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ДРА ГА НА ВУ ЈА КО ВИЋ ДРА ГЕ ЉЕ ВИЋ

ПЕ СНИЧ КЕ МЕ ТА МОР ФО ЗЕ  
ДО БРО СЛА ВА СМИ ЉА НИ ЋА:  

„СВЕ СЕ МЕ ЊА ДА БИ СВЕ ОСТА ЛО ИСТО”  
(„ЕЛЕ ГОС ЗА БЕ ЛУ СТРА НИ ЦУ”)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ис тра жу је удео и зна чај екс пре си о ни
стич ког на сле ђа у ства ра њу До бро сла ва Сми ља ни ћа, пре све га 
ути цај аван гард ноекс пре си о ни стич ке по е ти ке Раст ка Пе тро ви ћа. 
Ука зу је се на из ра зи те те мат скомо тив ске пре о бра жа је у ње го вој 
по е зи ји (те ма не да ног, то пос је зи ка и тек ста, те ла и еро са, кул ту ре 
и на сле ђа, лич ног и ко лек тив ног иден ти те та), као и стал не про ме не 
жан ров ских и фор мал норе то рич ких по сту па ка, од ве за не фор ме 
со не та, пре ко пе са ма ду гог, на ра тив ног сти ха, до сло бод не, екс пе
ри мен тал не фор ме и лир ских ми ни ја ту ра. С об зи ром на ти по ло
шкопо е тич ку срод ност са по е зи јом Алек сан дра Ри сто ви ћа, Сми ља
ни ће ва по е зи ја је свр ста на у ме та фи зич ку стру ју на шег са вре ме ног 
нео ек спре си о ни стич ког пе сни штва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: са вре ме но срп ско пе сни штво, До бро слав 
Сми ља нић, екс пре си о ни стич ко на сле ђе, Раст ко Пе тро вић, ме та
фи зич ка по е зи ја.

У сло же ном по е тич ком кон тек сту са вре ме ног срп ског пе сни
штва, у ко ме се пре пли ћу раз ли чи ти тра ди циј ски то ко ви и стру
је, по е зи ја До бро сла ва Сми ља ни ћа за у зи ма спе ци фич но ме сто. 
На и ме, иа ко се као пе сник опи рао сва ком ис кљу чи вом по е тич ком 
од ре ђе њу, Сми ља нић је у свом ства ра њу, у пост мо дер ни стич ком 
ду ху, по ве зао раз ли чи те тра ди ци је на ше по е зи је – сим бо ли стич ку, 
над ре а ли стич ку и екс пре си о ни стич ку, те се ње го ва по е зи ја мо же 
до ве сти у ве зу са нај зна чај ни јим срп ским пе сни ци ма епо хе мо дер не 
и аван га р де. Нас ов де, пре вас ход но, за ни ма удео и зна чај екс пре



65

си о ни стич ког на сле ђа у ње го вом де лу, као и не дво сми слен ути цај 
по е зи је и по е ти ке Раст ка Пе тро ви ћа, због че га се, из ме ђу оста лог, 
мо же го во ри ти и о сво је вр сној ре ин тер пре та ци ји екс пре си о ни стич
ке тра ди ци је у ства ра њу овог ау то ра, и ши ре, о нео ек спре си о ни
стич ким то ко ви ма и стру ја ма на шег са вре ме ног пе сни штва.

 У том сми слу, Сми ља ни ће ву по е зи ју мо же мо по ве за ти и до
ве сти у исту по е тич коти по ло шку ра ван са по е зи јом дру гих са вре
ме них срп ских пе сни ка, пре све га Алек сан дра Ри сто ви ћа. На и ме, 
осла ња ју ћи се ко ли ко на сим бо ли стич ко и над ре а ли стич ко, то ли
ко и екс пре си о ни стич ко на сле ђе, ови пе сни ци ства ра ју не ку вр сту 
„фи ло зоф ске” или „ме та фи зич ке” по е зи је, ко ја пре ко они рич ко 
фан та стич ких пред ста ва те ма ти зу је кључ не ме та фи зич ке те ме сна, 
еро са и смр ти. Слич но Ри сто ви ћу, и Сми ља нић сво јом по е зи јом 
за ди ре у пре де ле слу ће ног, не до хват ног, над ре ал ног све та, иза гра
ни ца по јав ног и ви дљи вог, осве тља ва ју ћи „уро ње ном лам пом” (што 
им је за јед нич ки мо тив), сва „ис ку ше ња у не ви дљи вом”.

Ме сто и по ло жај ових пе сни ка у на шој са вре ме ној по е зи ји 
го то во је исто ве тан и у сми слу њи хо ве скрај ну то сти са јав не књи
жев но кри тич ке сце не и при су ства ко ме је је ди ни циљ и по кре тач 
би ло ства ра ње, а не књи жев но про мо ви са ње „се зон ских по е ти ка”, 
што је у Сми ља ни ће вом слу ча ју још очи ти је. На и ме, Сми ља нић је 
сво ју пр ву зби р ку, Гра на не да ног, об ја вио тек 1970. го ди не, иа ко ју 
је на пи сао го то во два де сет го ди на ра ни је, оста вља ју ћи је да сто ји, 
на ми лост и не ми лост, „гло дар ској кри ти ци ми ше ва”.1 Исти је 
слу чај и са дру гом зби р ком, Са мо тан глас у за јед нич кој успо ме ни, 
ко ја је на ста ла 1970. го ди не, али опет, сти ца јем окол но сти, об ја вље на 
тек 1979. По сле ових, Сми ља нић је за че ти ри де це ни је ства ра ња 
об ја вио низ пе снич ких зби р ки (Ви шак ви да, 1984; Ра је ви у со чи ву, 
1985; Ве че ра са смр ћу, 1989; Со ва во зо во ђа, 1990; Ви лин ка мен, 1993; 
Где све тлост ми сли, 1997; Ру и не и при ви ђе ња, 2001; Ар хив бе ли не, 
2006), уз не ко ли ко из бо ра, пра ће них кон стант ним те мат скофор
мал ним и жан ров ским пре о бра жа ји ма, али и ар хе тип ским те ма ма 
и сли ка ма, ко је упу ћу ју на стал ност у свим про ме на ма и је зич ку 
не из ре ци вост у по ку ша ју до се за ња исти не.

Од по чет ка свог ства ра ња Сми ља нић је (и ов де слич но Ри
сто ви ћу) за у зео из ве стан дис тан ци ран, иро ни чан и ау то и ро ни чан 
од нос пре ма за ла га њу пе сни ка за кри тич ко по твр ђи ва ње и ау то
по е тич ко ту ма че ње соп стве ног де ла. Бра не ћи ау то ном ност и до сто
јан ство по е зи је, да ле ко од „фре не зи је се зон ских по е ти ка”2, он се 

1 До бро слав Сми ља нић, На по ме на уз зби р ку Са мо тан глас у за јед нич кој 
успо ме ни, Рад, Бе о град 1979, 80.

2 У пе сми „До сто јан ства”, из зби р ке Ве че ра са смр ћу, на ла зи мо сти хо ве: 
„У сра му успе ха и под ми тљи вог зна ња / пред не сми ље ном во љом и но вин ском 
ла жи / од по е зи је / не ви дех ни шта бо ље”.
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све сно опре де лио за „ра ди кал но са мо и скљу чи ва ње и уса мљи ва ње”, 
„у зна ку ни че ов ског па то са дис тан ци је”, што је, по соп стве ном 
при зна њу, мо рао „пла ти ти из го ном на мар ги ну”.3 Сми ља нић о то ме 
из ри чи то го во ри у тек сту „Апо ре тич ност са мо ту ма че ња”: „Цео 
је дан век све до ци смо сва ко днев не, све жу стри је сме не фи ло зоф
скоесте тич ких, по е то ло шких, хер ме не у тич ких и кри тич ких кон
це па та – ства ра се на ра ста ју ћа па ра ли те рар на ар хе о ло ги ја ин тер
пре та тив них сло је ва ко ји за тр па ва ју из вор но де ло, одр жа ва ју ћи 
га, баш тим па ра док сом по сре до ва ња и тро ше ња, по не кад и ве штач
ким ди са њем, услов но жи вим у са вре ме ном на сле ђу... Ау тен тич на 
вред ност је она ко јој ни је по треб на до дат на дру га да би би ла оно 
што је сте.”4

Ства ра на по стран це од свих вла да ју ћих „књи жев них иде о
ло ги ја”, по е зи ја је за Сми ља ни ћа би ла ну жност го то во ег зи стен ци
јал ног оп стан ка: „Пи шем, да кле, јер се да вим, јер хва там дах – да 
бих мо жда на пи пао не по сто је ће упо ри ште, да бих се при др жао у 
олу ји за не ки по след њи сто жер пре о стао на ’рав ни рав но ду шној’ 
(А. Ми шо), где ме та фи зич ка сту ден са ња о ва три.”5 Пе сник пи ше 
упра во за то да би из ра зио то осе ћа ње ме та фи зич ке зеб ње и угро
же но сти, „не ла го де у крат ко роч ном чу ду по сто ја ња, по не то још 
из ра них да на са мо ће, кад се оп се сив на пи та ња от ки да ју, пи та ња 
сва ка ко пр во бит на, за чуд на, искон ски на ив на и ег зи стен ци јал но 
стре сна...”6

