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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
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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 



971

ефе мер но сти, бу ке и не по сти жљи ве бр зи не, ова ква пе снич ка књи га има 
функ ци ју вра ћа ња чи та о ца на тем по пул си ра ња би ћа ко ји ће му омо гу
ћи ти да свет књи жев ног де ла до жи ви у пот пу но сти. Гра бов че ва ру ко вет 
пе са ма са сто ји се од се дам ци клу са не јед на ке ду жи не („Дно ду ше”, „Мр тва 
стр ви на”, „Је зич ки про бле сци”, „Плес ре чи”, „Про ду же ци зра ка”, „Из ван 
ви до кру га” и „У се би”). Асо ци ја тив не ве зе са мих на сло ва упу ћу ју ка ко 
на по тре бу лир ског су бјек та за ду бљом са мо спо зна јом та ко и на по тре
бу да се про дре у је зик. Због то га се лајт мо тив ски ства ра лач ки по сту пак 
мо же са же ти у по јам тран сцен ден тал ног – оног ко ји пре ко ра чу је гра нице 
спо зна је и за ди ре у про сто ре ме та фи зич ког, али и ме та је зич ког. У ова
квом ми са о ном ко ра ча њу до ла зи мо до па ра док са пре ма ко ме се лир ски 
су бје кат на ла зи из ме штен од све та са обе стра не: са оне уда ље не, не
појм љи ве „обич ном” чо ве ку, али и са оне не ви дљи ве, има нент не, лич не. 
Лир ско „ја” је об гр ли ло свет.

Ти ши на је код Гра бов ца те сно скоп ча на са пра зни ном. Ова пак 
се ман тич ки упу ћу је на иден ти тет ко ји се гу би, на не ме ста, на од сут ност, 
на ис пра жње не про сто ре и од су ства зна че ња. Да би се у фо кус ста вио 
Дру ги (неја, же на или не ки дру ги ен ти тет), по треб но је да се обр ну 
еле мен ти у би нар ним опо зи ци ја ма при сут но/од сут но, од но сно до ми ни
ра ју ће/до ми ни ра но: „Био сам за те бе ва здух / про ла зи ла си кроз ме не / 
као да уоп ште не по сто јим / као да је цео про стор / пра зан про стор и да 
кроз ње га / про ла зиш са мо ти / [...]” („О зра ку”). Овај по сту пак бли зак 
је та о и стич ком ис ку ству пра зни не. У Гра бов че вој по е ти ци овај по јам 
по ста је естет ски обје кат. (Све)При сут но (пе снич ко „ја”) ства ра се од 
од сут ног. Иден ти тет се та ко па ра док сал но сти че у гу бље њу иден ти те та: 
„[...] / да ме про гу та ме ки / то пли глас / да ме оду зме тво је / при су ство / 
а об у зме од су ство / бу ди / јер ја / та ко са мо / је сам ///” („Је сам”). Ов де 
не ће мо пра зни ну (од су ство) бр зо пле то иден ти фи ко ва ти са неби ћем, са 
ни шта ви лом. На про тив, сти хо ви упу ћу ју на по тре бу лир ског су бјек та 
за фу зи јом, ко ја во ди ка иде ал ном ди по лу, љу бав ној син те зи му шкар ца 
и же не, ка хар мо ни зо ва ном, ан тич ком ан дро ги ну.

Ка да ду бље са гле да ва мо соп ство, не мо же мо да не при ме ти мо да 
оно по ср ће, да у свој сво јој нео д ре ђе но сти про па да у ам бис и да се ра
се ја ва. По ме ну то Дру го из ба цу је из рав но те же „јако јепе ва”; оно по пут 
су вог ли ста ле лу ја („Све је дру га чи је”). Сва ко соп ство је осу ђе но на 
са мо ћу, ста ре ње, опа да ње, де ка ден ци ју: „[...] оно не за бо рав но не по зна то 
/ иза да ле ких бр да / оно што ве чи то / под сти че пе пео људ ске / ду бо ке / 
мрач не / по тре бе / у се бе / да се / уру ша ва // за у век ///” („Ду бо ка ти ши на”). 
Ма те ри ја на ста је из пра зни не, пра зни на ис пу ња ва ве ћи део ато ма, у пра
зни ну се све, па и чо век, вра ћа. Ру ше ви не су тран зит на фа за све га. Моћ 
зја пе ће пра зни не је не са гле ди ва: „[...] / ни сам ни слу тио да се не што та кво 
слич но / не где ду бо ко скри ва и док ни сам / за ку цао на вра та про ва ли је 
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/ и ла га но их гур нуо и / по чео да про па дам док ме / не што ни је шче па ло 
а да га / при том ни сам ви део / ни сам ве ро вао ни у се бе / а ка мо ли у њу 
[...] / [...]” („Га ну тљи ва пе сма”). Ни че ан ско за гле да ва ње у по нор и ин де
тер ми ни са но про па да ње у ам бис са же ном без те ла (без ру ке) упу ћу је 
на не у хва тљи вост сми сла бив ство ва ња, као и на им пли цит но ци ни чан 
од нос пре ма све му што се де кла ри ше као веч но, трај но и тран спа рент но.

