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ВИШЕ ОД ВЕРИЗМА: 
ЂОРЂЕ Д. СИБИНОВИЋ, НАСЕЉЕ БЕЛИХ КУЋА

(Говор на додели награде „Мирослав Антић“)

На кон го то во де це ни је по сто ја ња у по е зи ји и есе ји сти ци Ђор ђе Си би но вић ни је 
но во име, али се ме ни на мет нуо не ти пич ним ка зи ва њем, из бо ром те ма и зре ло шћу 
тек по ја вом збир ке На се ље бе лих ку ћа („Књи жев на оп шти на Вр шац“, 2012). У же љи за 
не кон фор ми стич ком по тра гом за ла у ре а том на гра де „Ми ка Ан тић“, ко ја омо гу ћа ва и 
об ја вљи ва ње но ве књи ге, чи ни ло се ва жним да жи ри јев ска трој ка не ку ца на отво-
ре на вра та и не при до да је на не ки на чин ме ха нич ки, без об зи ра на за слу ге, још јед-
но при зна ње већ ета бли ра ним пе сни ци ма ко ји и не хо тич но по ста ју ко лек ци о на ри 
број них раз ли чи то ран ги ра них на гра да већ сво јим ду гим при су ством и ре дов ним 
об ја вљи ва њем књи га. Та ко ђе, ве ру јем да на гра да са Ан ти ће вим име ном од већ не 
оме ђу је по ет ски про стор у ко јем би се мо гли тра жи ти ства ра о ци бли ски ње го вом 
ду ху, јер Ан ти ћа до жи вља вам ра зно вр сни јим и кон тро верз ни јим но што је то кри ти-
ка до са да ус пе ла да по ка же и до ка же, а на ро чи то што су ње го ви чи та лач ки фа но ви 
и љу би те љи ње го ве не кон вен ци о нал не би о гра фи је успе ва ли да до ко на ју.

Си би но ви ће ва пе снич ка књи га На се ље бе лих ку ћа пом но је и уме шно ком по но ва-
на иако је у се бе при ми ла вр ло ра зно род не са др жа је, те ме и мо ти ве и оби ље ин фор-
ма ци ја и пој мо ва из раз ли чи тих сфе ра ин ди ви ду ал ног и дру штве ног жи во та, што је 
до при не ло усло жња ва њу ње ног на ра ти ва и кат кад не спу та ној вер ба ли за ци ји ко ја се 
мо же на пр ви по глед учи ни ти не до вољ но кон тро ли са ном. Али то је при вид, јер ова 
по е зи ја на гла ше но ко му ни ци ра са ду хом вре ме на у ко јем на ста је и ко је све стра но и 
пре све га иро нич но до ци ни зма про ми шља, а то је вре ме бр зи не, мно го го во ре ња, 
су ко ба са ло ги ком, ми ми кри је пра вих на ме ра, вре ме при јем чи вих и ко рект них тер-
ми на ко ји за ма гљу ју су шти не и истин ске по бу де њи хо вих тво ра ца. Књи га се са сто ји 
од пет ци клу са чи ји на сло ви не дво сми сле но де ши фру ју кључ не те ме („Од лу чу ју ће 
љу бав не пе сме“, „Би блиј ски на пе ви“, „При вре ме ни бо ра вак“, „Књи жев на сце на“ и 
„Тран зи ци ја“), а сва ки ци клус са др жи по пет пе са ма од ко јих је пе та ре ги стар по ен ти, 
уисти ну не сва ки да шња и са мо стал на пе сма ко ја пре сла жу ћи сли ке, пој мо ве и ре чи 
из прет ход не че ти ри по ста је не са мо се ман тич ка су ма сва ког од ци клу са, већ но ва 
пе сма са дру га чи јом ауром и но вом енер ги јом по тен ци јал них зна че ња. Сто га се ови 
ре ги стри љу бав них, би блиј ских, при вре ме них, књи жев них и тран зи ци о них по ен ти 
не до жи вља ва ју као пу ки екс пе ри мент или за ум на пе снич ка игра, не го као ино ван-
тан струк ту рал ни и ми са о ни по сту пак да се вла сти то пе ва ње под врг не још јед ном 
пре и спи ти ва њу.
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Си би но ви ће ва кри ти ка са вре ме ног до ба и ње них пост мо дер них жр та ва од ви ја 
се на ви ше пла но ва: мо рал ном, емо тив ном, со ци јал ном, ин ди ви ду ал ном, по ли тич ком. 
Ње го во ви ђе ње да на шњи це за ро ње не у тран зи ци о не, из бе глич ке, ге но цид не, си ро-
ма шке и ине му ке, у „еман ци па тор ску прак су два де се тог и овог ве ка“, ко ре спон ди ра 
са пре и сто риј ским и исто риј ским по и ма њем све та и чо ве чан ства, са ис ку ством да 
сва ка про ме на и иде ја не зна чи и на пре дак, а мит ске, би блиј ске, ан тич ке, књи жев но-
и сто риј ске и ине па ра ле ле ни су у функ ци ји са мо до пад ног по ка зи ва ња зна ња, већ 
под се ћа ња на ис ку ство пре ђе ног пу та, ко ји је пре ђен уза луд ако не слу жи пре по зна-
ва њу зла, за блу да, гре ша ка и глу по сти. Оту да у књи зи мо то из Шек спи ра ко ји ће би ти 
са вре ме ник сва кој ге не ра ци ји док има људ ског ро да, и осам на е сто ве ков ног фран-
цу ског ми сли о ца Ни ко ла са Се ба сти ја на Шам фо ра. 