Про ми шља ње кључ них ме та фи зич ких пи та ња усло вље но је 
сва ка ко и Сми ља ни ће вим фи ло зоф ским обра зо ва њем, ко је се, као 
и код мно гих пе сни ка ње го ве ге не ра ци је (Јо ва на Хри сти ћа, Бран ка 
Миљ ко ви ћа, Ду ша на Ма ти ћа)7, ре флек ту је у број ним фи ло зоф
ским ре ми ни сцен ци ја ма, бо га тој лек си ци и скло но сти ка вер бал ној 
игри, у ко ва њу сло же них и ви ше знач них нео ло ги за ма. Ме ђу тим, 
ка ко су сви ту ма чи ње го ве по е зи је при ме ти ли, Сми ља нић успе шно 
оства ру је склад из ме ђу хлад ног, ин те лек ту ал ног „кон цеп та” и 
лир ског, ин ту и тив ног из ра за, због че га је и ње го ва по е зи ја у до
са да шњој кри тич кој ре цеп ци ји углав ном озна ча ва на као „сред њи 

3 До бро слав Сми ља нић, „Апо ре тич ност са мо ту ма че ња”, По ве ља, 2007, 
бр. 2, 105. Го во ре ћи о свом ства ра лач ком са мо и скљу че њу и ње го вим по сле ди ца
ма, Сми ља нић ов де ка же: „Та по стран че ност и ра бот ни штво у тми ни вла сти тог 
ру дар ског ок на мо жда ме одво ји ло од по ве зу ју ће ма три це и фре не зи је се зон ских 
по е ти ка, али и од фо ку са кри тич ке пе р цеп ци је ко ја про то ко ли ше у свом ис ку
стве ном по љу оче ки ва ња, ре дук тив но оме ђе ног усво је ном књи жев ном иде о ло
ги јом...” (101).

4 Исто, 96–97.
5 Исто, 100.
6 Исто.
7 Са Хри сти ћем и Миљ ко ви ћем Сми ља нић је по ха ђао сту ди је фи ло зо фи је 

на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду.
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ток” на шег по сле рат ног пе сни штва, од но сно као „по е зи ја ин те лек
ту ал нолир ске син те зе”8 или „ре флек сив ног ли ри зма”.9

Те мат скомо тив ска (као и жа нр ов ска) сло је ви тост и из у кр
шта ност Сми ља ни ће ве по е зи је оту да зах те ва ко ли ко емо тив ни, 
то ли ко и ин те лек ту ал ни на пор у иш чи та ва њу ње них ду бо ких 
фи ло зоф ских и по е тич ких зна че ња, на пор ко ји не из о став но до но
си и ра дост чи та лач ких от кр о ве ња. Про цес кри тич кочи та лач ке 
ре цеп ци је, у овом слу ча ју, од ви ја се спо ро и по сте пе но, она ко ка
ко је и пе сни ко ва ми сао ду го и ду бо ко са зре ва ла у је згро го то во 
гном ских сти хо ва. Пе сма се „отва ра” и от кри ва слој по слој, увек 
са нео п ход ним ве лом за там ње но сти и не из ре ци во сти зна че ња, „на 
дну пе сме, где се сва ко ви де ло за чи ње” („Баш то”).

Сам по ет ски про цес Сми ља нић упра во та ко и ви ди: „у амал
га му свог и ту ђег ис ку ства, као да ма ра ње, укр шта ње и про жи ма ње 
свих ду хов них и те ле сних, си мул та них сна га ко је уче ству ју у ’бе
ле же њу ек ста зе’: емо ци је и ме ди та ци је, ин ту и ци је и пер цеп ци је, 
има ги на ци је и до жи вља ја, ин те ли ген ци је и оча ја ња, љу ба ви и ве
дри не, ви дљи вог и не ви дљи вог, уви да и ви до ви то сти, ре чи и не
ре че ног... ме лан хо ли је и же ље, игре и лу цид но сти, слут ње и тај не, 
бли ског и да ле ког, све тлу ца ња пре на тал ног се ћа ња и ан те на смр ти 
на оном бре гу ’с ко га очи на оба све та гле да ју’.”10

Очи глед но је да у по је ди ним сег мен ти ма ови Сми ља ни ће ви 
ау то по е тич ки ис ка зи под се ћа ју на слич не про грам ске те жње на ших 
и европ ских екс пре си о ни ста по сле Пр вог свет ског ра та и њи хов 
от пор пре ма сва кој нор ма тив но сти и ин сти ту ци о на ли за ци ји књи
жев ног ства ра ња. На во ђе ње Раст ка Пе тр о ви ћа о пи са њу сти хо ва 
као „бе ле же њу ек ста зе” (из Раст ко вог есе ја „Про бу ђе на свест”) и 
„све тлу ца њу пре на тал ног се ћа ња”, ди рект но упу ћу је на по е тич ку 
ве зу са овим на шим зна чај ним аван гард ним пе сни ком. На и ме, по
зна то је да је Раст ко Пе тр о вић у свом чу ве ном есе ју „Про бу ђе на 
свест – Ју да” (об ја вље ном у ње го вој зби р ци От кр о ве ње, 1922) од
ба цио до та да шње по и ма ње ли ри ке, „су ви шна фра зи ра ња и раз вод

8 Ми ло слав Шу тић, „Пе снич ки свет као је дин ство у ра зно вр сно сти”, по го вор 
у књи зи До бро сла ва Сми ља ни ћа Уро ње на лам па, Про све та, Бе о град 1998, 209.

9 Слав ко Гор дић, „Вар љи во оби ље”, у: Глав ни по сао, Днев ник, Но ви Сад 
2002, 62. Слич но су Сми ља ни ће ву по е зи ју од ре ђи ва ли и дру ги кри ти ча ри ко ји 
су се ба ви ли ње го вим де лом: Ђор ђе Де спић, „Ме та фи зич ки пиг мент по е зи је”, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 183, сеп тем бар 2007, књ. 480, св. 3, 434–438; Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић, „Пре о бра жа ји је зи ка и сна”, по го вор у зби р ци До бр о сла ва 
Сми ља ни ћа Ис ку ше ња у не ви дљи вом, иза бра не и но ве пе сме, На род на би бли о
те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2009, 177–189; Ми хај ло Пан тић, „До бро
слав Сми ља нић: фо то гра фи је сна”, у: Дру ги свет иза све та, На род на би бли о те ка 
„Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2009, 37–40.

10 Д. Сми ља нић, „Апо ре тич ност са мо ту ма че ња”, 100–101.
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ња ва ња та ко зва но – по гре шно – лир ска”11, уно се ћи у сво ју по е зи ју 
чи тав ре ги стар но вих, те ле сних сен за ци ја, ме ђу ко ји ма је на пр вом 
ме сту би ло „та јан ство ро ђе ња”, за ње га „исто та ко ве ли ко, мо жда 
и ве ће но та јан ство смр ти”.12

По ред очи глед них те мат ских срод но сти, Сми ља ни ћа и Раст ка 
Пе тр о ви ћа ве зу је и сли чан од нос пре ма ства ра њу, као от кро ве њу 
и ек ста зи, ко ја до но си го то во те ле сно за до вољ ство и осло бо ђе ње: 
„...не оства ру јем ве ли ку умет ност већ са мо ве ли ку ек ста зу”13, ре ћи 
ће Раст ко у по ме ну том есе ју. 

На сли чан на чин су о по е зи ји пи са ли и дру ги екс пре си о ни сти, 
по пут Цр њан ског и Ви на ве ра, у на шој, од но сно Ед шмида, у не мач
кој књи жев но сти. Та ко Ед шмид го во ри о „не чу ве ној ек ста зи ду ха”14 
у по е зи ји екс пре си о ни зма, Ви на вер ис ти че да им је циљ „ства ра
ње, а не оно ство ре но”15, док се Цр њан ски у сво јим по зна тим есе
ји мама ни фе сти ма, „Об ја шње ње Су ма тре” (1920) и „За сло бод ни 
стих” (1922), за ла гао за ек ста зу рит ма и ду ха по е зи је.