На су прот пра зни ни, дис та ни ци, хо ду ка та на то су, на ла зи се зо ву
ћи ерос. Мор фо ло ги ја жен ског у по е зи ји Си мо на Гра бов ца осци ли ра 
из ме ђу ре ал них же на и ап стракт ног прин ци па жен ског. У до мен ре ал ног 
ула зи до дир: „[...] / и да ми лу ју мо ју ко жу / да као про зрак осве тља ва ју 
део / мо је ду ше да тво ја млеч но бе ла / не ка ко жа ми лу је мо је / ја го ди це 
/ [...]” („Дру га реч”). Све тло, као жи вот ни прин цип, и еро тич но „рас цве
та ва ње”, ко је пра ти де ло ва ње жен ског прин ци па, са др жа ног ин ди рект
но у сим бо лу мле ка („млеч но бе ла” ко жа), на сту па као део лир ског élan 
vi talа. Кроз лир ски су бје кат у овој пе сми, али и то ком зна чај ног де ла 
збир ке, пул си ра јак ли би до. Он се опет до во ди у ве зу са ду би ном: „[...] / 
да твој бар шу на сти глас / уз бур ка те ло мо је и да / оно про ра ди као вул
кан / да се од до ди ра тво јих / гру ди то пим и ис па ра вам / и да не ста јем 
са свим као / да ни ка да ни сам ни / по сто јао / [...]”. По тре ба за ус хи ће њем, 
че жња, во ди у по тра гу за ис пу ње њем. Раз ре ше ње про на ла зи мо у по ме
ну тој ан дро гин ској кон вер ген ци ји два те ла у јед ну ду шу. На дру гој 
стра ни, у ин тро верт ној пе снич кој пер спек ти ви, осли ка но је мно штво 
обез ли че них же на: „Би ло је ду го, ду го / ни шта / па не што ка сни је ни
јед на / па се по ја ви ла јед на / осред ња па су до шле дру ге / раз не без ве зне 
/ и он да још јед на она ко / па он да јед на са мо све сна што / успо ста вља кон
ти ну и те те / па он да мно штво ра зних, / сва ко ја ких, по сва чи јој / ме ри / 
[...]” („Слу чај не за слу ге”). У ди ја лек ти ци из ме ђу ан то ни ма де тер ми ни
са но/ин де тер ми ни са но, Гра бо вац по себ но у све ту пред мет но сти из два
ја ве ли ке жен ске очи, по ка зу ју ћи да се у овим сфе ра ма на ла зи ка ко 
љу бав та ко и це ли свет: „[...] / и се тио сам се да те не ма / и да си јед ног 
ју тра ко је се ме ни / смра чи ло не ста ла / да су тво је ве ли ке зе ле не очи, / 
упра вље не пре ма ме ни / и да ми лу ју мо ју ко жу / [...]” („Дру га реч”).

