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К РИ Т И К А

ПО Е МЕ И ПЕ СМЕ НЕ НА ДА ША ПО ЊЕ

Не над Ша по ња, Си ла зим у ти ши ну те га ба че не коц ке, Кул тур ни цен тар 
Но вог Са да, Но ви Сад 2019

Не над Ша по ња је, пот пу но не ти пич но за срп ску по е зи ју де ве де се
тих го ди на ХХ ве ка, у књи жев ност ушао по е мом Ђо кон да (1990). Да то 
ни је слу чај но већ по е тич ко опре де ље ње, до ка зао је на ста вив ши да пи ше 
по е ме то ком пр ве де це ни је свог пе снич ког ра да: Од ра зи вар ке (1993), 
Оче вид ност (1997) и Мо ре (1998). Ову де це ни ју пи са ња по е ма кру ни сао 
је, об ја вив ши их за јед но, чак у два из да ња (Че ти ри по е ме, 2000, 2001). 

За што „не ти пич но”? По е му, као му тант жа нр, ко ји се не пре ста но 
кре ће из ме ђу лир ског и еп ског, при че му, нај че шће, еп ско до ми ни ра, од 
Бај ро на до на ших да на, не го ва ли су ве ли ки пе сни ци, ро ман ти ча ри. Мо
дер ни сти, као ни аван гар ди сти, ни су јој се по себ но обра ћа ли, из у зев 
по је ди на ца (по пут Ма ја ков ског, ре ци мо), или Ми ло ша Цр њан ског, код 
нас. Ње го ве три по е ме Стра жи ло во, Сер биа, Ла мент над Бе о гра дом и 
не при па да ју ње го вом, ако мо же мо та ко да ка же мо књи жев ном сти лу, или 
опре де ље њу, ко ји у на у ци код нас увр шта ва ју у аван гард ни и ме ђу рат ни 
мо дер ни зам, а по је ди ни ау то ри Ро ман о Лон до ну сма тра ју за чет ком срп
ске пост мо дер не књи жев но сти. По е ме Цр њан ског су, пре, омаж ро ман
ти зму, и то оном ка сном, ко ји већ за ко ра чу је у ХХ век. 

Вре мен ски, па и по е тич ки гле да но, Ша по ња се по ја вљу је у ча су 
ка да на шом књи жев ном сце ном до ми ни ра пост мо дер ни зам, ма да су и 
да ље при сут ни нео а ван гард ни, на јед ној стра ни, и на дру гој тра ди ци о
нал ни, на зо ви мо их та ко, при сту пи књи жев но сти. Пост мо дер ни зам је, 
уоп ште но, ре ак ци ја на објек тив ност и ра зум ност ко ји се ја вља ју у мо дер
ни зму. При хва та те зу да све том до ми ни ра ју масме ди ји ко ји ма не до ста
је ори ги нал ност, што иза зи ва са ти ри чан на чин из ра жа ва ња. При хва та 
свет ску гло ба ли за ци ју, де цен тра ли за ци ју и плу ра ли зам. Сма тра да је 
све ре ла тив но и су бјек тив но, на при мер ис ку ство, мо рал и кул ту ра. 
Пост мо дер ни зам не ма по ве ре ња у ве ли ке фор ме, жан ров ски ко хе рент не, 
пре фе ри ра фраг ме нар ност, и уво ди сум њу у све. И оту да не ти пич ност 
Не на да Ша по ње, јер он се опре де љу је за ду ге пе сме, или по е ме, ка ко би 
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ре ла ти ви зо вао све, па и са вре ме не књи жев не трен до ве, при че му му је 
бли ска и пост мо дер на фи ло зо фи ја, ко ја не ги ра кон цеп ци ју ап со лут не 
исти не и за го ва ра ал тер на тив ни при ступ све ту. Али он ни је под та ко сна
жним ути ца јем фе но ме но ло ги је, струк ту ра ли зма и ег зи стен ци ја ли зма. 
Не ба ви се де кон струк ти ви змом, не го, на про тив – кон струк ти ви змом. 