Сми ља ни ће во ви ђе ње по е зи је мо же мо по ве за ти и са оним 
по став ка ма екс пре си о ни стич ке по е ти ке ко је се од но се на осе ћа ње 
дез ин те гра ци је и ди со ци ја ци је су бјек та у све ту, о че му су та ко ђе 
пи са ли по ме ну ти екс пре си о ни сти, нај ви ше Ви на вер у „Ма ни фе сту 
екс пре си о ни стич ке шко ле” (1920), го во ре ћи о „ди на ми ци ха о са” 
и „по ре ме ће ној рав но те жи” све та: „Екс пре си о ни зам... по ла зи од 
то га да је рав но те жа по ре ме ће на... Тај бол за рав но те жом мо ра се 
по бе ди ти и мо ра се ићи, као и пре, као и увек, у прав цу сти хи је.”16 
Слич но го во ри и Сми ља нић у тек сту „Апо ре тич ност са мо ту ма
че ња”, ка да ука зу је на „рас пр ска ва ње и уру ша ва ње сли ке све та и 
све та са мог” и пе сни ка ко ји пред гро зом вре ме на и апо ка лип сом 
ве ка „по ла зи од ди со нан це”, „од нул те тач ке, бри са ног про сто ра, 
бес кућ ни штва”, „да ју ћи сав глас кр хо ти на ма ко је ва пе за це ли ном”.17 
По е зи ја је за Сми ља ни ћа „сан о не да ном, у ко ме је оно дру где и 
дру га чи је ма гич но при ви ђе ње на на шем пу ту за не ком зве здом”, „оно 
ди сов ско ’из ван’... где се тра жи све а на ла зи не тра же но...”18

11 Раст ко Пе тр о вић, Са бра не пе сме, из бор и пред го вор Све тла на Вел мар 
Јан ко вић, СКЗ, Бе о град 1989, 103.

12 Исто, 100.
13 Исто, 102.
14 Ка зи мир Ед шмид, „О пе снич ком екс пре си о ни зму”, у: Ан то ло ги ја екс

пре си о ни стич ке при по вет ке, прир. Ср дан Бо го са вље вић, прев. Алек сан дра 
Ба ја зе тов, Ср дан Бо го са вље вић, Све то ви, Но ви Сад 1995, 228.

15 Ста ни слав Ви на вер, „Ма ни фест екс пре си о ни стич ке шко ле”, у: Гро мо
бран све ми ра, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1985, 3.

16 Исто, 20–22.
17 Д. Сми ља нић, „Апо ре тич ност са мо ту ма че ња”, 101.
18 Исто, 105.
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Из број них на во да мо же мо уо чи ти да је До бро слав Сми ља
нић, на тра гу ме та фи зич ке по е зи је на ших мо дер ни ста (пре све га 
Ди са) и аван гард них пе сни ка (Раст ка Пе тр о ви ћа, Цр њан ског, Ви
на ве ра), гра дио сво ју по е ти ку осо бе не ре флек сив не сен зи бил но сти 
и фи ло зоф ске упи та но сти, у стал ној по тра зи и че жњи за из гу бље ном 
тран сцен ден ци јом. „Пе сма па ти од скла да / Сум њом тре ба по че
ти”, је дан је од ње го вих пр вих сти хо ва (из пе сме „За ви чај ру же”), 
ко јим је и од ре дио свој да љи пе снич ки пут.

На и ме, од по чет ка (од пр ве зби р ке, Гра на не да ног), био је то 
пут сум ње, пре и спи ти ва ња и по тра ге за нео ме ђе ним и не до сег ну
тим мо гућ но сти ма жи во та („Он има лик од не да ног ми. Он за ри / 
Не до вр ше ност мо ју а сам не до ре чен” – „Ан ти те ла”), и то ка ко на 
по љу ин ди ви ду ал ног, та ко и оп штег, исто риј ског и ци ви ли за циј ског 
пам ће ња, у стал ном, на из ме нич ном сме њи ва њу ра ста и оси па ња, 
на ста ја ња и не ста ја ња, уре зи ва ња и бри са ња се ћа ња у „ар хи ву 
бе ли не”. При том, то пос „бе ли не” („пра зне стра ни це”, „пра зног 
ли ста”) у Сми ља ни ће вој по е зи ји упу ћу је на ар хе тип ске сли ке пра
по че ла и пра по чет ка свих ства ри, у ко ји ма се ци ви ли за циј ским и 
исто риј ским ко дом уре зу ју и бри шу се ћа ња лич ног и ко лек тив ног 
иден ти те та: „из ју тра за су тра пра зан лист / без крај ње тач ке на 
бе ли ни” („Кр ти ца”). Та ко „ар хив бе ли не”, у ви ше слој но сти свог 
зна че ња, упу ћу је на не ис пи сан, не до вр шен, „уза стоп но не до го ђен 
жи вот” и све ње го ве про пу ште не мо гућ но сти, на „исто ри ју из гу
бље них ко ра ка”, ве чи ти по че так у „веч ној са да шњо сти”, од но сно 
уза луд ност све ко ли ког ци ви ли за циј ског хо да у „бес по ве сном ра ду 
но ћи”:

Све се ме ња да би све оста ло исто
(„Еле гос за бе лу стра ни цу”)

У зби р ци вр то гла ви ца збр ка ност и пад
Сва ка је стра ни ца пре вре мен крај хро ни ке
Бе ли на пре ска че плот и прет хо ди бе ли ни
Са мо је ам бис за стрт у кру гу на ви ке
По ко ја све та књи га да ми 
Отво ри од јед ном
Уза стоп но не до го ђен жи вот

Утро шен је бес по ве сни рад но ћи.
(„Гроб у про зо ру”) 

Исто вре ме но, овај то пос се од но си и на мо тив књи ге и пе
снич ког ства ра ња, су о че ног са не пре кид ним „бе ли на ма” бе сми сла, 
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пра зни не и ни шта ви ла: „о не на пи са на књи го бла го ве сти / мо ре 
не збри ну то ту го са мо све сти / оп ко ља ва нас вре ме као умр лог 
плач” („Оп ко ља ва нас вре ме као умр лог плач”).

У дру гој, не на сло вље ној пе сми зби р ке Гра на не да ног, ко ја 
већ пр вим сти хом „Био сам ро ђен” упу ћу је на Раст ко ву по е зи ју, 
Сми ља нић пре и спи ту је сам чин жи во та, од но сно ро ђе ња, же ле ћи 
да се уве ри у ње го ву не из бе жност и оправ да ност: „Је сам ли иза
брао свој пра ви час / Или са мо ту ђу мо гућ ност про ћер дао”. Ни зом 
пи та ња отва ра ју се раз ли чи те сфе ре зна че ња, ко је за ди ру и у сно
ви дов но и пре ег зи стен ци јал но ис ку ство. Пе сник се пи та да ли је 
ње го во ро ђе ње не ког или не што про ме ни ло, по ре ме ти ло, или са мо 
окр зну ло („Не што не ког не чим је сам ли / Ре ци те”), или је ње го во 
по сто ја ње оно „ди сов ско” пре ег зи стен ци јал но „из ван” („пре сва
ког сна”). Пе сма је го то во у це ло сти гра ђе на у нео д ре ђе ном, упит ном 
об ли ку, при че му се у пр вој стро фи, уз умно жа ва ње нео д ре ђе них 
за ме ни ца, че ти ри пу та по на вља пи та ње је сам ли, ко је по тен ци ра 
упра во осе ћа ње за чуд но сти и за те че но сти жи во том. У дру гој стро
фи се на из ме нич но, три пу та, сме њу ју пи та ња је сам ли / или, ко ја 
по ста вља ју раз ли чи те мо гућ но сти од го не та ња жи вот не тај не: „Је сам 
ли по ди гао за стор не ми лост очи ма / Или ме у све му ви ше не го у 
ме ни има / Ра но је ре ћи”. Тре ћа стро фа отва ра сву нео д ре ђе ност 
и тај но ви тост пред сто је ћег жи вот ног пу та по на вља њем пи та ња 
хо ћу ли („Хо ћу ли има ти шу му на зим ским ок ни ма / Хо ћу ли се 
из гу би ти у њој ра строј ства уне ти”), да би по след ња, не ком вр стом 
из ри чи тог го во ра, ис та кла ну жност су о ча ва ња са чи ње ни цом жи
во та, ко га тре ба „учи ни ти не из бе жним”, од но сно спо зна ти га и 
„ис пи са ти” сми слом.

Та ко се од по чет ка Сми ља ни ће вог пе сни штва уво ди, ва ри ра 
и пре о бли ку је то пос мо гућ но сти и те ма не да ног, „у чи јој би ти пул
си ра и не пре ста но ри је на пор да се пре ђе за те че но, очвр сло, уста
ја ло ста ње све та и ис ку ства, да се афир ми ше не за до вољ ни, увек 
упит ни и тра га лач ки су бјек ти ви тет”.19

Су о чен са тај ном жи во та и по сто ја ња, Сми ља нић у ис тој пе
сми („Био сам ро ђен”) пре и спи ту је и чин го во ра, од но сно пе ва ња 
(„У ср цу вла сти тих кла ња и зло де ла / Да ли све ре ћи”), што ће у 
на ред ним пе сма ма по ста ти јед на од ње го вих оп се сив них те ма. Пе
сма „Док вре ме на још има” уво ди и ка те го ри ју вре ме на, као усу да 
ко јим смо огра ни че ни и спу та ни у оном нај дра го це ни јем – у ства
ра њу и љу ба ви („И ре кох / љу ба ви би ће / а вре ме на ма ло”). У вре
ме ну ко је се оси па и не ви дљи во из ми че („вар љи ва пла вет бив ших”), 

19 Три во Ин ђић, „Com pun ctio cor dis”, Де ло, ав густ –сеп тем бар, 1982, бр. 
8–9, 164.
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у ве чи том оче ки ва њу ре чи, тим „ве сни ци ма на до ла же ња”, „пре ко 
сна и ума”, пе сник пе ва „да дух од бра ни / до оне ка сне пла ве ти”: 
„И ре кох / ка за ног сја ја ће би ти / а вре ме на ма ло”.