У пе снич ком тки ву спро во ди се по сту пак пре ла ска са те лате ла на 
те ло пе сме. И са ма пе сма по је ди нач но, али и збир ка у це ли ни функ ци
о ни шу као ор ган ска фор ма. Пе смин ске лет, „ми ши ће”, ко жу и оста ле 
ор га не чи не ре чи. То те ло на ла зи се у про це су пле са што нас на во ди на 
тврд њу да су пе ва ње и са њим скоп ча но ми шље ње и те ка ко ди на мич ки 
про цес: „Обич но реч пле са чи ца кру жи / уна о ко ло и чу је се ка ко зу ји / и 
ње на са др жи на по ла ко поч не / да ула зи у при зор са / ње го ве ле ве стра не 
и за по чи ње / сво ју игру сло ва зна че ња сли ка / пра сли ка му зи ке ме ња ју
ћи / пра ве ћи све јед но став ни је а / сло же ни је об ли ке обри се / фи гу ре 
ње них ду би на ви си на / ис цр та ва ју ћи не те ле сном / син так сом / уз ди за ња 
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и па до ва / ко ме ша ње / мр ви ца – / оста та ка ду ше ///” („Плес ре чи”). На
пи са на, пе сма жи ви не за ви сно од ау то ра, на шта нас упу ћу је Бар то ва 
иде ја о „смр ти ау то ра”. Оно што Гра бов чев по е тич ки по сту пак из два ја 
из стан дард ног про це са „оту ђе ња” пе сме од ау то ра (јер се и сам ау тор 
вре ме ном ме ња, па и по глед на соп стве ну по е зи ју) је сте опи си ва ње про
це са ства ра ња, сво је вр сни ан тро по по е зис. Тај про цес оста је не у хва тљив 
и по сле на стан ка пе сме, од но сно, он се пре но си на на ред но ства ра ње – 
да кле, жи ви и по сле „смр ти ау то ра”. О том от по ру сво ђе ња по ет ског на 
ко нач но и не про мен љи во, све до чи и сам лир ски су бје кат у дру гом де лу 
ове пе смедип ти ха: „Уме сто те ла склоп си ла не мо гу ћих / По кре та от по
ра гра ви та ци ји, инер ци ји / И пр ко са рав но те жи био је на де лу / ви ше
ди мен зи о нал ни про стор за хва ћен том / Енер ги јом осе ћа њи ма об ли ци ма 
/ По кре та и њи хо вим не ве ро ват ним / Ком би на ци ја ма се за вр тео и за и грао 
/ са свим дру га чи је не ста ју ћи за у век / [...]”. Ства ра ње је у сна жној ве зи 
са ерот ским, та ко да се објект же ље, а то су и же на и пе сма и пре ла зни 
об лик „пе смапле са чи ца” ну жно тран сфор ми ше из пе сме у пе сму из 
ци клу са у ци клус. Окви ре овим из ра зи то ди на мич ним ме та мор фо за ма 
да ју ау то по е тич ки и ме та по е тич ки ис ка зи уну тар све та Ду бо ке ти ши не.

По себ но до ми нан тан слој у збир ци чи не пе снич ки ау то и ме та по
е тич ки ис ка зи. Њи хов ди вер зи тет кре ће се од за чи ња ња жи во та пе сме, 
на чи на исе ца ња сли ке ствар но сти и ње го вог укла па ња у свет пе сме, пре
ко флу ид но сти пе сме и пе ва ња ко је се до ди ру је у из ве сним мо мен ти ма 
са ау то мат ским пи са њем, и иде до раз ма тра ња фак то ра по ве ћа ва ња 
ен тро пи је пе сме, од но сно „за га ђе ња” пе сме су ви шним ре чи ма и те ма ма. 
Крх кост пе сме са гле да ва мо кроз ње но „тре пе ре ње” и про бле ма тич ност 
„ра ђа ња”: „[...] / про стор за тре пе ри / као ова пе сма / али пе сма се / не 
оства ри увек / [...]” („Све је дру га чи је”). Се ми ос фе ра у ко јој на ста је пе сма 
је ви ше на лик на не по сто ја ни ме хур не го на ис пу ње ну, те шку ку глу. 
Из град ња та кве сфе ре од го ва ра уме шно сти осли ка ва ња пе снич ке ин
ти ме. Емо тив но тре ње ко је на ста је из ме ђу лир ског су бјек та и спољ ног 
све та нај бо ље осли ка ва про блем пре тва ра ња сли ке ствар но сти у пе снич ку 
сли ку: „Ка ко бу квал но исе ћи не ку сли ку / ствар но сти и укло пи ти је у 
ту / пе сму ево на при мер ова кву / на ули ци ле жи ба тр га се у / кр ви чо век 
бо ре ћи се за сво ју / ду шу (и ни ко му не при ска че) / [...]” („Мр тва стр ви на”). 
На сна зи, у овом кон крет ном слу ча ју, до би ја сли ка ње не мо ћи пе снич ког 
„ја” пред емо тив но оту пе лом, не ем па тич ном, оту ђе ном ма сом љу ди. 