Ша по њи не по е ме има ју и ме та фи зич ку ди мен зи ју. Са др же низ су
прот но сти, ко је мо гу да до ве ду до па ра док са. Ипак, не мо гу се под ве сти 
под пост мо дер ни скеп ти ци зам, без об зи ра на по вре ме ни ре ла ти ви зам и 
ни хи ли зам. 

За то ми се чи ни да је у Са ши Ра дој чи ћу (ко ји је, ина че и сам пе сник, 
али и фи ло зоф, есте ти чар), пи сцу по го во ра за књи гу Си ла зим у ти ши ну 
те га ба че не коц ке, у ко јој су „по е ме и пе сме, ста ре и но ве”, ње го ва по е зи ја 
про на шла аде кват ног ту ма ча. Ра дој чић ис ти че да Ша по њи на по е зи ја 
„го во ри о ду ши и ње ној исто ри ји, о ин ди ви ду ал ној су бјек тив но сти, о 
јед ном искон ском Ја ко је тра жи сво је раз ло ге, на сто ји да се ори јен ти ше, 
обез бе ди ка кавта кав сми сао свог по сто ја ња, од ре ди се пре ма оно ме од 
че га се раз ли ку је, што ни је Исто са њим, већ му је Дру го”.

Мо гло би се да ље де таљ но пи са ти о тој Ис то сти, од но сно о Дру го
сти. Ша по њи на по е зи ја пре пу на је „то бо жњег де фи ни са ња и по и гра ва ња 
са ис ка зи ма на са мој гра ни ци та у то ло ги је” (Ра дој чић), а ње гов пе снич
ки је зик са мо је при вид но тран спа рен тан. За пра во, „те мат скомо тив ски 
аспект ове по е зи је је до вољ но те жак и зах те ван и без до дат ног за там њи
ва ња зна че ња” (Ра дој чић).

Пе сник Ша по ња по ста вља број на пи та ња и на њих, углав ном, да је 
не га тив не од го во ре (ка ко је то при ме тио и Ра дој чић), и упра во због то га 
они „про во ци ра ју чи сту па ра док си ју” (број на су зна че ња овог тер ми на, 
али ов де ми се чи ни да је нај бли же оно ко је го во ри о про тив реч но сти, 
нео че ки ва но сти, а по не кад ука зу је и на бе сми сле ност, не ве ро ват ност). 
Сти че се ути сак да је упра во па ра док си ја по ста ла пе снич ка осо бе ност, 
од но сно глав на ка рак те ри сти ка ми шље ња и схва та ња пе сни ка. У при лог 
то ме је и сле де ћа Ра дој чи ће ва тврд ња: „Под удар сум ње не па да, да кле, 
са мо кон сти ту ци ја спо ља шњег све та, не го и она уну тра шња тач ка је дин
ства, ко ју зо ве мо Ја”, по том до да је да је „реч о јед ној уза јам ној игри кон
сти ту и са ња и обез бе ђе ња, ко јој не пре ста но пре ти опа сност да се рас пли
не у при вид, у слу чај ност, не по ве за ност. А из при ви да и не по ве за но сти 
пре ти бе сми сао”.

Ове осо би не Ша по њи не по е зи је ва же ка ко за ње го ве по е ме, из прве 
де це ни је пе снич ког при су ства, та ко и за крат ке пе сме, ко је су усле ди ле 
по сле де це ниј ске па у зе у об ја вљи ва њу, а кон ти ну и ра но се по ја вљу ју у 
тре ћој де це ни ји ње го вог ства ра ла штва, ко ја је кул ми ни ра ла На гра дом 
„Ми ро слав Ан тић” за књи гу Из гле дам, да кле ни сам (2017). По твр ђу је 
то, на нај бо љи на чин, из бор Си ла зим у ти ши ну те га ба че не коц ке (2019), 
у ко ме су, ка ко то сам ау тор ка же, „по е ме и пе сме, ста ре и но ве”. По след њи 
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ци клус у књи зи, „У ти ши ни те га ба че не коц ке”, чи не но ве пе сме ко је се 
до след но осла ња ју на по ме ну ту по е ти ку.

