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ди ја хро ниј ском и син хро ниј ском сми слу по твр ђу је као део на ше нај ши ре 
кул тур не са мо све сти. Овај увид су ге ри ше и ефек тан на слов У за ле ђу Сре
до зе мља, али до ла зи до из ра жа ја и у за о кру же ној књи зиби се ру Ан дрић 
и Ја дран, ко ја је про ис те кла из обим ни је књи гешкољ ке. 
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Ра до сав Сто ја но вић, Ме ђу тим, На ис принт, Ниш 2020

По зна ти пе сник Ра до сав Сто ја но вић, по ли ва лент ни по све ће ник 
књи жев ном ства ра ла штву, са бо га тим и упа дљи во жан ров ски ра зно род
ним опу сом под јед на ко је успе шан у по е зи ји, про зи, дра ми, пу бли ци сти
ци, лек си ко гра фи ји… Ипак, ути сак је да то ко ви ре цеп ци је ње го вих де ла 
на на шој књи жев ној ма пи у ми ну лим де це ни ја ма оста ју не до вољ но ви
дљи ви, и те мељ ни је ши рој кул тур ној јав но сти пре до че ни. Осо би то када 
је реч о по е зи ји, ко ја са да два на е стом пе снич ком збир ком са не у о би ча
је ним на сло вом Ме ђу тим, скре ће на се бе по себ ну па жњу са раз ло гом.

Им пулс ви ше мо гу ћих асо ци ја ци ја иза зи ва на из глед јед но ста ван 
на слов сво јом ениг ма тич ном реч цом „ме ђу тим”, упу ћу ју ћи ка не че му, 
на су прот, упро тив, уз вод но, из ме ђу све га, кон тра све му итд. Ти ме на
ро чи то под се ћа на је зич ку ча ро ли ју Ми ло ша Цр њан ског, сво је вре ме но 
по сла ту у по ет ско по ље оним спе ци фич ним ме ђу тим усред ре че ни це, 
увек огра ђе но за ре зи ма са обе стра не. Ме ђу тим, иш чи та ва ју ћи ову пе
снич ку збир ку и ње них пет лир ских кру го ва, не би смо сме ли би ти за
ве де ни тра гом ре флек са су ма тра и стич ке ви зи је све по ве за но сти све та 
као це ли не већ Сто ја но ви ће вим по е тич ки убе дљи во са мо свој ним пи смом, 
ода сла тим из вла сти тог ср ца и тра у ма тич ног ис ку ства све та као рас пар
ча не кр хо ти не. Овај пе сник об ли ку је свој ру ко пис као ви ше слој ни амал гам 
кон цеп та јед не ду бо ке ве ре и зеб ње у моћ ства ра лач ке ми си је по е зи је, 
ње ног је зи ка и зна че ња да нас. 

Та ве ра, иа ко уз др ма на сум њом, ука зу је се као она дра го це на по
ет ска суп стан ца слам ке спа са и ле ко ви те на де, че сто већ пре се ље не у 
вре ме све оп штег за ми ра ња, ода кле не где са дру ге оба ле ја ве „иза утр
ну лих ства ри” до ла зи су ве рен пе снич ки глас. Пре о бли ко ван кат кад 
са мо у сан о зве зда ној ле по ти пе сме ко ја но си ће злат ним пра хом „сјај у 
дру го вре ме”, чи та мо у сти хо ви ма „Пе сма, опет” или „По вра так”, где 
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гор љи во пе снич ко ја при зи ва ап со лут оса ме, не же ле ћи да му ико ре ме ти 
ин ти му за спа лих сно ва на кон бро до ло ма: „Не ку цај! Ни ко ти отво ри ти 
не ће. / Ово су вра та за бра вље ног вре ме на”. Рас пе тост би ћа за то че ног на 
гра ни ци из ме ђу сна и не сна, све тло сти и мра ка уну тар ње хи бер на ци је, 
по ја ча ва се да ље у пе сма ма све де ног из ра за слич ног мо тив ског кру га, 
кул ми ни ра ју ћи у из у зет но ком плек сном тре ћем ци клу су „Оба ла без 
сно ва”, ко ја је и нај зна чај ни ји по е тич ки до мет, пси хо ло шкоре флек сив но 
про ду бље ни епи цен тар збир ке. У ње га се сли ва ју и из ње га про ис хо де 
би бли о граф ски и има ги нар ни тра го ви на зна ка пу та и пу то ва ња, овог не
сва ки да шњег пут ни ка са „пре ја ким осе ћа њем све та” за пу ће ним у ноћ кроз 
вре ме не по го де, јер: „Ду га је ноћ за пре да не пут ни ке / Кад ме се чи на 
про си ја ва / Кроз не бе ску ли тур ги ју”, за па жа мо у из у зет ним сти хо ви ма 
пе сме „Ја сле”, као и не ким дру гим: „Исти род или Го спод ме ђу цр но
трав ским мај сто ри ма”, „С оне стра не ре ке”, „Про шао сам пу те ве сво је”.

