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СПО ЗНАЈ НЕ ВРЕД НО СТИ МЕ ТА ПО Е ТИЧ КИХ ЗА ПИ СА

Си мон Си мо но вић, Онај Dis у ме ни: за пи си о пе сма ма и срп ским пе сни-
ци ма, Та не си, Бе о град 2015

Оно што је умет нич ко
 ни је са мо мај стор ско оства ре ње,

већ мај стор ско оства ре ње оно га
у че му се ис по ља ва ви шак бив ства...

Бе ла Хам ваш, „Ме та по е зис” 

Не рет ко се ис по ста ви да књи гом есе ја или за пи са не ког пе сни ка 
до би је мо про дор ни ји увид у по ступ ке и сми сао пи са ња не го ли од ка кве 
гла со ви те те о риј ске сту ди је или прав ца. Ре тро спек тив но чи та ње и раз
ма тра ње пе снич ких бе ле жа ка о оми ље ној, фор ма тив ној пе снич кој лек
ти ри, о до ми нант ним прин ци пи ма гра ђе ња пе сме или пак о по ку ша ји ма 
од ре ђе ња ње ног ме ста у окви ри ма не ке исто риј ске по е ти ке или пе снич ке 
шко ле углав ном ре зул ти ра нео бич ним и ви ше стру ко ко ри сним са зна
њи ма о по ла зи шти ма, то ко ви ма и ис хо ди шти ма пе снич ког по зи ва.

Онај Dis у ме ни је књи га за пи са и есе ја о јед ном рет ко бо га том пе
снич ком ис ку ству. Исто вре ме но, то је и при ча о на ста ја њу осо бе ног 
по гле да на по е зи ју и свет, ма ле при ват не исто ри је оно га што је Мар тин 
Хај де гер по во дом Фри дри ха Хел дер ли на на звао „пе снич ка ег зи стен ци ја”. 
За и ста, ау тор овим за пи си ма све до чи о ле по ти, иза зо ви ма, ис ку ше њи ма, 
ко нач но, о пу но ћи јед ног mo dusа vi ven di. Он нам сво јим вред ним при
ло зи ма исто ри ји про у ча ва ња књи жев но сти осве тља ва по је ди не аспек те 
глав ног то ка срп ског пе сни штва дру ге по ло ви не XX ве ка, из бли за, као 
са вре ме ник. И са мо је та кав све док јед не епо хе, за хва љу ју ћи бо љем уви
ду у ства ра лач ки рад сво јих пе снич ких са го вор ни ка, ка дар да вре мен ски 
уда ље не чи та о це упо зна са ле по та ма и ис ку ше њи ма жи во та са по е зи јом 
и у по е зи ји. То ис ку ство не чи та мо у при руч ни ци ма и кри ти ка ма. Ње га 
про жи вља ва мо са пе сни ци ма. Очи глед но је, ме ђу тим, да ау тор ни је имао 
та кву за ми сао, већ да је же лео да са бе ре, об је ди ни и за сво ди ви ше де це
ниј ски есе ји стич ки на пор ра за би ра ња у те мељ ним пи та њи ма је зи ка, 
пе сни штва и жи во та. Мо жда и да се би се бе об ја сни и пре ве де.

Си гур но је да је сва ко пи са ње о дру гим ства ра о ци ма, као об лик 
оно га што се у на у ци о књи жев но сти зо ве ме та по е ти ка, а у об ли ку есе
ји стич ких тек сто ва или ин тер вјуа екс пли цит на по е ти ка, исто вре ме но 
от кри ва ње вла сти те, има нент не по е ти ке и фор му ли са ње ау то по е ти ке 
као је дин стве не пе снич ке са мо све сти. Тај про цес се де ша ва и у књи зи 
Онај Dis у ме ни. Си мо но вић се у на сто ја њу да ис при ча при чу о пе снич
ким ства ри ма и сит ни ца ма о дру гим пе сни ци ма, сво јим са го вор ни ци ма 
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и пре ци ма, чи та о цу раз от кри ва упра во као пе сник. На из ве стан на чин 
он пи ше „ау то би о гра фи ју о дру ги ма”. Због то га је ба шти ник ду ге и 
моћ не есе ји стич ке тра ди ци је о пе сни ци ма и о по е зи ји.