По пут Раст ка Пе тро ви ћа, Сми ља нић сво јим сти хо ви ма ан
тро по мор фи зу је по е зи ју, ука зу ју ћи исто вре ме но на ње ну фи зич ку 
ди мен зи ју и не до ку чи ву, они рич ку при ро ду. „Рас пе та на жи ци од 
па кла и сна” („Мр мо ре ња”), по е зи ја за пе сни ка пред ста вља го то во 
те ле сни до жи вљај бо ла (ра ђа се „из кр во то ка”, „у ср цу вла сти тих 
кла ња и зло де ла”, „реч нам вра ће на кљу је у че ло без од је ка”)20, али 
и ек ста зе и ду хов них оза ре ња, ко ја по пут „уну тра шњег сун ца” отва
ра ју не ви дљи ва вра та ме та фи зич ког све та:

Пе сма нас ло ви, мр мор осва ја и жа ли
Ше вар сна по ви јен ћу та њем о сја ју
Не ког све та ко га за тим отва ра ју
Уну тра шњем сун цу да га па ли.

(„Мр мо ре ња”)

те ре чи те пти це из кр во то ка
те ма ле ре ке што ник ну не ми сле ћи на ушће

(„Прах без ур не”)

У мно гим пе сма ма Сми ља нић из ра жа ва ам би ва лент ну при
ро ду по е зи је и сло же не ме та мор фо зе пе снич ке ре чи, што га при
бли жа ва мо дер ној, нео ек спре си о ни стич кој об ра ди ове те ме, од но сно 
свим крај но сти ма и би нар ним ка те го ри ја ма екс пре си о ни стич ке 
по е ти ке, за сно ва не на опо зи ци ја ма те ла и ду ха, Еро са и Та на то са, 
ма те ри јал ног и тран сцен ден тал ног све та. 

У том сми слу, ка рак те ри стич на је ан то ло гиј ска пе сма „Мр мо
ре ња”, из пр ве зби р ке, у ко јој су сто пље не го то во све ње го ве оп
се сив не, опреч не те ме: ро ђе ња и смр ти, ствар но сти и сна, ду хов них 
и те ле сних не ми ра, „пла ве ти и тла”, „кр ви” и „бе ли не”, од но сно сва 
уну тра шња про тив реч ја, пре то че на у пе снич ка (је зич ка) „мр мо
ре ња” („у про тив реч ју спа ва гор ка ка пља ле ка”):

Јер бес крај не зна где ће за но ћи ти
У кр ви ко ју бе ли на још иште
Дух ће из вор ра ног гу бит ка от кри ти
Што свет ко ви ном спа ја бит и гу би ли ште.
...
О пр во кроз нас про ђу пу те ви па не ка

20 Слич но по е зи ји при сту па и Раст ко Пе тро вић ка да у пе сми „Пу сто лов 
у ка ве зу” ка же: „то крв из ме не го во ри”.
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Ми лост зри на усни пла ве ти и тла
Не мир на и гре шна ру ко од по чет ка 
Рас пе та на жи ци од па кла и сна.

Те жња да је зи ком отво ри „ма ху ну пр во би ти” („Уштап”), „кап 
пра по че ла и пра сна ге”, „оно ни от куд и ни од че га” („Ма терија ”) 
и до сег не „без и ме но не ис ка зи во ниг де”, од во ди пе сни ка у ми стич не 
пре де ле сно ва, еро са и те ле сног у чо ве ку: 

По сто ји исти нит ме теж б е з  и  м е  н о
Не ис ка зи во н и г  д е  при чест на де
По сто ји у на ма гу шће вре ме при кри ве но 
И оп чин ка сним во ћем на док на де

И ерос бли зи не би ћа од шкри ну та
У по зном ча су ка да све окле ва
Остат ком је зи ка тај на не збри ну та
У књи зи – на че та сум њом – по бо ле ва

(„Не ис ка зи во ниг де”)

Од го не та ју ћи тај ну „оп чинпе сме” и „ло зе је зи ка”, Сми ља нић 
за ди ре у на дум но, пра за ви чај но по сто ја ње, у ко ме су сан и је зик, 
„два бли зан ца”, је ди на ве за са оно стра но шћу: „сва би ћа за ђу са 
је зом у пра лик / а са нов ник им ка же: на дум но је / шта два бли зан ца 
ра де: сан и је зик” („Сан и је зик”); „С ом чом ви ди ка / с не ким остат
ком спа са / у о н о  в и д  за по сле ни / пе ва мо / а сво га стра ви мо се 
гла са” („Оно од го ђе но”, VII).

Упра во је у то ме и нај ве ћа вред ност ње го вих сти хо ва – ка да 
је зи ком и рит мом пе сме го во ри из ду би на ира ци о нал ног, ван ра
зум ског ис ку ства, „ко је че сто из ми че и са мом је зи ку”21, до во де ћи 
га по вре ме но до крај ње тач ке не про зир но сти и за там ње но сти зна
че ња („још је зом је зи ка ку шаш ус кра ће но” – „Оно од го ђе но”, II).

То пос је зи ка и тек ста и стал но ис ку ша ва ње ње го вих мо гућ
но сти обе ле жи ће це ло куп ну Сми ља ни ће ву по е зи ју. У на слов ној 
пе сми зби р ке Са мо тан глас у за јед нич кој успо ме ни на ла зи мо мо дер
ну ва ри ја ци ју и по и гра ва ње фор мом мо ли тве, упу ће не по е зи ји 
(„не ка бу де во ља тво ја”), из ко је про го ва ра ек ста тич на жуд ња за 
ње ном „ми ло шћу” и ду бо ком, скри ве ном су шти ном да из ра зи сва 
про тив реч ја све та („не ка бу де ДА / оно ме НЕ / што по чи ње са 
АЛИ”) и име ну је оно слу ће но, не ви дљи во, пре ћу та но и „не да но”: 
„не ка бу де све у че му ви ше не ћу би ти / са мо тан глас у за јед нич кој 

21 Б. Сто ја но вић Пан то вић, нав. текст, 185.
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успо ме ни на не да но / и пре ћу та но што ни ви до ви ти из ву ћи не мо
го ше / из за грц ну то сти от кри ћа нат кри љу ју ћег...”

Као што смо већ ис та кли, у мно гим Сми ља ни ће вим пе сма ма 
до ла зи до из ра жа ја те мат скомо тив ска срод ност са по е зи јом Раст ка 
Пе тро ви ћа, што је у пр вој зби р ци, Гра на не да ног, нај ди рект ни је 
ис ка за но пе смом „Тај на пра сли ка”. На и ме, ова пе сма, по све ће на 
упра во Раст ку Пе тро ви ћу, по мо ти ви ма ње го ве по е зи је, пе ва о тај
на ма ро ђе ња и сна. Осла ња ју ћи се на Раст ков про дор у ира ци о нал
но, не до хват но и под све сно у чо ве ку, Сми ља нић по ла зи од „пе сме 
ро ђе ња, вид што ску пља и вра ћа”, „за ве жља ја пам ће ња”, скри ве ног 
у не по зна тим ду би на ма лич ног и ар хе тип ског на сле ђа. Слич но 
Раст ко вим гра ма тич ким и син так сич ким по ме ра њи ма и за ум ном 
је зи ку, ко ји пра ти ри там ек ста зе и сно ва, Сми ља нић овом пе смом 
из ра жа ва сву ми стич ну не из ре ци вост чо ве ко вог уну тра шњег жи
во та, као и осе ћа ње стра ха и је зе пред мрач ним пре де ли ма под све
сти, у ко јој су уре за не „тај не пра сли ке” пра по чет ка жи во та:

У ра свит све чан про же ти смо је зом
Пред не по зна тим као пред отров ном тр пе зом
Вер но нат кри ље ни сва ки сво јим сво дом

Сва ки у сво ме зво ну бу дан; спа ва
Још не што ноћ но у све му и зго дом
Чу ћеш у сну где му кло от ку ца ва.

На тра гу Раст ко ве по е зи је ко ја про ми шља тај ну ро ђе ња и 
пра по сто ја ња, на ста ја ле су мно ге Сми ља ни ће ве пе сме, у свим 
фа за ма ње го вог пе снич ког ра да:

Ти што се
Су кр ви чав бу диш
У ма тич ној сли ци
Ме ни слич ни ји од ме не

У при зо ру ко ји гле дам
Отрг нут од се бе.

(„Ти”; зби р ка Ви шак ви да)

При зна јем, са мо вољ но сам иза шао
из сво је мај ке. Оне но ћи,
...
При зна јем, у уте ру су од ре дио ни сам
по ло жај свој у ко смо су.
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Мо жда сам са мо ту ђе ме сто за у зео
и са да сам не ког не ро ђе ног глас.

