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МЕТАБОЛИЗАМ
(Слободан Ивановић: Особине, Књижуљак, Београд, 2014)

Већ од увод них сти хо ва на слов не по е ме у но вој пе снич кој књи зи Сло бо да на Ива-
но ви ћа ви дљив је ду хов ни на пор да се из но ва (ре)де фи ни шу би ћа, по ја ве и пред ме ти, 
и у том сми слу Осо би не се мо гу чи та ти и као не ка вр ста нео ко смо го ниј ског тек ста. Јер 
свет Ива но ви ће ве по е зи је је већ ство рен и мно го пу та до са да име но ван, па та ко пе-
сни ку оста је не ве ли ки ма не вар ски про стор за ње го во по нов но де фи ни са ње: оно на 
шта је усме ре на ње го ва па жња је сте за пра во ка та ло ги за ци ја де фи ни ци ја ко је су још 
увек функ ци о нал не и чи ја уло га по сред ни ка из ме ђу све та и пе снич ког су бјек та ни је 
ис цр пље на. А то га, ис по ста ви ће се, и ни је та ко ма ло, од но сно, тач ни је, тих де фи ни-
бил них, од ре дљи вих по ја ва и пред ме та има до вољ но и до вољ но су ре пре зен та тив ни 
да би пред ста вља ли свет. И упра во у ве зи са тим тре ба при ме ти ти за ни мљи ву про ме-
ну о ко јој и не хо ти це све до чи Ива но ви ће ва књи га, а ко ја се мо же де фи ни са ти као 
пре ла зак из пост мо дер ни зма у пост мо дер ну, при че му су он да Осо би не јед на мо гу ћа 
по ет ска ар ти ку ла ци ја тог пре ла ска. Јер пост мо дер ни зам је пре и по сле све га јед на 
умет нич ка епо ха, или стил ска фор ма ци ја, ко ју, као и сва ку епо ху, ка рак те ри ше збир 
од ре ђе них умет нич ких по сту па ка и ре ин тер пре та ци ја књи жев ног и умет нич ког на сле-
ђа, док пост мо дер на, ко ја је об у хват ни ји по јам, пред ста вља но во осе ћа ње све та и но ву 
ци ви ли за циј ску (ме ђу)епо ху, ко ја до ла зи на кон мо дер не. 

Ако би Осо би не би ле узе те као илу стра ци ја за овај ду хов ни п(ре)окрет, он да би он 
мо гао на јед ној рав ни би ти де фи ни сан и као по ет ски и ин те лек ту ал ни но ма ди зам. То 
се упе ча тљи во мо же пред ста ви ти на при ме ру пе сме „Пу же ви“: „Пу же ви су си ро ма шни 
го сти, че сти по сје ти о ци/ во де них про сто ри ја, они су го то во сто по сто/ ми ши ћа ви и 
ти ме су се би за ду жи ли мје сто у вјеч ном/ Хер ку ло вом пан те о ну, пу же ви ма се пје ва ју 
окрут не/ пје сме и при је ти уби ја њем сје ки ром по гла ви, они/ сти жу уви јек иако кре ну 
ка сни је и спо ри ји су не го дру ги,/ на ла зи мо им љу шту ре пра зне и би је ле кал цит но 
креч не/ у пи је ску пла же или про сто на сво јим те ра са ма, њи хо во/ по сто ја ње ни је све-
де но на про сти крц звук ка да нам се/ но га не па жљи во спу сти по сле ки ше (...)“. А о но-
ма ди зму Ке нет Вајт ка же: „Но мад ко ји по сто ји у сва ком од нас у ви ду но стал ги је, у ви ду 
мо гућ но сти, не зна за лич ни иден ти тет, ‘свест о се би’ му је не по зна та. Не го во ре ћи ни 
‘ми слим’, ни ‘је сам’, он по чи ње да се кре ће и у том кре та њу чи ни бо ље од ‘ми сли ти’ у 
нај пу ни јем зна че њу ре чи, он из ра жа ва, из го ва ра не ки про стор-вре ме мно го стру ких 
усред сре ђе ња, ко је пред ста вља не ку вр сту на го ве шта ја све та.“ Иако је ра зу мљи во да 
се из ме ђу Ива но ви ће ве пе сме и Вај то вих те за не мо же по ву ћи јед но ста ван знак јед на-
ко сти, не ка по кла па ња ла ко упа да ју у очи. На и ме, о су бјек ту ове по е зи је, о про сто ру 
и вре ме ну из ко јих он го во ри у пе сма ма ско ро да не ма ни ка квих тра го ва: на све га 
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не ко ли ко ме ста го во ри се из пр вог ли ца јед ни не. Лич ност су бјек та је, да кле, на мер но 
при кри ве на иза „не у трал ног“ го во ра о раз ли чи тим фе но ме ни ма ко ји је из не ког раз-
ло га ин три ги ра ју, и чак ју је те шко на слу ти ти и из из бо ра тих фе но ме на, јер је тај из бор 
хи ро вит и не те жи ни ка квој ви шој кон струк ци ји, ни ка квој це ли ни. Ме ђу тим, умет нич-
ки по сту пак и на чин на ко ји гра ди пе сме-фе но ме не го во ре и о су бјек ту и о све ту. А 
тај по сту пак је у нај ве ћој ме ри до след но спро ве ден у свим пе сма ма, чи ни се на су прот 
те зи о анар хич но сти из уред нич ке (БСО) бе ле шке са клап не, и мо же се јед но став но 
пред ста ви ти мо де лом јед на чи не, по ко ме се с јед не стра не зна ка јед на ко сти на ла зи 
мо тив из на сло ва, а на дру гој стра ни од ре ђе ни скуп ре ше ња, ко ја су бјект би ра из дру-
гог, још ве ћег ску па ре ше ња те јед на чи не. Иза бра на ре ше ња рав но прав но сто је јед но 
уз дру го, под ра зу ме ва ју ћи при том по сто ја ње чи та вог ни за јед на ко тач них ре ше ња, 
али су ова иза бра на ре ше ња исто вре ме но и ме ста су сре та су бјек та и све та. Тек на тим 
ли ни ја ма и тач ка ма до ди ра (Вај тов про стор-вре ме) мо же се на зре ти ег зи стен ци јал ни 
пр тљаг ко ји су бјект-по сма трач-по пи си вач ву че за со бом: по вре ме но дис тан ца не ста-
не и го вор би ва стра сни ји, по не кад иро нич ни ји, а тек по не ко од по ре ђе ња се раз ви је 
у за о кру же ни ју, са мо стал ну по ет ску це ли ну. 

