
РЕЧ КРИТИКЕ 

Прва кап 
Споју прпу поетску реч Марија Петричеиић почиње с ми-

ром, прибрано и сабрано. Сенке су испред, огледало иза, или 
обрнуто. 

Млад.1 песмиким.а пре снсга хоћс слику, хоћс росу, спстлости 
токопс. па ч.1к и оио нрсмс пли у одблесцима, у одрпзимл, у по 
( рсдстиима. Н>ени симболи нису непознати, али су њена чула 
чедна и, на прни поглед, неутрална. Њене капи, поде, спет-
лости скринају тајну. Ту нема личности песника, још ман.с 
интимс, најмаењс емоције. Песникиња је то огледало — та 
дистанца, сенка стпари а не сама стнар. 

К;шу „аскстски јсзик" а мијс. То |с прс пробрани, прстребл.сн 
|сзик, прста бскста из Пстријиног гонора Драгослаиа Михаило 
нића, у чијсм јс гранитационом пољу, она Ћупричанка, баш као 
и Душан Матић, рођспа, и из кога јс, магијом и мистсријом 
књиженности по Пуку, за онај старт и ко зна да ли заунск, мора-
ла да утскнс. Јср, нисмо сигурни да Петрија, које нема иза ог-
ледала, није пише пир, прилика да се изађе из лексичке 
„омаме" уређеног гопора, стерилисаних речи и знакопа, да се 
добије боја, мало чађи и која кап гара за дух премена и неба 
у оној поезији. Или је, заиста, оној младежи доста зла, доста 
легенди, изгубљености, па се с разлогом одапиње у чисте 
просторе песме и мале скромне замке и пепоте негованог уз-
држанања и прозирне скровитости. Пес.ме „Огледало иза" М. 
Петричевић објапљене су и издању Студентског културног 
центра у Београду. 

Неутрална по тону. виспрена по потезу, још недовољно оз-
рачена темама, шкрта кад казује, видовита кад слика — ова 
поезија је више наговсштај него израз, пише заметак него 
цнет. То отвара врата и зазива подвиг. Буде ли га слава ове 
књижице ће расти. Не буде ли га — неће бити ни н>е. 

Д. СТОЈАДИКОВИЋ 



КЊИЖЕВНА КРИТИКА 

Кристалне тајне 
"Жудња" Марије ПетричевиВ, у издању "Просвете" 

КРИСТАЛИ речи у 
овим стиховима Марије 
Петричевић неће ира-

'ционалност чувстава 
али хоће заумље неис-
казивог умовања. Они 
се љескају, испод и 
око казаног да од све-
тлости и светлаца ис-
плету метафоричну 
мрежу над тајнама. 

Све је тако прозраче-
чо у овом говору а све 
Гако дубоко зарило ри-
лице да нелознг~о учини 
познатим. А то сије свет 
интиме не"о св-т сазна-
вања. Песникиња не го-
вори о ономе што дожи-
вљава него о ономе што 
остаје кад се доживљај 
свари. 

I Све је једноставно а 
| све заплетено пред ње-
I ним очима. Она није ни-
ј кад згранута оним што 
| се збива. Она је одјек на 
I бивање а не бивање са-
ј мо, 

Њена поетска воља 
! хоће кристале свести а 
| не аморфију осећања. 
ј НеиЈТО неговано, ка-

ђено талисманом духа 
зрачи у дискреци ји 
ових стихова: уздржа-
но, одмерено, претре-
бљеНо, па дистанцира-
но од драстике и сва-
ке оргастике. Нешто 
стишано као скрови-
тост а племенито као 
ковина живи у овом 
певању. 

А кад све ту покушате 
да разгрнете зраци кри-
стала се испрече пред 
вашим очима па тачно 
не знате шта се год ве-
лом збива. Само ОЈећате 
тежину у лакоћи казаног 
и закриљеног у овом 
особеном и самосвојном 
поетском говору Маријб 
Петричевић. 

Необична је "жудња" 
ове песникиње. И те не-
престане цизелације ње-
ног духа зато ваљда тра-
же толико времена по-
требног да после прве 
дође друга њена књига. 
А ' жудња" је лепа "док 
се чека" и још лепша 
кад се дочека,* 
ДРАГОЉУБ СТОЈАДИНОВИЋ 