Пе снич ка збир ка Ме ђу тим те ма ти зу је вре ме као „уде сни сми сао” 
и кључ ни то пос есен ци је не ког оп чи ња ва ју ћег го до ов ског ис тра ја ва ња 
че ка ња. Упр кос све му, та без вре ме ност че ка ња се од ви ја са јед ним бо жан
ским ми ром, нео че ки ва но сна жном енер ги јом ду ха и рас ко шном има
ги на ци јом пе снич ког ја: „Че ка ње је све ча ност у ко јој ис тра ја вам” (пе сма 
„Че ка ње”). Не ста бил на по зи ци ја угро же но сти би ћа усред без на де жно 
убр за ног уру ша ва ња све та, као да упра во по ста је ис хо ди ште чи та ве 
ле пе зе мо ти ва ове ис по вед не по е зи је без по зе и па то са, про же те ме ди та
тив но сет ном скеп сом и ми са о ним уро ном у уни вер зум чо ве ко вих веч них 
стра да ња и пи та ња без од го во ра. Екс пли цит но на то ука зу је кон ци зно 
и про ло шки дво стих: „То ли ко му дрих, а свет про па да / То ли ко про ро ка, 
а из ла за ниг де”, као и епи ло шка пе сма „Ме ђу тим”, ко ја ову збир ку зна
чењ ским обр том и сно ви дом ле по том сли ке ефект но за о кру жу је: 

Ме ђу тим, оти ћи ћу у не знан
Где ме ни пти ца про на ћи не ће
Па нек сав бу дем од пра ши не зве здан
И нек се про мет нем у по лен и цве ће. 

На сло вљен сим бол ном ме та фо ри ком пр ви ци клус „Пе сме без кућ
ног ре да” пре до ча ва да пе снич ки су бјект не ће од у ста ти од по тра ге за 
кр хо ти на ма сми сла у про се ви ма без на ђа ко је нас оп ко ља ва. За чо ве ка 
од у век не ма ве ћег чу да од вре ме на, ње го ве про ла зно сти, не по врат но сти, 
се ћа ња и ни ште ња, али и је дин стве не аван ту ре пре о бра жа ја и тра ја ња. 
У из у зет ној пе сми „Тре ба ло ми је вре ме на”, бу ја ју пи та ња о ме та фи зич
кој и ег зи стен ци јал ној кон стан ти вре ме на, пре све га, про се ја ног кроз вла
сти ти до жи вљај пре ђе ног жи вот ног пу та и бр зи не не у хва тљи вог тре
нут ка, на ро чи то оног „све тло сног” у мла до сти по тро ше ног. Ни је ов де реч 
о по тра зи за пру стов ски из гу бље ним вре ме ном већ мар ки ра ње ста ња 
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ду ха и те ла на су шне не до стат но сти, ско ро гла ди за пу ни ном сми сла и 
вре ме на, ко је по губ но цу ри и не ста је за би ће ба че но у вр тлог устрој ства 
јед ног злог до ба: „Не обич ног вре ме на / Већ ван вре ме ног вре ме на / Треба
ло ми је мно го вре ме на.” Пе сник за то сво јом уз бу дљи вом реч ју ис ка зу је 
от пор пре ма тим си ла ма мра ка не мер љи вим, и без ду шној обе сми шље но
сти све та ко ме пре ти смрт и са мог вре ме на: „Ку да хр ли овај свет – пи тао 
сам – / Кад ви ше не ма ни трун чи це вре ме на?” Раз ли чи тим по е тич ким 
по ступ ци ма Сто ја но вић сво јим пе сма ма су ге ри ше су шту сли ку све та, 
осо би то упе ча тљи во до во де ћи вре ме у бли зи ну смр ти, слич но по и ма њу 
ве ли ке пе сни ки ње Ма ри не Цве та је ве – „Смрт и вре ме Зе мљом вла да ју”. 