„Ра њи вост” пе сме и свест о по тре би ис црп ног ра да на соп стве ној 
по е ти ци, лир ски су бје кат вр ло екс пли цит но по ка зу је: „Ка ко не ке ства ри 
те ме мо ти ви / да уђу у пе сму а да је не / оскр на ве ка ко тра ва да про би је 
/ кроз пе сму ре чи те му а да / не бу де за ли ве на ки се лом ки шом / на че та 
за га ђе ном зе мљом ка ко / свеж и опој ни ва здух да про стру ји / а да не 
опо га ни њу / са моу смо гом из дув ним га со ви ма / и дру гим не бе ским и 
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зе маљ ским / зра че њи ма [...] / [...]” („Мр тва стр ви на”). Ви шак ре чи ис ка зан 
је но бјек ти ма, сада то сти ма ко је у мо ду су несу прот ста вља ју ће пре зент
но сти леб де. Ов де су но бјек ти ре дун дант не ре чи ко је „кон та ми ни ра ју” 
би ће пе сме. Пе сма се кле ше до сво је су шти не: ма те ри ја ла мо же би ти 
мно го, а ве шти на је у дле ту – се лек ци ји, се ци ра њу и од ба ци ва њу.

Лир ски су бје кат се, осим са не књи жев ним све том упит не етич но
сти и те шко ћа ма ко је пра те ства ра ње, но си и са ак си о ло шки про бле ма тич
ним књи жев но кри ти чар ским су до ви ма: „[...] / ма да је нов / он ти не ће 
до не ти ни шта / као и овај ’но ви ји’ при ступ / сни жа ва ња по јед но ста вљи
ва ња / сво ђе ња / пе снич ког је зи ка да би / про фе сор ка кри ти ка / дрића 
и ко ље но ви ћа / не што за па зи ла / [...]” („Мр тва стр ви на”). По е зи ја ни је 
ка би нет ска, лар пур лар ти стич ка тво ре ви на. Она на ста је из нео че ки ва ног, 
ду бо ког, про ми шље ног: „[...] / вра ти ти на њи ву ме ђу го ве да / он да оти ћи 
до ри ба / и кро ко ди ла и / са ме ху ром по то ну ти / кроз рас тре си ту зе мљу 
/ и во ду до / гли ба / гли не и / та мо про на ћи / да шак / пе сме ///” („Ре зер вни 
по ло жај”). Ова кав по е тич ки кре до ви ди мо и у пе сми „Зе мљо трес”, где 
лир ски су бје кат све до чи о муч ни ни ства ра ња, из бе га ва њу по мод них 
трен до ва са вре ме не срп ске по е зи је и по тре би да се у се бе за ро ни и из
ву че по е тич ка есен ци ја ко ја пле ни искре но шћу и зна че њем, а не сле пом 
по тре бом за ори ги нал но шћу, три ко ви ма и зву ча њем. Пе сник је, што 
мо же мо да ви ди мо и у за вр шној пе сми „Ду бо ко у се би”, ди јаг но сти чар 
соп стве них уну тра шњих по тре са ко ји мо гу у се кун ди, по пут ефек та 
леп ти ра, да про ме не пот пу но пе снич ку ви зу ру ствар но сти, а са мим тим 
и да пре суд но пред о дре де да љи по е тич ки раз вој соп ствако јепи ше.

Да ре зи ми ра мо: по е зи ја Си мо на Гра бов ца у збир ци Ду бо ка ти ши
на, ма ко ли ко би ла скло на па ра док си ма, опи си ма гу бље ња у је зи ку и 
има ги нар ним про сто ри ма, те он то ло шкој ре ла тив но сти у сва ком сми слу, 
у се би са др жи до ми нант ну по тре бу за си сте ма ти зо ва њем до са да шњих 
жи вот них ис ку ста ва: ка ко оних сва ко днев них, ре ал них та ко и оних фик
тив них, по е тич ких. Ре а ли за ци ја та квих хте ња из мла да лач ке тур бу лент
но сти, уз бур ка но сти во ди ка му дро сти и сми ре но сти, ка мен тал ној бо
на ци – пе снич кој ата рак си ји.

Др Вла ди мир Б. ПЕ РИЋ
на уч ни са рад ник
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