(„Раз у мем тај јад”; зби р ка Ви лин ка мен)22

Спо на са Раст ко вом по е зи јом и оп се си ја тај ном те ле сног на
ро чи то је из ра же на у ци клу су „По не кад мо је те ло”, из зби р ке Ра
је ви у со чи ву. Схва ће но као за се бан ен ти тет, чи ји се жи вот од ви ја 
не за ви сно од ње го ве во ље („Те ло је мо је по не кад мо је те ло”; „Оно 
и ја / Ту ма ра мо / Раз ли чи тим пу те ви ма / Ми сле ћи да је је дан”), 
те ло је у Сми ља ни ће вој по е зи ји исто вре ме но из вор пат ње и не из
ле чи вих ра на („Мо је те ло је / Об лик / Кри во тво рен у пат њу”), као 
и сим бол тро шно сти и про па дљи во сти жи во та („А те ло / Ра ни 
по зив ле ша”; „Те ло је мо је клат но / Обе ше но о ни шта / Пут ник 
из ме ђу два за бра на”). У број ним ва ри ја ци ја ма овог то по са Сми
ља нић укљу чу је и ње го ву еро тич ку ди мен зи ју („Мо је те ло не до
вр ше но је без ње ног те ла”; „На ша два те ла у те ле сност до зре ла”), 
је зич ки ар ти ку ли шу ћи на гон скоек ста тич ни го вор исто вре ме не 
те ле сне жуд ње и пат ње: 

Не му шти је зик зве ри, при та је не
Пред скок, кад ме од ба цу је
Под му кли ко стур
Мај стор у рас ко ли ма

Раз би је них ко ле на, лак то ва
Згње че не же ље за дру гим...

(„По не кад мо је те ло”, 2)

Мо је те ло је 
Сли ко вит па као

(„По не кад мо је те ло”, 3)

Мо је те ло тр пи, коњ ски, ка па ви цу у но сни цу,
уси ја на гво жђа, ча вле под нок ти ма,
ки да ње жи ла и ве на – бе сну звер
на у ку, же же но пи смо – цвр че ћу азбу ку
у ме су, и сва ку му ку у елек троја у ку.

(„До да так те лу”)

22 Мо же мо их упо ре ди ти са Раст ко вим пе сма ма из От кро ве ња: „Пу сто лов 
у ка ве зу”, „Је ди ни сан”, „Тај на ро ђе ња”, „Ноћ Па ри за (са по след њег сним ка ма
те ри ног)”: „би ти гну сна, огром на, дрх та ва пла зма” („Пу сто лов у ка ве зу”); „О, 
хо ћу да знам ко ли ко је за мном тад кр ви ис те кло...” („Ноћ Па ри за”); „За ње га 
бар знам да са ња тај сан / У тр бу ху сво је ма те ре... / И опет кроз исте са ле сна / 
За ку цам пре стра вљен на ми шић на вра та овог жи во та” („Је ди ни сан”).
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Ипак, без об зи ра ко ли ко је то пос те ле сног у Сми ља ни ће вој 
по е зи ји за сно ван на чул ном, па и на гон ском до жи вља ју, пе сник га, 
нај че шће уз иро нич ни от клон, пре но си у сфе ру ми са о ног, ап стракт
ног зна че ња, ре ми ни сци ра ју ћи раз ли чи те те ме лич ног, исто риј ског 
или ци ви ли за циј ског пам ће ња.

У це ло сти, зби р ком Ра је ви у со чи ву (1985) Сми ља нић, ко ри
сте ћи из ве сне екс пре си о ни стич ке по ступ ке (дис тор зи је, си мул та
но сти, иро ни је и гро те ске), те ма ти зу је то по се апо ка лип се, ра са па 
сми сла и тех но ло шке али је на ци је са вре ме не ци ви ли за ци је, ко ја се 
гу ши и не ста је у соп стве ним нар ко тич ким, ве штач ким „ра је ви ма”:

Улаз у ја зби ну
Оки ћен лам пи о ни ма
Там но је ждре ло
Где рђа је зик де тињ ства

(„Ко же и број ча ни ци”)

...удво ри штво хи тре
Смр ти уз пор табл елек тро ни ку; у од сја ју
Ци ви ли за ци ја пр ви пут из јед на че на 
Са сво јом сен ком...
...
И љу бав ни ци вар ка ма ра стро је ни
Ва де цар ским ре зом ма ков цвет
Из те скоб ног ра ја

(„Sum ma tec hno lo gi ae”)

У та квом „те скоб ном ра ју” гу би се реч, је зик „де тињ ства све та” 
се за бо ра вља и на кра ју уми ре. Ци ви ли за ци ја ко ја „усмр ћу је је зик”, 
као је ди ну мо гућ ност оп стан ка, ху ма ни за ци је и оду хо вље ња, ти ме 
је осу ђе на на за бо рав и крај:

Ис па да ју сло ва из књи ге, де ца из оди ве.
По ру ка иде под зе мљу, ла веж
У не бо, страх
И ма че ва њем ан те на на ве тру
Усмр ћу је је зик.

(„Тор ње ви, ог ње ви и по нор ни це”)

где се зде ну ло ус кра ће но и про ма ше но у 
пре ти ца њу,
где тај но пи смо гу бит ни ка отва ра по вест.

(„Про зор и пче ла”)
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У овој збир ци ме та фо ра ти гра (из пе сме „Ма сти љав је зик 
ти гра”), ко ји сво јим не му штим је зи ком бри ше пе сни ков са па пи
ра, оли ча ва звер ство са вре ме не ци ви ли за ци је, у ко јој се, по Сми
ља ни ће вим ре чи ма, пе снич ки глас гу би „у ан тро по ло шком бе сни
лу и бу ци но вог тех но ло шког вар вар ства”23, оста вља ју ћи пра зан 
свет, без го во ра: „Сул тан ски сит / Ли же / С не хај ним сме шком / 
Мо ју по слу шну ру ку / (Ка ква бла же на / Ане сте зи ја) / Бри ше / Је зи
ком / Мој је зик / Са па пи ра / (Ка ква пре ху ма на / Бе ли на) / И од ла зи 
/ Без ви дљи вог раз ло га” („Ма сти љав је зик ти гра”). Као на ста вак, 
у пе сми „Postscrip tum за ти гра” чи та мо: „Кад су га / Јед но га да на / 
Лов ци / До не ли из ло ва / Ње гов је зик / Оспи чав / Опри штен тек стом 
/ Имао је бо ју / Мог ма сти ла”. Сми ља нић та ко и овим сти хо ви ма 
упу ћу је на ар хе тип ско на сле ђе ци ви ли за ци је и ду бо ке на сла ге 
се ћа ња, ко је из би ја ју ис под „ар хи ва бе ли не”. По во дом ове пе сме и 
чи та ве зби р ке, упут но је на ве сти и Сми ља ни ће во кри тич ко ви ђе ње 
са вре ме не исто ри је и „ово вре ме ног за ве шта ња”, „ар хи ви ра ног у 
под зем ним ла гу ми ма се ћа ња”24, ко ја као по нор ни ца из би ја ју из 
зе мље у сва ком но вом вре ме ну ег зи стен ци јал не и ци ви ли за циј ске 
кри зе: „Се ћа ње све до чи и о сно ви ма ко ли ко о де ли ма и ге сто ви ма. 
Оно је па лимп сест сва ке ’по бе де’ и ки се ли на ко ја на гри за пер га
мент исто ри је. По ве ља по бе де сво јим на лич јем нај че шће при зи ва 
не ис пи са ну те му вар вар ства. Пу стош и смрт ни су ис кљу чи ви по
сед ог ња и ма ча, оне су пре ћу та не став ке у це нов ни ку ’на прет ка’. 
Дво лич ност мо дер не ци ви ли за ци је и је сте у то ме што она ци ви ли
зу је а не уки да вар вар ство.”25 

Та ко се зна чај ним де лом Сми ља ни ће ва по е зи ја мо же ту ма
чи ти и из угла кри тич ког/ак ти ви стич ког нео ек спре си о ни зма, ко ји 
на нов на чин пре и спи ту је и про бле ма ти зу је ла жне вред но сти са
вре ме не кул ту ре и ци ви ли за ци је.

На ред на Сми ља ни ће ва зби р ка, Ве че ра са смр ћу (1989), те ма
ти зу је то пос смр ти из у зет но су ге стив ним сти хо ви ма, ко ји ма пе сник 
ис ти че ње ну сва ко днев ну бли зи ну и при сност, ми рис ње ног „не
ви дљи вог при су ства” у све му што га окру жу је. Дух мр тве про
шло сти, иш че злих гра до ва, „што их за јед ну ноћ пре кри је тра ва”, 
„злат них” и „кр ва вих” ру ку ко је су до ди ри ва ле њи хов ка мен („Ми
рис при су ства у шет њи Ка ле мег да ном”), са чу ван је у пам ће њу 
по е зи је: „Се ти ћу се оног што са мо пам те ру ше ви не. / Се ти ћу се и 
оног што је по ру ше но у се ћа њу. / Се ти ћу се че га се ни ко не сме да 
се ћа / пред оним што ни кад би ло ни је. / На ме сту / где је све јед ном 

23 Д. Сми ља нић, „Апо ре тич ност са мо ту ма че ња”, 103.
24 Исто.
25 Исто.
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би ло мо гућ но / а где ни тра ва не ра сте ви ше” („Се ти ћу се где ни 
тра ва не ра сте ви ше”).

