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ИН ТИМ НА ГЕ О МЕ ТРИ ЈА 
(Си мон Гра бо вац: Кон цен трич ни кру го ви – иза бра не и но ве пе сме,  

из бор и пред го вор Зо ран Ђе рић, Ор фе ус, Но ви Сад, 2015)

Из бор из по е зи је Си мо на Гра бов ца, Кон цен трич ни кру го ви, ко ји је са чи нио Зо ран 
Ђе рић, са би ра основ не од ред ни це Гра бов че ве по е зи је. У пи та њу је кра так, све ден, 
ми ни ма ли стич ки, ре флек си ван стих ви ше сте пе них сли ка, згу сну тог зна че ња и ра ци-
о нал ног ма те ма тич ко-ал ге бар ског пе снич ког по ступ ка, ко ји под ра зу ме ва број ча ну 
ва ри ја бил ност сим бо лич ке на пе то сти и по и гра ва ња, иро ни зу ју ћи и па ро ди ра ју ћи 
дис кур се мо ћи (на уч ни, би ро крат ско-прав ни итд.). Осо бе ност из бо ра је у мо мен ту 
увр шта ва ња и рас по ре ђи ва ња пе снич ких тек сто ва. При ре ђи вач се при ли ком гра ђе ња 
из бо ра осла њао или тру дио да за др жи кон цепт ко ји ће би ти има нен тан по е тич ким 
на че ли ма пе сни ка при ли ком са чи ња ва ња збир ке. Ђе рић се, та ко, исто вре ме но тру дио 
да ис по шту је хро но ло ги ју пе снич ких збир ки и да на фор мал ном устрој ству увр ште них 
тек сту ал них је ди ни ца, би ло са на сло вом или без на сло ва, као и оне ну ме ри зо ва не, 
од сли ка Гра бов чев по е тич ки ам блем, си стем и ло ги ку ус по ста вља ња пе снич ког ру-
ко пи са, кроз кон струк ци ју и кон цепт ком би на то рич ког сла га ња пе снич ких тек сто ва.

При ре ђи ва че ва ам би ци ја се на струк ту рал ном пла ну из град ње очи та ва као на пор 
да се обра зу је јед на књи га ко ја ће са би ра ти мно штво пе са ма у не пре кид ном пре ви-
ра њу, до зи ва њу и до пу ња ва њу, ау то ци та ту, пе сме ко је ће би ти у ди ја ло гу, дру гим ре-
чи ма, не пре кид ном цир ку ли са њу као вра ћа њу свом из во ри шту. Ор га ни за ци ја књи ге, 
ко је се др жао и сам при ре ђи вач, ти че се Гра бов че вих до са да шњих ор га ни за ци ја ру-
ко писâ – да по је ди не пе сме са бро је ви ма упу ћу ју на не ке дру ге пе сме – би ло из прет-
ход них ци клу са или збир ки – на мо тив ској, те мат ској или, на про сто, стра те шком при-
сту пу пе ва ња, из ве сној, услов но ре че но – по е ти ци.

Фор мал на стра на из бо ра пре по зна тог у про гре сив ном уве ћа ва њу и кре та њу пе-
снич ких тек сто ва (106) рас по ре ђе них у 17 ци клу са (осим XIV, XV, XVI и XVII, ко ји има ју 
4, 7, 3 и 1 ду жу пе сму, број пе са ма у прет ход ним ци клу си ма/кру го ви ма са о бра зан је 
бро ју ци клу са у ко јем се пе сме на ла зе), од но сно кру го ва, пред ста вља ју де ла ње ди на-
мич ке има ги на тив но сти ho mo fa be ra за ге о ме триј ским ус по ста вља њем об ли ка др ве-
та – ли те рар на хор ти кул ту ра/гра ди нар ство ка ко би об лик др ве та пре вео у књи жев ност, 
ко је се чвр сто др жи сво је ус прав но сти, сво је вер ти ка ле као жу ђе не ма ги стра ле у стал-
ном на ста ја њу да се, та ко ре ћи, но си ви си на, да се пе сма, од но сно, по е зи ја, уз ви си. 
Оту да не чу ди што је струк ту ра ове књи ге ин дук ци ја кро шње, по ку шај хи пер тек сту-
ал ног улан ча ва ња пе са ма, по сред ством ре чи, пој ма или мо ти ва, где го то во сва ка од 
увр ште них пе са ма пред ста вља ру ка вац, гра ну или чвор но ме сто не ке дру ге или не ких 
дру гих пе са ма ко је смо чи та ли, чи та мо или ће мо тек про чи та ти. Ово је из у зе тан при-
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мер има ги на ци је пер ма нент ног кре та ња, а кре та ње је – као што је на то ли ко ме ста, 
ау то по е тич ким сег мен ти ма или сти хо ви ма за сту пље но – пре о ку па ци ја са мог пе сни-
ка. Књи га та ко пред ста вља по ље ком би но ва ња и пре ли ва ња пе снич ких тек сто ва ко-
је ини ци ра и омо гу ћа ва раз ли чи те стра те ги је чи та ња. 