Још у по е ми Мо ре, као мо то, Ша по ња на во ди Сте фа на Ма лар меа. 
Ма да је у пи та њу тек по лу стих („...као утва ра јед ног ге ста...”), из ва ђен 
из кон тек ста чу ве не по е ме Ба ца ње коц ке, по ми ња ње Ма лар меа је ин ди
ка тив но за пе сни ков од нос пре ма про сто ру (ствар ном или за ми шље ном), 
слу чај но сти, од но сно пред ви дљи во сти, не/рав но те жи, од но сно не си гур
но сти. О то ме све до че и ау то по е тич ки за пи си на кра ју књи ге, „Те зе о 
не си гур но сти”. „Не си гур ност је на ше при род но ста ње”, твр ди Ша по ња. 
По ње му, „По е зи ја је сам жи вот”, оту да и: „По е зи ја је опа сна, јер мо ра 
да се жи ви.” Опа сност ра ђа опре зност, а она – не си гур ност. 

Сам на слов овог из бо ра је ви ше не го за го не тан. У ње го вом од го не
та њу не ће нам по мо ћи пе сни ко ве ау то по е тич ке „Те зе”. Од го нет ка је, чи ни 
ми се, у не че му што је на ста ло пре сто два де сет две го ди не. У по ме ну тој 
Ма лар ме о вој по е ми. Ка да је Ма лар ме, да кле, сам Учи тељ (Le Maître), 
про чи тао По лу Ва ле ри ју сво ју по след њу по е му, на ко јој је ра дио „тај но, 
и до ис цр пље ња”, овај је, из не на ђен и оду ше вљен, та да при ме тио да је 
„по вр ши на го во ри ла, про ми шља ла, ства ра ла при вре ме не фор ме. Че ка ње, 
сум ња, кон цен тра ци ја бе ху ви дљи ве ства ри. Мој по глед се на шао на спрам 
ти ши на ко је су до би ле те ла...” Код Ша по ње, на рав но, ни је у пи та њу са ма 
фор ма тек ста, ње на при вре ме ност, ко ли ко по ме ну та ста ња, ко ја ства ра ју 
да се сти хо ви Мо ра по на ша ју као мор ски та ла си, да се Од ра зи вар ке чи не 
као од ра зи у огле да лу, да по е ма Оче вид ност на сто ји да пре по зна не ви дљи
во, а да Ђо кон да уме сто па ро ди је и под сме ха бу де истин ска љу бав на по е ма.

Ка да је, 1897. го ди не, у ча со пи су Ко смо по лис, Ма лар ме об ја вио 
Ба че не коц ке (Un co up de des), Ан дре Жид је упо ре дио по е му са Бе то ве
но вом сим фо ни јом. По је ди не сти хо ве је чуо као кри ке га ле бо ва, ко ји се, 
на кра ју, у са вр ше ном за вр шном акор ду, сми ру ју. Ова по е ма је, не сум њи
во, ве ли ко за ве шта ње, не са мо по ме нут ним фран цу ским пе сни ци ма већ 
по е зи ји уоп ште и ње ним чи та о ци ма. Ову по е му је на срп ски пре вео 
Ко ља Ми ће вић још 1970. го ди не (Сте фан Ма лар ме, Пе сме, „Кул ту ра”, 
Бе о град), а ка сни је и у ови ру иза бра них пе са ма, у Но ли то вој еди ци ји 
„По е зи ја” (Бе о град 1985). Њој се, не без раз ло га, вра тио ве ли ки срп ски 
пе сник и есе јист Ми о драг Па вло вић, ко ји ју је пре вео и об ја вио у ре пре
зен та тив ном из да њу ни шке Про све те 1997. го ди не, где је она, за хва љу
ју ћи аде кват ном гра фич ком пре ло му, по ка за ла свој ду го при кри ва ни 
(ба рем ка да су до ма ћи чи та о ци у пи та њу) по тен ци јал.