У овој збир ци, као и у прет ход ним, у ви ше пе са ма на ла зи мо 
мо тив лам пе, из у зет но ва жан за ду бљи, ме та фи зич ки сми сао Сми
ља ни ће ве по е зи је, ко ји га по ве зу је и са дру гим на шим са вре ме ним 
пе сни ци ма ове ори јен та ци је, пре све га Алек сан дром Ри сто ви ћем. 
Та ко „лам па” у исто и ме ној Сми ља ни ће вој пе сми (као и код Ри сто
ви ћа) озна ча ва по нор но осве тље ње би ћа, ко је у сво јој „ул тра у са
мље но сти”, „бли жи све му”, „све ви ди”, ра за зна ју ћи „тми ну или 
раз да ње”. Мо тив све тло сти, као „ви шак ви да” (оног уну тра шњег), 
„уро ње не лам пе” или „све тло сти ко ја ми сли”, про вла чи се кроз 
ње го во це ло куп но пе сни штво (опет слич но Ри сто ви ћу), као сим
бол не у ни шти ве ме та фи зич ке би ти ду ше, ко ја за ри пре де ле смр ти, 
ни шта ви ла и „не мо те” све та: „Жи жак / Што се па ли / У дну / Стра
хо о ке но ћи” („Жи жак”); „тек по не ко уздар је уз ве здио си / У ду шу, 
да све тли у огром ној но ћи ми не рал не / Не мо те...” („Баш то”).

Срод ност са Ри сто ви ћем при мет на је и у те ма ти за ци ји то по
са смр ти, ко ји Сми ља нић у овој збир ци ва ри ра и пре о бли ку је на 
раз ли чи те на чи не, од ре флек сив номе лан хо лич ног до ху мор ноиро
ниј ског при сту па. Ње го ви крат ки, ду хо ви ти за пи си озна че ни бро
је ви ма, у пе сми „По ве ћај те ди оп три ју”, умно го ме под се ћа ју на Ри
сто ви ћев про за ич ни по ет ски дис курс у зби р ци Плат но. На ве шће мо 
не ко ли ко ова квих Сми ља ни ће вих цр но ху мор них, „афо ри стич ких” 
за па жа ња о смр ти: „Аген циј ске ве сти ка сне: / смрт пре ти че вест 
о свом до ла ску” (5); „Сва ка во да има / сво је да вље ни ке” (18); „Не 
знам из ми чем ли / или је смрт на тач ка / сва ко ме сто где сто јим” 
(19); „Док се зи дар из ми че / нас за тр па ва ју ру ше ви не” (20).

Сми ља ни ће ва зби р ка Ру и не и при ви ђе ња (2001) јед на је од нај
зна чај ни јих пе снич ких зби р ки на ше са вре ме не по е зи је с по чет ка 
но вог ве ка и ми ле ни ју ма, ко ја на не ки на чин ре ка пи ту ли ра све вред
но сти и то ко ве ње го вог пе сни штва. Овом збир ком Сми ља нић је 
до се гао пу ну ме ру сво је ства ра лач ке зре ло сти, пе сма ма из у зет не 
се ман тич ке сло же но сти, раз гра на те асо ци ја тив но сти и, сва ка ко, 
ан то ло гиј ске вред но сти („Пто ло меј ре че да оста је на сво ме”, „Ен
ци кли ка кри ка”, „Буб ње ви и ти ши не”, На тлу сру ше не сред њо ве ков
не цр кве под Жу бе ром”, „Име так у очи ма”, „Од зво ни ло је с тор ња”, 
„Па лимп сест о зе мљи”, „У ру ше ви на ма”). Зби р ка је пре вас ход но 
на дах ну та ме ди та тив номе лан хо лич ним про ми шља њем про шло
сти, ду хов них, ре ли ги о зних и кул тур них ар хе ти по ва на ше ци ви
ли за ци је, ру и на ма и ру ше ви на ма жи во та и ње го ве „пост би блиј ске 
хро ни ке”: 



78

У ову пе сму ући ће са мо ру ше ви на с ма хо ви ном,
тло цр том и зга слим мо ли тва ма без и ме них,
јер сва ки иш че зли раб је ано ним у бож јем по ме ну.

(„На тлу сру ше не сред њо ве ков не 
цр кве под Жу бе ром”)

Од се ви екс пре си о ни стич ке по е ти ке ов де про би ја ју кроз гу сту 
асо ци ја тив ну мре жу зна че ња и број них мит ских, ре ли гиј ских, 
књи жев них и исто риј ских ре ми ни сцен ци ја (Пто ло меј, Оди сеј, 
Про ме теј, Ита ка...), као и ау то по е тич ких на но са и то по са, по зна тих 
из ње го вих прет ход них књи га (то пос бе ли не, про пу ште них мо
гућ но сти и по ти сну тог ар хе тип ског пам ће ња):

Под на ме ти ма бе ли не,
где је још све мо гућ но,
где сли ка пре кри ва сли ку, 
сва про шлост ни је про шла:
она ко јој смо ду жни
до ћи ће по нас.

(„Ми рис ја бу ко вог цве та”)

Сми ља ни ћев пе снич ки го вор кре ће се у ши ро ком ра спо ну од 
еле гич ноис по вед ног и фи ло зоф скоми са о ног до гро теск нофан
та стич ног, ука зу ју ћи и ов де на стал не пре о бра жа је лир ског „ја” и 
пе сни ко во тра га ње по там ном ви ла је ту по е зи је, у сло же ном ла ви
рин ту ње них при ви ђе ња и маг но ве ња, из ме ђу сна и смр ти: „Маг
но ве на пе ваш су шта ства да жи вео си трен” („Бу два, ста ри град”); 
„Ко ли ко још стра ни ца но ћи, ко ли ко епи фа ни ја ли ца до по след њег 
да ха?” („Не знам ви ше”).

У бо га тој асо ци ја тив но сти и ин вен тив но сти пе снич ких сли ка 
(„оста вин ске рас пра ве с ду шом”, „ле стви це Tha na to sa”, „ен ци кли
ке кри ка”), број не су оне ко је сво јом из ра зи том екс пре сив но шћу 
пре но се осе ћа ње ег зи стен ци јал не стреп ње и пе сни ко ву мрач ну 
ви зи ју бу дућ но сти:

Свет се по ву као у ја зби не је зи ка,
со ва не ма гла са за тво је име.
Ку ће су там ни је, ждре ло да љи не ду бље,
пси не мир ни ји, ве сни ци још не мљи, 
а ста бла као не ко ко не ма куд.

(„Дру ги глас”)
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Мо тив со ве из на ве де них сти хо ва ја вља се и у пе сми „Ен ци
кли ка кри ка”, где по ред сим бо ли ке та ме и смр ти но си и зна че ње 
ду бље му дро сти, сте че не у ду бо ким бде њи ма и пат ња ма са мо ће: 
„Ти ши на је уга ше но око со ве у сва ну ће. / Но ћас је у све ужим 
кру го ви ма / спо рим гли сан дом га си ла гла со ве / и све тла у про зо
ри ма ве ли ке ку ће.” Ова пе сма из у зет но сло же ног зна че ња мо же 
да се чи та на фо ну нео ек спре си о ни стич ког ду а ли зма и су ко бље
но сти раз ли чи тих прин ци па ни хи ли стич ког и бо жан ског по рет ка 
све та, стал них пре о бра жа ја све тло сти и та ме, ти ши не и зву ка, 
бор бе и сум ње у чо ве ку: „...од ваг ну ће / бли зан ци два зву ка, два 
кри ка у раз ла зу: / стру га ње и зву ча ње си ле и са ња ри је... / У тре њу 
и де о ба ма од пра га до кал ва ри је... / ... А орао, црн као сум ња, још 
ду бље кљу је / кра дљив ца ва тре, на Кав ка зу”.

Ипак, без об зи ра на све пат ње ег зи стен ци јал не рас пе то сти 
би ћа, кроз ис ку ше ња са мо ће и смр ти, жи вот за Сми ља ни ћа зна чи 
оства ре ње „сна не ро ђе них”:

Сам, уне зве рен, из нео си
из ограш ја, ом чи, оп кла да,
из бу нов них ноћ них пре па да
сан не ро ђе них: жи вео си.