Си би но ви ће во „упли та ње у ствар ност“ са др жи у се би ве ри стич ку но ту ко ја под-
се ћа на Ду шка Но ва ко ви ћа, ко ли ко на ра тив ном гра ђом то ли ко и за о ши ја ном ре то-
ри ком и ин вер зив ним скло пом стро фе ко ја од га ђа и про ду жа ва за вр ше так пе снич ке 
сли ке и ми са о не це ли не. Си би но вић је пе сник са ста вом, иро ник са по кри ћем, а не 
апри ор ни кри тик све га по сто је ћег; он за ви ру је у ре зул та те сва ке иде је и про це са у 
мо дер ном вре ме ну, уоча ва ју ћи зјап из ме ђу те о ри је и прак се, ре чи и де ла, као и кон-
ти ну и тет не прав де пре ма обич ном ма лом чо ве ку у свим дру штве ним си сте ми ма. Ко-
нач но, он у по е зи ју и до ла зи из про фе си је ко ју та ко ђе не иде а ли зу је, али ко ју по кре ћу 
ло ги ка, као и иде ја пра ва и прав де. Обра ти ла бих ва шу па жњу као на ка рак те ри стич-
не за пе сни ков по сту пак и по е ти ку, нпр. сти хо ве из пе сме „При че са уси дре не ла ђе“:

Наг ну та ка тар ка на кли за вом вр ху
у опи су де мо крат ског во ђе
пре ћут ку је да
скри ве на вре ба илу зи ја
об но ве кла сич ног ре пер то а ра
у ко јем Брут ви ше ни ка да не ће
уби ти Це за ра
а да на услу зи оста ју
по да нич ке га до сти ко је се
не до ти чу гра ђан ског вас пи та ња.

Ре кло би се, ни чег но вог под ка пом не бе ском од ста рог Ри ма до за пад них де мо-
кра ти ја, а о ис то ку да и не го во ри мо.

Не ко ли ке ан то ло гиј ске пе сме у збир ци од укуп но 26 пе са ма, са нео бич ним и не кла-
сич ним по све та ма (Ро меу и Ју ли ји, школ ским дру га ри ца ма, за бри ну том ком ши лу ку, 
Ахи ло вој те ти ви, си ли ни упор но сти, све ште ни ци ма, во ђа ма и фи ло зо фи ма, во ђи бан-
де, жр тва ма свих ге но ци да, дру го ви ма из вој ске, гу сто на се ље ној те ри то ри ји, Ка пе та ну 
Ку ки и дру гим не га тив ци ма, Са ве ту Европ ске уни је, ре во лу ци о нар ним би бли о те ка-
ри ма, жр тва ма пост мо дер не...) по све до чу ју иш ча ше ни и са мо свој ни сен зи би ли тет овог 
пе сни ка за кључ не те ме и ди ле ме да на шњи це у ко ји ма се по сто ја но да ви и са вре ме-
на тран зи ци о на Ср би ја. Ме ђу њи ма за сво ју оми ље ну из два јам пе сму „Др во де ља“, 
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по ду би ни и ле по ти, по за ум но сти сло је ви то иро нич не па ра ле ле из ме ђу суд би на 
дво ји це ро ди те ља и др во де ља у дво ми ле ни јум ском ра спо ну. О ори ги нал ној и уз бу-
дљи вој кон тек сту ал но сти Си би но ви ће вих пе са ма вре де ло би на пи са ти обим ни ји 
есеј. Че сти та ју ћи до бит ни ку, ве ру јем да ће упра во на гра да ко ју му да нас до де љу је-
мо, прет по ста вљам пр ва ко ју Ђор ђе Д. Си би но вић при ма за сво ју по е зи ју су де ћи по 
би бли о граф ској бе ле шци на клап ни, по бу ди ти тај ин те рес за ову по е зи ју ко ја пре ва-
зи ла зи окви ре ов да шњих пе снич ких стан дар да.