Јер смрт но је све осим све моћ не вла дар ке смр ти чи јој зам ци ни ко 
не из мак не, иза ко је увек зе мља по спре ма оно што је оста ло иза од лу ке 
Бож је ру ке. У пе сми „На ол та ру”, по све ће ној ре ми ни сцен ци ји о ми сти ци 
усуд них окол но сти пре ра не смр ти пе сни ка Ла за ра Вуч ко ви ћа, Сто ја но
вић по сред но са смр ћу во ди по себ но екс пре си ван има ги нар ни ди ја лог: 
„Че ка ла га је ода на / Глад на су шти не и мла дог не у ве лог ли шћа”. Као да 
вре ба ла је из за се де тре ну так све ча но сти свог дра го це ног уло ва, спре
мив ши већ пла ви ол тар је зе ра за ње га: „Као ста ри ра чу но во ђа / Са бра ла 
је све ње го ве пред но сти / Све ла би ланс под ву кла цр ту / И са че ка ла га 
на пла вој пу чи ни”. Ме ђу тим, ис ку пље ња за не ви ност жр тве ни је би ло. 
Ван ред но су по тре сни сти хо ви ко ји сли ка ју сву дра ма ти ку по след њих 
тре нут ка „об ра чу на” смр ти и пе сни ка. Су ро во ли це смр ти ни је га ну ла 
чи сто та ду ше по ет ске ре чи не срећ не жр тве, у ко ју се још са мо мо рао 
по у зда ти: „Ве ро вао је да ће се ис ку пи ти сти хо ви ма / Про су тим на та ла
се је зе ра”. Не без гор ке иро ни је, за вр шна стро фа по ен ти ра окрут ност 
на у ма смр ти: „Ме ђу тим/ Ни је јој до во љан био пре гршт вре лих сти хо ва. 
/ Хте ла је са му су шти ну.” 

Осе ћа ју ћи ствар ност као вар љи ву не из ве сност де мон ске игре сен
ки там них ства ри, наш пе сник се жур но обра ћа не ком не и ме но ва ном 
ен ти те ту, упо зо ра ва ју ћи: „По хи тај те / Да не ис цу ри и та мр ви ца вре ме
на.” У пе сма ма по пут „Ре ка про ти че”, „Сав од кр хо ти на”, „Све је крх ко” 
и слич ним, про ла зност вре ме на је она хе ра кли тов ска ре ка чи ја је „му
дрост у про ти ца њу”, не у по вла ђи ва њу сен ти мен ту но стал гич но бол них 
се ћа ња на ми ну ле фи гу ре љу ба ви, де тињ ства, за ви чај них пре де ла. И 
дар и коб, она веч но до но си и све од но си у „нај моћ ни ју ре ку за бо ра ва”, 
оно крај ње ко на чи ште ово зе маљ ских ства ри са ко ји ма би се тре ба ло 
ми ри ти. Јер „Све је та ко крх ко / Као да свет о кон цу ви си”, исто као и са мо 
би ће пе сни ко во, ко је је тка но „сво од ср че сло мље не све тло сти” (пе сма 
„Сав од кр хо ти на”). Као у не ком тај ном и ту жном спо ра зу му у овој по
е зи ји се пе снич ки су бјект и свет ипак сре ћу, тра ју га сну ћи у не ком без
вре ме ну иза при ви да пул си ра ју ће ствар но сти. О то ме на ро чи то све до чи 
ци клус и исто и ме на пе сма „Иза утр ну лих ства ри”, уво де ћи јед ну до дат ну 
они рич ку бо ју ат мос фе ре дру ге стра не уну тар њег огле да ла, ду шев ног 
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пре ви ра ња, оба мр ло сти и крај ње оса мље но сти: „Бо је се у зр ца лу га се / 
Ни лик нам од раз не вра ћа. / Ни ко да за све тли, ни ко да се спа се.” Оп стаје 
са мо ти ха жеђ за про све тље њем, не ким про зра ком по ноћ ног сун ца, бу ђе
ње ду ха ко ји се усме ра ва ка ста њу веч не жуд ње и на де у ста па ње са Бо гом 
и бо жан ском љу ба вљу. Та ква све тлост у све оп штем мра ку би ла би уте ха 
и по вла сти ца ко ју већ су ге ри ше „Че ка ње”, кључ на пе сма овог ци клу са. 