(„За мах ма ља”)

У зби р ци Ар хив бе ли не (2006) Сми ља нић да ље раз ви ја и про
ду бљу је основ не по е тич коте мат ске смер ни це сво је по е зи је, „из
гра ђу ју ћи ти ме свој пе снич ки дис курс као спој нео ек спре си о ни
стич ких осо бе но сти са од ли ка ма нео сим бо ли стич ког ис ку ства 
ства ра ња, али и од ре ђе ним пост мо дер ним тен ден ци ја ма, на ро чи то 
у по гле ду те ма ти зо ва ња је зи ка”.26

Збир ка са др жи три ци клу са („Хтон ска ра ди ли ца”, „Мо ја 
ис тум ба на ја” и „Пе ше ви пе ле ри не”), у ко ји ма пе сник про бле ма
ти зу је то по се исто ри је, кул ту ре и на сле ђа, је зи ка и тек ста, еро са 
и љу ба ви, као и то пос соп стве ног умно же ног, „ра се ја ног” иден ти
те та.

У ци клу су „Ме ђа ши” (I–VI II), из пр вог де ла зби р ке, ко ји се 
мо же чи та ти као „по е тич ка есен ци ја књи ге”27, Сми ља нић на ста
вља свој ди ја лог са про шло шћу („Ста ри мај сто ри зна ли су да ис
ко ра че и на ста ве / с гор њег сто ји шта”, I), отва ра ју ћи ар хе тип ске 
сло је ве пам ће ња, ар хи ви ра не у па лимп се сту по е зи је („бе ли на ма 
пре ћу та ног”):

26 Ђ. Де спић, нав. текст, 438.
27 Исто, 437.
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Иза па пи ру са и пер га мен та: то пот, гри ве на ве тру, буд на
вар вар ства. На зе мљи крш од пло чи ца гли не, обо рен стуб:
траг стра ха од ту ђи не. Иза сли ке и зву ка на тр гу, у древ ном
хра му – бе ли се ар хив пре ћу та ног. Не под но шљив те рет ду ше.
А бе ли на је мин ско по ље ис под је зи ка, из ме ђу ро во ва ра них
би та ка за на сле ђе...

(„Ме ђа ши”, VII)

Ме та фо ра „бе ли не” ов де, из ме ђу оста лог, им пли ци ра нео ства
ре но по ље по е зи је, од но сно нео т кри ве них, на слу ћу ју ћих мо гућ
но сти је зи ка у ства ра њу „но вих мај сто ра” за но во на сле ђе: „Ми ли 
мај сто ри, опро сти те нам др зно ве ни / кли на мен. Но ви, ко ји до ла зе, 
има ју пра во да бу ду / не за хвал ни. Сва ки рас кид је ду бок ако при
сва ја на слу ће но” (VI). Пре ко ових сти хо ва мо же мо об ја сни ти и 
Сми ља ни ћев сло жен и ди на ми чан од нос пре ма пе снич ком на сле ђу, 
као „уз бу дљи во осци ли ра ње, при бли жа ва ње и уда ља ва ње”28, ко је 
ње го ву по е зи ју чи ни исто вре ме но бли ском тра ди ци ји и да ле ком 
од ње, упу ћу ју ћи на пе сни ков по ло жај „из ме ђу два ју све то ва”.29

Та ко ђе, у овом ци клу су, као и у чи та вој зби р ци, Сми ља нић 
у нео ек спре си о ни стич ком ма ни ру тре ти ра мо тив те ла, чул но сти 
и еро са, у ду ху по е зи је Раст ка Пе тро ви ћа, ко га ди рект но и ци ти ра 
у VII пе сми „Ме ђа ша”, у кру гу оних пе сни ка ко ји су ру ши ли и ства
ра ли на сле ђе: „Раст ко – пу ту ју ћи вул кан, и крик – из тај не ро ђе ња.” 
Ек ста тич ни го вор те ле сне жуд ње и ерот ског чи на у VI II пе сми 
„Ме ђа ша” дат је у кон тек сту ми та о Еу ри ди ки, ко ја ов де по ста је сим
бол осло бо ђе не сек су ал но сти и чул но сти: „Тра гом зву ка до ла зи 
она, на га – не / при вид, ... мо кра, / не ме та фо рич них дој ки и бе да
ра, вла жног пу би са. И / уса на, отво ре них...” Ме ђу тим, ка ко је пра
вил но уо чио Ђор ђе Де спић, ова пе сма, без об зи ра на „из би ја ју ћу 
ор ги ја стич ку енер ги ју, за свој фи на ле има, чи ни се, ипак основ ну 
по е тич ку ли ни ју ове књи ге, а то је тран сцен ди ра ју ћа жуд ња”30, у 
ко јој је и сам вр ху нац те ле сног сје ди ња ва ња јед нак оним из ми чу
ћим „ме та фи зич ким стре мље њи ма би ћа”31: „као да би хтео, од о здо, 
/ це лим те лом, и у мла зе ви ма, пра во у не бо, / кроз стра шно не ко 
ма те рин ство. / Опру же на по ње му и зно јем за ле пље на, дах ћу ћи, 
/ мр мља ла је: Је су ли се да љи не до дир ну ле у на ма?”

Слич но је и са дру гим пе сма ма ове зби р ке („Бук ти ња”, „Ако 
је те ло”), у ко ји ма ор га стич ка сна га те ла увек им пли ци ра и же ље ни 

28 Со ња Ве се ли но вић, „До ме ти и кли на мен”, По ља, год. 55, бр. 463, мај –јун 
2010, 208.

29 Исто.
30 Ђ. Де спић, нав. текст, 437–438.
31 Исто, 438.
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уз лет у тран сцен ден ци ју: „Ов де нас дво је свр ша ва мо / ви со ке шко
ле сје ди ња ва ња, и уз ле та у сан чу де са / из над све та... /... У на шем 
те ло сло ву / све дрх ти и из га ра док га ме ки мрак об ви ја / а му ње 
зу је, вр шља ју ћи у ро до сло ву, / пред за че ће” („Бук ти ња”).

Из у зет ном екс пре сив но шћу и ег зал ти ра но шћу то на на дах
ну та је из ван ред на Сми ља ни ће ва пе сма „Ор га стич ка ру жа”, ко ја 
бо га том ме та фо рич но шћу из ра жа ва све ду хов не и те ле сне ек ста зе 
би ћа на крат кој ста зи по сто ја ња: „Ру жа, бук та ва, сва од ог ња рас
па ме ће ног, / ус пут на, ор га стич ка и про ла зна / на крат кој ста зи још 
кра ћих при ви ђе ња / где се сви ја ју зе мљи те шке гра не по сто ја ња.”

То пос умно жа ва ња су бјек та, игре иден ти те та („...у ни зу бу
ђе ња – / у сва ко ме се бу дим не ко дру ги”), свих пе сни ко вих „ис тум
ба них ја”, пред мет је исто и ме ног ци клу са: „Мо ја све ко ли ка ја су 
у ра се ја њу, ... / Ту су сва мо ја ја на мо ли тви, као пти це / пред се о
бу. Из гу бље на, а још се гу бе / у гу бље њу свих оп кла да” („Мо ја 
ис тум ба на ја”). Го во ре ћи о овом ци клу су, од но сно зби р ци, Ми хај
ло Пан тић ка же да „у стал ном кре та њу, у нео д ло жном је зич ком 
пу то ва њу, без свр хе и ци ља, у ту ма ра њу кроз за ум не пре де ле, са 
не пре ста ним про плам са ји ма еро са, су бје кат Сми ља ни ће ве пе сме 
од би ја да се скра си у би ло ком до вр ше ном об ли ку... јед но об лич је 
ме ња за дру го, из ми шља и по би ја пер спек ти ве, сме је се, ври шти 
и је ца. Као да фо то гра фи ше сно ве, при род не тре зо ре чо ве ко вог 
сим бо лич ког ми шље ња.”32 

По ред свих те мат скомо тив ских пре о бра жа ја ко је смо ви де ли 
у Сми ља ни ће вој по е зи ји, њу од по чет ка пра те и стал не про ме не 
жан ров ских и фор мал норе то рич ких по сту па ка, од пе са ма на ра
тив ног, ду гог сти ха и пе са ма у про зи, до ми ни ја ту ра и елип тич
ногном ских пе са ма, са же тих у је дан стих (као у пе сми „Че ка ње”: 
„Нај ду жи је дан на чи јем кра ју те не ма”), у ко ји ма су и на сло ви 
не ка вр ста од го нет ке на за да ту пе снич ку ениг му. Исто та ко, у ње
го вој по е зи ји на ла зи мо кла сич не фор ме пра вил ног, ве за ног сти ха 
(со не та), али и сло бод ног „екс пе ри мен тал ног сти ха”, у ду ху нео
а ван гард ног ра за ра ња син так се и по и гра ва ња је зи ком и фор мом 
пе сме.