На дру гом кра ју вер ти ка ле, на су прот уз ви си ва њу, ње ној си ме три ји, при сут на је 
ли ни ја си ла же ња, тј. ин верз ност би ћа лир ског су бјек та. И док пе ња ње, уз ви си ва ње, 
име ну је ап стра хо ва ње, си ла же ње, по ни ра ње, име ну је кон тем пли ра ње. Ова вер ти ка-
ла но си у се би ди ја лек ти ку спо ља шњег и уну тра шњег. Ду би на осва ја на ра дом у се ћа-
њу, се ћа њем и кроз се ћа ње, тј. у је зи ку, је зи ком и кроз је зик, илу стро ва на је де лат ном 
и ди на мич ком има ги на ци јом, на ви ше ме ста сли ком сте пе ни ца ко ји ма пе сник бес крај-
но си ла зи не би ли се по но во уз ви сио: „мо жда ћу се на кра ју / кон цем слу ча ја спу сти-
ти / до дна без да на / о ко јем ви си / ду ша“ (XII ци клус, пе сма „3.1.2“). Би ло да је сли ка 
дис крет на, го то во уз гред на и не при мет на, она де лу је. Те бес крај не сте пе ни це има ју 
спи рал ну кон струк ци ју шкољ ке ко је до зи ва изо ла ци ју би ћа по ву че ног у се бе. Фи ло-
зо фи ја пу жа не по гре ши во са оп шта ва при ста ја ње или же љу за са мо ћом као про во ка-
ци ја, от пор и про тест про тив не прав ди и ра зних уде са чо ве ко вог би ћа, док исто вре-
ме но ма шта и при зи ва они рич ку, крип ту род не ку ће. Пе снич ка ег зи стен ци ја пре по-
зна је се у пе ња њу и си ла же њу. Бив ство ва ње за сно ва но на овој ре пе ти тив но сти је 
ре френ ку пле та сти хо ва са не пре кид ним сме њи ва њи ма спо ља и уну тра. Бу ду ћи да 
је зик у се би но си ди ја лек ти ку отво ре ног и за тво ре ног – пе снич ким из ра зом ко јим 
отва ра и сми слом ко јим за тва ра – на пра гу смо још јед ног мо ти ва-сим бо ла ко ји фи гу-
ри ра у пе сма ма Си мо на Гра бов ца – вра та. Сли ка ма кре та ња, окле ва ња, си гур но сти, 
же ље, ис ку ше ња, по ме ну та вра та во де у и кроз две ма ло час ис ти ца не раз ли чи те мо-
гућ но сти, су ге ри шу ћи про ме ње ност оно га ко ји их отва ра, тј. за тва ра.

