ет ског из ра за, Мак си мо вић пре ци зно по зи ци о ни ра
ра ич ко ви ће ву по е зи ју у окви ре по сле рат не књи жев не ди на ми ке.

Тре ћу це ли ну Мак си мо ви ће ве књи ге чи ни не ко ли ко тек сто ва на -
сло вље них са „ка ко (...)” у ко ји ма аутор, ис пи су ју ћи све де ни при руч -
ник за раз у ме ва ње скри ве ног по сла – пи са ња и чи та ња по е зи је, отва ра
(или за кљу чу је) чи тав низ те ма, ко је се сва ка ко до ти чу и ње го ве пе -
снич ке по е ти ке, по пут од но са по е зи је и би о гра фи је, на стан ка пе сме,
пе снич ке ве шти не и пи са ња као уну тра шњег от кро ве ња са мог пе сни -
ка. Тре ћу це ли ну, али и сам Скри ве ни pо сао, за тва ра текст „ка ко чи та -
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ти ову књи гу”, у ко јем аутор су ми ра цен трал ни по е то ло шки оквир
књи ге: по е зи ја је ,,пе сни ков скри ве ни по сао“ и ,,глав ни ју нак књи ге“,
док је низ Мак си мо ви ће вих тек сто ва упу ћен ка упра во оном (рет ком)
чи та о цу ко ји при сту па ,,скри ве ном по слу чи та ња по е зи је“.

Скри ве ни pо сао се сва ка ко мо же чи та ти и као при руч ник за чи та ње
Мак си мо ви ће ве по е зи је, све жањ ауто/ме та по е тич ких кљу че ва. у овој
књи зи је отво рен чи тав низ те ма и про бле ма, ко ји по е то ло шки осве -
тљу ју Мак си мо ви ће ву по е зи ју: про блем фор ме, од нос из ра за, ми сли и
по ступ ка, ста тус со не та, раз от кри ва ње фор ма ли стич ких еле ме на та у
по ет ском ис ка зу, од нос по ет ског и ствар но сног, од нос на стан ка пе сме
и ре а ли стич не, од но сно ствар но сне мо ти ва ци је, уло га и функ ци ја по -
е зи је, про блем са мо ће, ка ко ства ра лач ке, та ко и ег зи стен ци јал не, од нос
ли ков ног/ви зу ел ног и по ет ског, од нос сва ко дне ви це и по ет ског ко је
те жи уни вер зал ном, пре пли та ње ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, са по -
не ким ру кав цем ко ји во ди ка мит ском кон тек сту. Та ко ђе, Скри ве ни
pо сао нам от кри ва до вољ но и о од но су Мак си мо ви ће ве по е зи је пре ма
ра ич ко ви ће вој (по себ но о од но су Мак си мо ви ће ве књиге Ска ме ње ни
пре ма књизи Ка ме на усpа ван ка), али и, ши ре узев, пре ма мо дер ни сти -
ма, По пи, Па вло ви ћу, ра до ви ћу, као и о од но су са мог ауто ра пре ма пе -
снич кој тра ди ци ји. Мак си мо ви ће ву по е зи ју тек тре ба са ме ри ти са
ауто/ме та по е те ма ма за бе ле же ним у књизи Скри ве ни pо сао.

Мак си мо вић, без пре тен зи је да ко ри сти на уч ни дис курс, не ли бе ћи
се да по ет ски де фи ни ше лир ске фе но ме не о ко ји ма раз ми шља, у књизи
Скри ве ни pо сао са би ра тек сто ве о по е зи ји, оку пље не, ипак, око цен -
трал не идеј не осно ви це – сво је вр сне од бра не по е зи је у мо дер ном вре -
ме ну и све ту. Ни ка да Мак си мо вић не прав да по сто ја ње по е зи је у
са вре ме ном кон тек сту, већ де цид но ука зу је упра во ка ко је то оправ да -
ње су штин ски не по треб но. Од бра на по е зи је, без иче га ма ни фест ног
за пра во се пре ме ће у не по ко ле бљи во при зна ње по е зи ји, и у за пи се о
он то ло шком ста ту су по е зи је. а та кав ста тус, пре ма Мак си мо ви ћу, не -
уз др ман је: по чет ни тон, у пот пу но сти од ре ђен зеб њом над суд би ном
по е зи је у кон тек сту про фит ног фун да мен та ли зма, до не кле је ре ла ти ви -
зо ван упра во не по му ће ном ве ром у по е зи ју као су штин ску вред ност,
ко ја и у мо дер ном кон тек сту усме ра ва ба рем ре флек се ху ма ни сти ке ка
мо дер ном чо ве ку: по е зи ја је ,,онај део жи во та, ко ји му, жи во ту, да је
сми сао (...) и та ко, сло бо дом сми сла, ус по ста вља рав но те жу са ну жно -
сти ма без ко јих не ма жи во та. кад по е зи је не бу де, не ће би ти жи во та,
осим оног ко ји је про ста ме ха ни ка сва ко дне ви це“. 

Мак си мо ви ће ва књи га је дру га од, на да мо се, мно гих из еди ци је По -
е зи ја на сtа је кра ље вач ке По ве ље, ко ја је кон ци пи ра на као низ оби мом
не ве ли ких из да ња ко ја са би ра ју (ауто/ме та)по е тич ке ко мен та ре и за -
пи се о по е зи ји (и лек ти ри) са вре ме них пе сни ка, и ко ју отва ра Осло ба -
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ђа ње ан ђе ла во ји сла ва ка ра но ви ћа. ве ру је мо да По ве љи но уред ни штво
не на ме ра ва да овај по ду хват за у ста ви на тек два на сло ва, већ да ће у
до глед но вре ме штам па ти но ве књи ге у на ре че ној еди ци ји, чи ме би се
уред нич ка де лат ност По ве ље још јед ном ука за ла зна чај ном за ону тан -
ку ли ни ју ко ја озна ча ва ви тал ност укуп ног до ма ћег из да вач ког на по ра,
ба рем ка да је из да ва ње књи га по е зи је и књи га о по е зи ји у пи та њу.
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