Ако је сво ју пе снич ку по тра гу от по чео у ду ху нео сим бо ли зма 
(пр ва зби р ка Гра на не да ног), пе сма ма углав ном ве за ног сти ха 
(со не та), Сми ља нић је кроз свој рад не пре кид но ме њао је зич кофор
мал не пер спек ти ве и мо де ле пе ва ња, ис ку ша ва ју ћи њи хо ве гра
ни це и мо ћи. Та ко у ње го вој ра ној фа зи ве за са сим бо ли змом и 
по е ти ком Бран ка Миљ ко ви ћа нај ви ше до ла зи до из ра жа ја упра во на 
пла ну фор ме (зби р ка Гра на не да ног, иа ко об ја вље на 1970, на ста ла 

32 М. Пан тић, нав. де ло, 39.
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је још 1953/54, да кле сре ди ном пе де се тих го ди на, упо ре до са по е
зи јом Бран ка Миљ ко ви ћа). На и ме, по пут Миљ ко ви ћа, и Сми ља нић 
је те жио да по ве же раз ли чи те пе снич ке по ступ ке и „из ми ри сим
бо ли стич ку и над ре а ли стич ку по е ти ку”33, што се огле да у спо ју 
ало гич ноасо ци ја тив них сли ка, оку пље них у чвр стој, за тво ре ној 
фор ми, ко ја их др жи у рав но те жи, са би ра ју ћи ра су тост и не у хва
тљи вост њи хо вог зна че ња.34 Над ре а ли стич ко по ни ра ње у сан и 
слут њу у њи хо вим пе сма ма, во ди ло је ка за там ње но сти сти хо ва, 
у ко ји ма су се ста па ли раз ли чи ти мит ски, фи ло зоф ски, ар хе тип ски 
и ау то по е тич ки мо ти ви.35

Да ље, Сми ља нић је кроз сво ју по е зи ју ис пи ти вао и мо гућ но
сти ви зу ел но раз ли чи тих об ли ка сло бод ног сти ха, што мо же мо 
илу стро ва ти при ме ром две крат ке пе сме („Ку ла” и „Ва ри јан та”, 
из зби р ке Ру и не и при ви ђе ња), ко је по ста вље не (штам па не) па ра
лел но на ис тој стра ни, ва ри ра ју ар хе тип ске мо ти ве жр тво ва ња и 
смр ти, та ко да се, за хва љу ју ћи фор мал ногра фич кој струк ту ри, 
до пу њу ју и чи та ју и у вер ти кал ној и хо ри зон тал ној рав ни:

КУ ЛА

Кру ни се ку ла
и обур да ва

Бор на сте ни
још је на жи ли

На ра ме ну
мо ја гла ва

А већ су је
ожа ли ли.

ВА РИ ЈАН ТА

Си зи фов ка мен
се об ру ша ва

Уста вља га 
бор на жи ли

То ни је ка мен
то је гла ва

Ко јој су већ
пре су ди ли.

Сми ља нић се, та ко ђе, огле дао у фор ми про за и да, ме та фо рич
ки згу сну те и хер ме тич не лир ске про зе („Га вран на ан те ни”, 
„Оста вин ска рас пра ва са ду шом”, „Сва ко ноћ но збо гом”, „Не знам 
ви ше”), ко ја се углав ном ве зу је за ње го ве по зна те пе снич ке мо ти
ве – са мо ће, на сле ђа, по е зи је, ду хов ног иден ти те та и са мог ства
ра лач ког чи на: „Цве то ви са да по ви ја ју гла ве и ве ну, али су са мим 

33 Бран ко Миљ ко вић, Са бра на де ла, књ. IV (Кри ти ке), „Гра ди на”, Ниш 
1972, 259.

34 Уп. Алек сан дар Јо ва но вић, По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма, „Фи лип 
Ви шњић”, Бе о град 1994, 73–100.

35 Уп. Б. Сто ја но вић Пан то вић, нав. текст, 177–189.
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цве та њем пре не ли не мир у на сле ђе” („Га вран на ан те ни”); „тре
пе ра ве сли ке – је ди не та пи је мо јих из гу бље них кра ји на – про не ше 
оно што сам” („Оста вин ска рас пра ва са ду шом”); „Ка ко да од ме
рим, ка ко да рас по ре дим то из ли ва ње, тај пљу сак на бе ли ну, оте
шња лост ко ја про жди ре ру бо ве. Пе сме по ср ћу као пре то ва ре не 
ка ми ле у пу сти њи, у не из др жи вој же ђи кад из да ле ка не ви дљив 
на ми ри шу из вор. И смрт тад пи је во ду” („Не знам ви ше”). Про зни 
за пис „Сва ко ноћ но збо гом”, са ста вљен од пет сим бо лич но на сло
вље них под за пи са („Увек пред спа ва ње као по след њи пут”, „Увек 
пред пад у Хип но со ве ла гу ме”, „Увек пред рас ко ли ма пот ко жне 
ру ље”, „Увек пред сме ну стра жа”, „Увек пред по но ром”), по ред 
број них зна чењ ских им пли ка ци ја, мит ских и ли те рар них сим бо
ла, мо же да се чи та и као ау то по е тич ки текст – не пре кид ног, сва
ко днев ног и „сва ко ноћ ног” бде ња и „рва ња” са не пред ви ди во шћу 
по е зи је и пе снич ког чи на: „Оста вљам сан да ле па да ју ћи у гро тло 
пред је зич ке је ке, док се за ко ви тлан ко тао ва тре сру чу је у мо ре с 
ви со ке ли ти це, ода кле се ба ца (и) бог кад му не успе свет.”

Ова ква вр ста жан ров ског по ме ра ња и стал ног пре и спи ти ва ња 
нај ра зли чи ти јих фор мал них и је зич ких мо гућ но сти, те не при ста ја ња 
на би ло ко ју вр сту за да то сти и око шта ва ња је зи ка и сти ха, би ла је 
ка рак те ри сти ка и екс пре си о ни стич ке по е зи је. Из све га ово га про
ис ти чу и бит на обе леж ја Сми ља ни ће ве нео ек спре си о ни стич ке 
по е ти ке – ек ста тич ни го вор жуд ње, ме та фи зич ки уплив у не по
јав но и не ви дљи во, за сно ван на стал ном „по ет ском не ми ру, дра
ма ти ци че жње и се ман тич кој пре о бра зи во сти и ди на мич но сти”.36 
„Страст пре о бра же ња, ни кад об ред на ни ка нон ска, ни кад це ло сна 
у јед но крат ном те лу, ни кад ду го ве ка у крат ком ка лен да ру”, ре ћи 
ће пе сник у по ме ну тој про за и ди „Сва ко ноћ но збо гом”.

Очи гле дан, не дво сми слен ути цај екс пре си о ни стич ке по е ти ке 
(пре све га Раст ка Пе тро ви ћа) у Сми ља ни ће вој по е зи ји огле да се 
у те ма ти за ци ји то по са ро ђе ња, еро са и те ла, као и од но су пре ма 
је зи ку и ства ра њу („бе ле же њу ек ста зе”) и је зич ком и син так сич ком 
екс пе ри мен ту ко јим се же у пре де ле ира ци о нал ног, за ум ног го во ра.

У кон тек сту на ше са вре ме не по е зи је, Сми ља нић је по е тич ки 
нај бли жи ме та фи зич кој стру ји на шег нео ек спре си о ни стич ког пе
сни штва, ко ју, уз ње га, на нај бо љи на чин пред ста вља Алек сан дар 
Ри сто вић. Уз све спе ци фич но сти њи хо ве по е зи је, ову ори јен та ци ју 
ка рак те ри шу срод не, ме та фи зич ке те ме и по ступ ци: то по си све тло
сти („лам пе”), сна, љу ба ви и смр ти, за чуд не ха лу ци нант ноони
рич ке сли ке, од но сно стал на ме та фи зич ка по тра га пе сни ка за не до
сег ну тим пре де ли ма тран сцен ден ци је: „Про све тљен не до стиг ну тим... 

36 Ђ. Де спић, нав. текст, 435.
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/ пред вра ти ма оним / ко је је не ко за тво рио / уми ра ћу / ма где био 
/ на њи хов / на сло њен / до вра так” („Вра та”).

Отва ра ју ћи „ви дик на све во де”, пе сни штво До бро сла ва Сми
ља ни ћа све до чи трај ну и не по бит ну исти ну – да се ау тен тич на, 
вр хун ска по е зи ја увек ства ра на по љу жу ђе ног, ус кра ће ног, „не да
ног”, што на нај леп ши на чин ка зу ју ње го ви ан то ло гиј ски сти хо ви: 
„Не ис црп но је на ше гу бље ње, Го спо де, / оно га што нам од не куд 
при па да...”

По гле дом хва там пти цу у мо дри ни:
из ње пу ца кро шња – ви дик на све во де
и кап што с мо је гра не ка не
на ка мен
за во ди ме
док оче ку јем
и оста јем
да жи вим.

(„Не ис црп но је на ше гу бље ње, Го спо де”)

Сто га, без об зи ра на све те мат скостил ске и фор мал не ме та
мор фо зе кроз ко је је у свом ства ра њу про ла зио, мо же мо ре ћи да 
је по е тич ка кон стан та ње го ве по е зи је упра во ме та фи зич ка жуд ња 
за Ап со лу том.

Др Дра га на В. Ву ја ко вић Дра ге ље вић
про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти
Ме ди цин ска шко ла „7. април”, Но ви Сад
d.vu ja ko vic @o pen.te le kom.rs 