На ши рем пла ну гле да но, при мет но је да су пе сме и ци клу си (пре вас ход но XIV –XVII) 
ор га ни зо ва ни у об ли ку ду же фраг мен тар не пе сме, по е ме, пре те жно не на сло вље них, 
ну ме ри са них тек сту ал них је ди ни ца. Ду а ли зам за сно ван на при бли жа ва њу и уда ља ва њу, 
тј. од ми ца њу, ис ти че пи та ње иден ти те та ре флек то ва но пре ла сци ма кроз сва три гра ма-
тич ка ли ца. Грабовчевe пе сме че сто на ли ку ју ко мен та ру, ди да ска ли ји и фу сно ти на он-
то ло шки ста тус по е зи је. Оне про пи ту ју мо гућ но сти по е зи је, ње ну по вла шће ну или уза-
луд ну, илу зор ну бит ност. Пер цеп тив ни апа рат од ко га по ла зи гра де ћи пе сму, пре ра ста 
сво је ба зич не осо бе но сти и свр ху и по ста је об лик ин ту и тив ног са зна ња. Пост мо дер ни-
стич ка скеп са да се ствар ност и осе ћа ња об у хва те ре чи ма, по зи ци о ни ра лир ски су бјект 
у ста ње са мо све сног по је дин ца у са вре ме ном све ту, пред мно штвом, тј. ви шком ути са-
ка и из бо ра. Чул на ствар ност са мно штвом сен за ци ја оп се да лир ског су бјек та, и та кон-
цен тра ци ја раз ли чи тих на дра жа ја, па ра док сал но га оне мо гу ћа ва да се ар ти ку ли ше 
пе смом и ти ме ис пу ни сво ју функ ци ју. Због то га реч за Гра бов ца има ка рак тер суп сти-
ту ци о ног, гра див ног еле мен та, у ма те ри јал ном сми слу, рав но пра ван пред мет ном све ту, 
као ул ти ма тив ни до каз да оно о че му се пе ва још увек је сте и да има сми сла. Пр о бле-
ма ти зо ва ње ре фе рен ци јал ног по тен ци ја ла је зи ка и мо ти ва го во ра до ми нант но је у 
Гра бов че вој по е зи ји. Ње гов сти шан по ет ски го вор за гле дан у се бе, осло бо ђен ти ра ни-
је ин тер пунк ци је и хи је рар хи је сло ва, ис по ста вља мо де ран по ку шај ре гу ла ци је да се у 
он то ло шки ис пра жње ном све ту исти афир ми ше по ступ ци ма ау то ре фе рен ци јал но сти.
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Гра бов че ва по е зи ја је про во ка ци ја и кри тич ки ко мен тар иде о ло шким и дру гим 
ма ни пу ла ци ја ма осен че не не по сред не дру штве не и по ли тич ке ствар но сти из ко је се 
из два ја ју обри си сва ко дне ви це и ма лих ства ри. Упо тре бом иро ни је, па те ти ка на ци о-
нал не и лич не исто ри је би ва де ми сти фи ко ва на. Пе сник је про пи ту је и раз об ли ча ва 
као кон струк ци ју. Стра те ги ја ма (ау то)па ро ди ра ња ре ак ту а ли зу је пост мо дер ни стич ки 
до жи вљај ње ног кра ја/гра ни це/смр ти, од но сно кра ја/гра ни це/смр ти ме та на ра ци ја. 
Мо тив „Ве ли ког ов на“ ко ји се ја вља од пр ве збир ке Си мо на Гра бов ца, а при су тан је у 
из ве сној ме ри и у на ред ним збир ка ма, од сли ка ва ка рак тер ани ма ли зо ва не, бе сти јал-
не ствар но сти, у овом од ре ђе ном слу ча ју – (пост)то та ли тар ног ре жи ма. Се ман тич ким 
пре о бра жа ји ма, кон цепт-сли ка ма је зич ке ли ков но сти и кон кре ти стич ким до ми шља-
ји ма са елип тич ном и на мо мен те над ре а ли стич ком, ап сур ди стич ком, за ум ном, не му-
штом лек си ком, по ста вља ју пе снич ки су бјект у до ба си му ла кру ма то та ли зу ју ће иде-
о ло ги је и ње го во на пор да се та кав ме ха ни зам ре/де/ком по ну је: „Ба цио сам по глед и 
/ свет се раз био у па рам пар чад“ (XI, „5.1“). Ован ни је са мо де но тат и де сиг на тор кри зе 
или ре фе рен ца пре ма вр сти мо ћи – што алу зив но иде сме ром Ђо го ве син таг ме: ву не-
на вре ме на – већ га тре ба схва та ти као ен ти тет са суб вер зив ном функ ци јом и иро ниј-
ском дис тан цом у тек сту, ова пло ће ња флек си бил но сти и ста бил не ар хи тек ту ре, на-
су прот мр тви лу ве штач ке ин те ли ген ци је. Ован се мо же раз у ме ти као кон кре ти за ци ја 
од врат но сти пре ма сва кој вр сти де ху ма ни за ци је, ар ти фи ци јел но сти и мар ги не, ко ји 
су, па ра док сал но, усло ви ње не сим бо лич ке функ ци је. Ован је исто доб но ани ма ли зо-
ван озна чи тељ/ал тер-ег о/лир ски су бјект ко ји де кон стру и ше про стор бе ли на/мар ги на 
по ко ји ма се кре ће.