Два де сет и је дан за пис и осам пе са ма из раз ли чи тих ства ра лач ких 
фа за, да то ва ни и хро но ло шки по ре ђа ни (од 1980. до 2014. го ди не), су де
лу ју у опи си ва њу умет нич ке пу та ње од три и по де це ни је. Прем да без 
есе ји стич ке ам би ци је, ау тор овим по ступ ком же ли да из гра ди је дин стве
ни на ра тив ни иден ти тет. Јер, са гла сје из ме ђу би о гра фи је и по е зи је 
ис так ну то је у пр ви план. Ства ра лач ко или жи вот но ис ку ство, пре и спи
та но у огле ду, че сто би ва сли ве но, су ми ра но у пе снич ком ис ка зу, то јест 
по ен ти ра но кон крет ном пе смом. Пе сма је ов де ре зул тат есте тич ког пре
ме шта ња до жи вља ја из ва ну мет нич ке ствар но сти. Ге не за тог по ступ ка 
је есе ји стич ки раз ло же на. Не где је пе сма и ау тен тич ни ин тер тек сту ал ни 
од го вор на ево ци ра ну пе снич ку сли ку или сти хо ве. У књи зи су рас по
ре ђе ни кри тич ки тек сто ви, чи та лач ке бе ле шке, ис по вед не и ау то по е
тич ке про зе – крат ке, ин тим не, али дра го це не сту ди је о ства ра лач ким 
иза зо ви ма и ис ку ше њи ма.

Ау тор жи ви с пе сни ци ма и с њи хо вом по е зи јом исто вре ме но жи
ве ћи по е зи ју. Та ко у тек сту по све ће ном Алек сан дру Ри сто ви ћу осве тља
ва вла сти ту по зи ци ју: „При па дам оним пе сни ци ма ко ји ма је по е зи ја 
за ме на за жи вот, за не чим из гу бље ним, нео ства ре ним” (стр. 40). Оту да 
пло до твор но пре и спи ти ва ње уну тра шњег на ме та да пи ше о по е зи ји 
иа ко се овла да ло пи са њем по е зи је и за о кру жи ла по е ти ка. Си мо но вић 
ого љу је сво ју за пи та ност, док, за пра во, бла гом са мо и ро нич ном ми сти
фи ка ци јом ко нач ни од го вор о свр сис ход но сти есе ји за ци је пе снич ког 
ис ку ства пре пу шта чи та о цу, из ме ђу оста лог бри ну ћи се да га ни је збу
нио или оп те ре тио ви шком ин фор ма ци ја (42). С јед не стра не, ва жно му 
је да от кри је ег зи стен ци јал ну по за ди ну по је ди них пе са ма јер их сма тра 
нео ту ђи вим од ис ку ства ко је их је из не дри ло и од по е тич ке са мо спо зна
је чи ји део оста је не ви дљив и не ис ка зив у са мој пе сми. С дру ге стра не, 
ме ђу тим, ис по ља ва ста но ви ште о пе сми као есен ци ји, „пер со ни фи ка
ци ји” је зи ка, пре чи шће ном је зич ком ис ку ству, као књи жев но у мет нич кој 
фор ми ко ја у естет ском сми слу на ди ла зи оста ле. След стве но то ме, у њу 
не мо же ста ти об ја шње ње са мог под сти ца ја, ко је, ма ко ли ко би ло сти ли
зо ва но, оста је ису ви ше три ви јал но да би се на шло у са крал ном про сто
ру пе сме. Бу ду ћи жан ров ски флу и дан и ши рок, есеј нај бо ље од сли ка ва 
ат мос фе ру или осе ћај из ко јих је на ста ла пе сма.