Још у де лу Иги тур или Ел бе но ва лу дост (1869), у че твр том фраг
мен ту, под ин ди ка тив ним на сло вом, „Ба че не коц ке”, Ма лар ме је за пи сао: 
„Увек је слу чај тај ко ји ис пу ња ва сво ју вла сти ту Иде ју по твр ђу ју ћи се 
или по ни шта ва ју ћи”, као и да „Он са др жи Бе сми сао – под ра зу ме ва ју ћи 
га, али у при кри ве ном ста њу и спре ча ва га да по сто ји: што омо гу ћа ва 
Бес кра ју да бу де”. 
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И наш пе сник је, из књи ге у књи гу, спро во дио сво је Иде је, по твр
ђу ју ћи или по ни шта ва ју ћи сво је Ја, не пре ста но тра га ју ћи за Дру гим, 
кроз про сто ре Ле по те (по е ма Ђо кон да), вар љи во сти (по е ма Од ра зи вар ке, 
ци клу си „Упор ност чи сте илу зи је” и „Отво ре но огле да ло”), исти ни то сти 
(по е ма Оче вид ност, ци клус „Шу шти по јав ност”), Бес кра ја (по е ма Мо ре) 
итд.

Ве ру јем да се и Ша по њи, баш као и ме ни, до па ла Ма лар ме о ва иде ја 
Де ла, од но сно Књи ге. Све ње го ве до са да об ја вље не књи ге мо гу се чи
та ти и као„књи геиде је”, али и као „књи гете ме” (Ђо кон да, Од ра зи вар ке, 
Оче вид ност, Мо ре... Из гле дам, да кле, ни сам), а ова по след ња и као „књи
гапред мет”. Ни је слу чај но да је ње ну на слов ну стра ну об ли ко вао Ко ља 
Ми ће вић!

Ма лар ме се по но во вра ћа у по е ти ку на шег пе сни ка. Пре све га ци
клу сом но вих пе са ма, „У ти ши ни те га ба че не коц ке”, пра те ћи „нај ду бљу 
ти ши ну”, на пи па ва ју ћи „тач ку у ко јој се по ме ра ју ства ри”, ра зо ткри ва
ју ћи ни шта ко је га је скри ва ло од са мог се бе, а от крив ши се бе, ко ји, у 
осмој „Те зи о не си гур но сти” при зна је да „ни шта и те ка ко по сто ји”. 

По том из бо ром, ко јем је дао у нај ма њу ру ку ма лар ме ов ски на зив, 
Си ла зим у ти ши ну те га ба че не коц ке. И, на рав но, већ по ме ну тим „из
бе га ва њем слу ча ја” и пре пу шта њем ве штим Ми ће ви ће вим ру ка ма и 
иде ја ма.

Бу ду ћи да су све по е ме и пе сме Не на да Ша по ње, и ста ре и но ве, од 
нај кра ће (пет сти хо ва) до нај ду же (705 сти хо ва), цен три ра не, ни жу се, 
си ме трич но, око јед не осе – оне се са вр ше но укла па ју у јед ну Књи гу. И 
по е ме и крат ке пе сме су у пр вом ли цу, лир ском Ја, та ко да се мо гу чи
та ти као по гла вља јед не це ли не. Да би по бе гао од пра зни не, ко ја ни је 
са мо ме та фи зич ка, он се обра ћа дру гом Ја, ко је је, ка ко то при ме ћу је 
Ра дој чић, ре ал но Ти, уво де ћи та ко „ком по нен ту те ле сно сти”, а са мим 
тим и дру ге сим бо лич ке мо гућ но сти по е зи је.

О сно ви ма, мен тал ним сли ка ма, о про на ла же њу ста ни шта ду ше, 
о гра ви та ци ји те ла, као и о мно го че му дру гом што по ти че из „ду би не 
не ра зу ме ва ња” – мо гле би се ис пи си ва ти стра ни це, али овој по е зи ји 
ни су по треб не на по ме не, од но сно об ја шње ња ни су по треб на про ниц
љи вом чи та о цу, а обич ног чи та о ца по е зи је мо гу да збу не и уда ље од 
да љег чи та ња. Па ра фра зи ра ју ћи Ма лар меа, за кљу чи ћу сле де ће: Ша по
њин пе снич ки свет са сто ји се од пред ме та чи сте и сло же не ма ште, на 
јед ној, или ин те лек та, на дру гој стра ни, та ко да по сто је сви раз ло зи да 
бу де укљу чен у По е зи ју – ко ја ни је са мо лич ни из бор, не го је и је ди ни 
из вор.

Зо ран ЂЕ РИЋ