Не сум њи во, уз по ме ну те и мно ге дру ге ан то ло гиј ске пе сме ла ко 
на ла зи мо у сва ком од пет ци клу са, по твр ђу ју ћи пе сни ка као ма га пе ва ња 
и ми шље ња из јед не ау тен тич не оп ти ке, ис ку ства ко је не ма ри за ве штач
ком ар ти фи ци јел но шћу и про ла зним стил скоје зич ким екс пе ри мен ти ма. 
Пе сник иде за сво јим на дах ну ћем у град њи екс пре си је чи сте пе снич ке 
сли ке, скла па ју ћи по је ди нач не пе сме и ци клу се рит мич но ус та ла са них 
сти хо ва, да би збир ка до би ла сми са о но раз ре ше ње за вр шним ци клу сом 
„Си то сти ру ко пи са”. Осо би то пе смом за хвал ни цом, ко ја све уз ви су је и 
по ен ти ра мо ли тве нохим нич ним то ном: „Го спо де, не од вра ти ли ца сво га”. 

Због ова квих пе са ма, не мо же мо се оте ти ути ску да стра ни ца ма 
књи ге Ме ђу тим не „про ми че вре ме кроз раз је де но си то” уза луд већ дело
твор но. И сам „жи вот је смр то но сан”, на свој на чин лу цид на је су бли маци
ја пре ђе ног и слу ђе ног пу та, па да и ви ну ћа у сти ху опро штај не љу бав не 
пе сме „Megy” (ци клус „Пот ков за олу ју”). Без су ви шног опи са у ма ло ре чи 
из о би ље зна че ња – до вољ но да се из но ва по ве ру је у моћ илу зи је по е зи је, 
ко ја из гре је пе снич ком сли ком иза обла ка ту ге суд би не, и бле сне из сло
је ва древ ног „руд ни ка све тло сти је зи ка” да нам не што ва жно и за бо ра
вље но ка же. Да бла жи то пли ном са ми ло сти „тр ску ко ја ми сли” у хлад ној 
крх ко сти све та, ко ји ни је нам дом. Пе сник Ра до сав Сто ја но вић на по слет ку 
и сти хом пе сме „Мо је ту ге” под се ћа: „Јер овај свет је на тре ну ци ма ве
дри не са здан.” Ако нај бо ља по е зи ја и да ље оста је огле да ло ду ше и раз лог 
одр жа ња жи во та, он да је она, пре све га, дар је зи ка. Раз о де ва ње ра њи во сти 
људ ског ср ца као вла сти то по сла ње пе ва ња, под ра зу ме ва се. 

Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ

КААТАРАКСИЈИ

Си мон Гра бо вац, Ду бо ка ти ши на, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 
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Ли це књи ге три на е сте по ре ду збир ке пе са ма Си мо на Гра бов ца 
Ду бо ка ти ши на пред ста вља цр нобе ла фо то гра фи ја де та ља та ла са уме
ре но за пе ну ша не во де. По след ње ре че ни по јам у ди рект ној је ве зи са 
ду би ном, док ти ши на им пли ци ра по тре бу су бјек та за одва ја њем од сва
ко дне ви це и за про ми шља њем исте. У ствар но сти пу ној три ви ја ли ја и 