По е зи ја Си мо на Гра бов ца је по е зи ја про сто ра, пре ци зни је ре че но, тра же ња на чи-
на и про сто ра по год ног да се ус по ста ви по е тич ка ма ги стра ла раз гра на тог пе снич ког 
го во ра, под до ми на ци јом ви ше сте пе не сли ке. Оту да мо жда, по ред про пи ти ва ња пр-
вот них, при мар них еле ме на та и пи та ња по че ла пе сме, го во ра, све та, др во, сво јом 
сим бо ли ком и те ма ти за ци јом, по ста је не ка вр ста син те зе, та ко ре ћи, пе ти еле мент, на 
чи ју ди на ми ку ус пи ња ња и уз ди за ња, али и по ни ра ња и уко ре њи ва ња као ин верз ног 
гра на ња, Гра бо вац ра чу на, опо на ша је или се осла ња, у за ви сно сти од вла сти те де лат-
не, ма те ри јал не или ди на мич не има ги на тив но сти: „а да бих се про бу дио / по треб но 
је др во“ (X ци клус, пе сма „1.3.“ упу ћу јем и на пе сму „3.4. (Круг кро шње)“); за тим: „да ли 
је сли ка др ве та у по љу / знак мо је уса мље но сти“, а не што да ље: „И да ли је оно и у 
пе сми уса мље но“ (XI II, 1.1.).

По ла зе ћи од еле мен тар ног у при ро ди, као на при мер, оно што је вр ло при сут но и 
до во ђе но на ви ше ме ста у ве зу са је зи ком, го во ром и пе смом уоп ште – во да и ва здух, 
и зе мља и ва тра (не што ре ђе) са сво јим пре ро га ти ви ма – Гра бо вац по ку ша ва да пред-
ста ви са вре ме ни ха ос и су прот ста ви дра му сва ко дне ви це и по је дин ца: свет и по је-
дин ца, свет у по је дин цу и по је дин ца у све ту. За то во да сво јом без о блич но шћу и агре-
гат ним ста њем, као ме та фо ра бо га или вре ме на, из јед на ча ва на са пе снич ким из ра зом, 
пред ста вља по ље пре ли ва ња и кон тем пла тив ни ме диј, не ис црп ни флу ид они ри зма 
и има ги на ци је: „Пр во се у ре чи увла чи во да“, пи ше Гра бо вац у пе сми „Као и обич но“, 
али ре чи су „као во да / ва тра, ва здух, смак“ („Не ке ре чи“); „слич но овим ре чи ма / те че 
во да сли ва се на ни же као / пе сма у по ен ту, основ ни / мо тив или кључ ну ме та фо ру [...] 
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мо же мо да го во ри мо о њој / али и о ње ној сим бо ли ци. / ре чи ма / ко је се ме ша ју са / 
ка ме њем и цу ре / из ње / (пе сме) (XII ци клус, пе сма „2.1.5“).

Са пра ма те ри ја ма ства ра лач ка има ги на ци ја пре ва зи ла зи об ли ке, а с об зи ром да 
су пред о дре ђе ног об ли ка и ам би ва лент ни, еле мен ти да ју пу ну сло бо ду кре а тив ном 
по ле ту ма ште и ње ној ди на мич но сти. Њи хо ва по ли ва лент ност до зво ља ва и омо гу ћу-
је ши рок ра спон ва ло ри за ци ја, док, ре ци мо, во да, омо гу ћа ва фан та зма ма да ство ре 
сво је сим бо ле. По и сто ве ћу ју ћи ре чи са пра е ле мен ти ма, чи шће њем од ви шко ва го во-
ра, или бар од су ви шних ре чи, Гра бо вац на сто ји да до ђе до оних ре чи/пој мо ва ко ји ће 
су штин ски и свр хо ви то го во ри ти о чо ве ко вој ег зи стен ци ји, а исто вре ме но по ку ша ти 
да од го во ри на про бле ма тич ну по зи ци ју пе сни ка, свр ху пе сни штва и ње ну об но ву 
да нас, чак и ка да је је зик иш ча шен, не ко му ни ка ти ван, тврд и опор, а сли ке не по ве за-
не, мут не и не ко хе рент не. 