Ис по вест о пи та њи ма сми сла пи са ња, као сво је вр сног пре о бра жењ
ског ге ста, на ла зи мо у огле ду „Лир ско и би о граф ско”. По е зи ја ис хо ди 
из по тре бе есте тич ког об ли ко ва ња мањ ка или ви шка од ре ђе ног осе ћа ња 
или до жи вља ја, ко ји се кроз пе снич ку реч вра ћа у жи вот, ме ња га и опле
ме њу је: „Са мо ње го во ис пи си ва ње, с ри ма ма или без њих, под ра зу ме ва 
’за хват’ у сам до жи вљај, у оно што је прет хо ди ло, што је ство ри ло не што 
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’пре ко’ (или ’ис под’) до жи вље ног, да кле у сам до га ђај, у жи вот. И ту је 
по че так и крај ве ли ке раз ли ке из ме ђу лир ског и ау то би о граф ског” (43). 
На иде ји о тој ра зли ци Си мо но вић те ме љи осо бе но „те ур гиј ско” по и ма
ње пе сни штва. То под ра зу ме ва пре би ва ње у ле по ти пе сме као бо љем, 
пре о бра же ном све ту. Ту су амор ти зо ва ни и пре и на че ни сви жи вот ни 
па до ви и гу би ци, ту су мо гу ћи ис кре ни су сре ти са со бом и вла да хар
мо ни ја дис хар мо ни је за ко јом ва пи сва ка умет нич ка ег зи стен ци ја. Уз 
то, за пе сни ка, при ја те љи (Ду шан Ма тић, Вас ко По па, Рај ко Сје кло ћа, 
Алек сан дар Ри сто вић, Ми о драг Па вло вић, Са ша Ха џи Тан чић, Јо ван 
Хри стић, Бо ри слав Ра до вић) сре ћу се и раз го ва ра ју у пе сми или по во дом 
пе сме. У пе сми по чи ва искре ност и из др жљи вост при ја тељ ства и ис
трај на љу бав пре ма по е зи ји.

Си мо но ви ће во ди вље ње не кој лич но сти или пе сни штву или пак 
не го до ва ње због не ке пе снич ке си ту а ци је увек је искре но и отво ре но. 
Он се не сне би ва да от кри је свој сен зи би ли тет, ис хо ди шта ин спи ра ци је, 
по е тич ка на че ла или по ступ ке и на сто ји да их од бра ни ар гу мен то ва но. 
Пи шу ћи о дру ги ма, а за пра во о се би, он про ди ре ду бо ко, у ини ци јал но 
рас по ло же ње из ко јег ства ра мо дер ни умет ник. То ста ње, ко је без за зо ра 
ела бо ри ра, је сте она по нор на, а ства ра лач ки под сти цај на ме лан хо ли ја. 
У срп ској пе снич кој тра ди ци ји, по зна то је, епо ним ме лан хо ли је пред
ста вља на ди мак пе сни ка Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, ау то ра ан то ло
гиј ске пе сме „Там ни ца”, у ко јој је на ин ди ка ти ван на чин тај пси хо ло шки 
до жи вљај све та по при мио ме та фи зич ку ди мен зи ју. Те ма ти зо ва њем тог 
стра шног, исто вре ме но ра за ра ју ћег и ства ра лач ког рас по ло же ња, Дис 
отва ра вра та јед ном сна жном и трај ном то ку мо дер не по е зи је у на шој 
књи жев но сти. Dis ко јег Си мо но вић у се би на зи ре и у за пи си ма при зи ва 
или ево ци ра озна ка је осве шће не за те че но сти у ве ри га ма ег зи стен ци је и 
ту ге за пр во бит ним са вр шен ством. Са тим бре ме ном са мо пе снич ка, умет
нич ка свест мо же ства ра лач ки да се но си, у сло бод ном про сто ру пе сме. 

Си мо но ви ћу, пом ном чи та о цу, бли ско је и ин ту и тив но и ана ли тич ко 
чи та ње пе са ма и тек сто ва ње го вих прет ход ни ка и са вре ме ни ка. Ин туи
тив но чи та ње се, ме ђу тим, ис по ста вља као гест пре по зна ва ња и до зи ва ња, 
док је ана ли тич ко (по себ но пе са ма Бо ри сла ва Ра до ви ћа: „Ки ри џиј ска”, 
„Мр тва при ро да из Абу ки ра”, „Ве се ло зна ње” или „Ве сла чи”, или пе сме 
„Бо го ви” Јо ва на Хри сти ћа) (са мо)пре по зна ва ње у зна че њи ма, лек сич ком 
бо гат ству и вре мен ским по ру ка ма је зи ка, у „тај на ма је зич ког пам ће ња” 
чи ји је, пре ма ду бо ком Си мо но ви ће вом уве ре њу, храм упра во по е зи ја. 
Си мо но ви ћев чи та лач ки и пе снич ки Dis не гу је „кул ту ру пам ће ња”. Јер, 
ка ко са зна је мо, јед но од из во ри шта ин спи ра ци је за пи са ње пред ста вља 
ети мо ло шко и оно ма стич ко ис тра жи ва ње. Упо зна је мо се са стра стве ним 
тра га о цем лек сич ких об ли ка и зна че ња, кроз вре ме и про стор јед ног 
је зи ка. Ин ди ка тив но је ау то по е тич ко при зна ње „Об ре ди и пе сма” о 
на стан ку пе сме „Ви шња”, или „Реч ник хлад но ће” о пе сми „Прог но за”. 
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У за пи су „На из во ру и уви ру”, о ве за ма са Бран ком Ра ди че ви ћем, уви ђа
мо раз у ме ва ње пе снич ке гра да ци је, као де ла не пре ки ну те је зич ке тра
ди ци је. За хва љу ју ћи пе сма ма на ста лим из те ве зе, по ет ски врх нун ци из 
про шло сти до би ја ју сво је ле ги тим но ме сто у са вре ме но сти. Јер, Си мо
но вић је све стан да све вре ме пе снич ки оби та ва у књи жев но и сто риј ском 
кон тек сту, огром ном по рет ку умет нич ких оства ре ња. Ње гов Dis, свест 
о при су ству пе сни ка пре тка у вла сти тој пе снич кој лич но сти, ода гна ва 
бо ја зан да је у сво јим прег ну ћи ма и по ку ша ји ма осло бо ђе ња из ла на ца 
би о гра фи је и све та ино ко сан. То пре по зна ва ње обез бе ђу је увид у за мет ке 
и вр хун це мо дер ног по е тич ког то ка, ко јем се све сно и сво је вољ но сво јим 
пе сни штвом при кљу чио. Јер, пе снич ки пам ти ти зна чи ожи вља ва ти, 
ода би ра ти, иден ти фи ко ва ти (се), спо зна ти и опи са ти иден ти тет, као за
лог за о кру же не и сми сле не пе снич ке ег зи стен ци је.

Ја на АЛЕК СИЋ

ТРИ ЈУМФ ВО ЉЕ И УПОР НО СТИ НАД СИ ЛА МА  
БО ЛА И СТРА ХА

Ву ка шин Штре кер, Ср ча ност, Књи жев на ра ди о ни ца Ра шић, Бе о град 2016

Чи та ла сам ову књи гу у је ку Олим пиј ских и Па ра о лим пиј ских 
ига ра у Рио де Жа не и ру, то ком вр хун ског три јум фа свет ског спор та, де
мон стра ци је ул ти ма тив них спо соб но сти так ми ча ра и сјај них ре зул та та 
на пе тих над ме та ња. Ме ђу тим, чуд но је ка ко се на ско ро свим је зи ци ма 
„так ми че ње” и „над ме та ње” за ме њу је и са реч ју „бор ба”.

Ка жу да спорт ни је са мо ве шти на ко ја се сти че тре нин гом, ни ти је 
са мо уро ђе на спо соб ност, од но сно та ле нат. За до брог и вр хун ског спор
ти сту по треб на је и ср ча ност – не обич на же ља да се по бе ди – то сви 
же ли мо, чак и кад игра мо „Не љу ти се, чо ве че”, не го упор ност да на ста
ви мо и ка да су шан се про тив нас или се чи ни да гу би мо бор бу. Та ко 
не ка ко му до ђе и у жи во ту: мо же мо би ти из у зет но па мет ни, а да са том 
па ме ћу ни шта не на пра ви мо; мо же мо би ти и ве о ма струч ни, али ако не 
уме мо да се но си мо са иза зо ви ма по сла, не ће мо ни шта по сти ћи; мо же мо 
би ти и при лич но успе шни све до пр вог по ра за. Че сто пи там љу де око 
се бе за што Си зиф и да ље гу ра ка мен на врх бр да, и до би јам раз ли чи те 
од го во ре – на да, упор ност, ве ра, илу зи ја итд. Мо жда је и ср ча ност јед на 
од њих – ср це, су шти на, осми шља ва ње, жи вот. 

Та кво јед но осми шља ва ње у све оп штем ха о су на ла зи и мла ди бео
град ски ти неј џер де ве де се тих го ди на ХХ ве ка. Ме ђу тим, но ви на овог 
ро ма на је те ма ко ја чи ни глав ну фа бу ла тив ну око сни цу – кон тро верз на 