Ов де је ва жно за др жа ти се код две ју рав ни од но са из ме ђу су бјек та и све та. Пр во: 
свет Осо би на се већ до го дио пре Осо би на, на из ве стан на чин и про шао, али ни ка ко 
као апо ка лип са или крај све та у би ло ком об ли ку, већ као сло же на и мно го ли ка људ-
ска исто ри ја ко ја је у свом ду гом и ви ју га вом хо ду по ја ве, пред ме те и љу де на раз не 
на чи не озна ча ва ла, и сви ти зна ко ви још увек су у да том све ту при сут ни. Су бјект Осо-
би на пак ни је ба чен, већ про ла зи кроз тај свет и на тра гу соп стве ног ис ку ства ре а гу је 
на од ре ђе не „сло је ве“ ко ји по сто је уну тар тих фе но ме на, пре по зна је их као за ње га 
бит не и из вла чи на све тло је зи ка. Дру ги, и ва жни ји ни во ти че се по ме ну тог ис ку ства: 
све на шта су бјект ре а гу је мо ра да бу де при зва но упра во ње го вим ис ку ством, би ло да 
је у пи та њу чул ни до жи вљај, ре фе рен ца из про чи та не књи ге или ви ђе ног фил ма, или 
пак да је реч о ис ку ству ми шље ња. Дру гим ре чи ма, да би уоп ште ре а го вао и про ми слио 
од ре ђе ни фе но мен (по пут пу же ва, фи о ка, пре во зних сред ста ва, на ран џи итд.), он мо ра 
да га је та ко ђе на не ки на чин до жи вео, и про жи вео; и по том то ис ку ство у по нов ном 
су сре ту са сво јим пред ме том по ста је те ма пе сме. Да кле, ис ку ство ко је је про вер љи во, 
као и оно ко је је већ по твр ђе но га ран ту је „исти ни тост“ и „оправ да ва“ пе сму. Уто ли ко се 
и ме та фи зич ки слој у Осо би на ма пре све га на зи ре у ис ку ству ме та фи зи ке, у кон крет-
ном „ме та фи зич ком до га ђа ју“, а не у за кључ ку, не у не че му што до ла зи по сле до га ђа ја. 
За то су бјект не тра жи свет иза све та, па и не ве ру је у ње га, он не за ви ру је иза до га ђа ја, 
он за пра во ми сли о до га ђа ју и ми сли до га ђај, он по ку ша ва да, по ре де ћи га са дру гим, 
слич ним и ње му по зна тим, из ву че за кљу чак са мо о том до га ђа ју, он, да кле, пре све га, 
по ку ша ва да про ник не у ње гов спе ци фич ни ме ха ни зам: „(...)Осо би не сви је та су ди фе-
рен ци ра не, су ма свих осо би на чи ни ла ца/ ко ји је са др же у се би, на при мјер, ако ка жем 
пра ши на,/ са не чи јег кре ве та се стре се оста так од хра не, мр ве хље ба/ да ју се го лу бо-
ви ма и опет се увла чи та ма ис под нок ти ју и/ гре бе, пи је сак је остао у ци пе ли, оке а ни 
се по вла че и све осо би не/ се та ко ко ме ша ју и ми је ша ју, пи шу и ис пи су ју./ Све осо би не 
сви је та су, по на вљам, са мо су ма свих осо би на/ чи ни ла ца ко је са др же у се би.(...)“ 
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Не са мо овај ауто по е тич ки из вод, већ за пра во све пе сме пред ста вља ју го то во школ-
ске при ме ре фи гу ре ка рак те ри стич не за са вре ме ну по е зи ју ко ју Еп штејн на зи ва ме та-
бо лом, а ко ју ка рак те ри ше исто вре ме на и без у слов на при пад ност од ре ђе ног пред-
ме та (те ме пе сме) раз ли чи тим ре ал но сти ма, као и ис пре пле те ност и не пре кид ност 
пре ла же ња из јед не та кве ре ал но сти у дру гу. У Осо би на ма то се мо же по твр ди ти и 
не пре кид но шћу го во ра (што по ка зу је и гор њи на вод), од но сно, до след ном упо тре бом 
за ре за (па у зе) на ме сти ма на ко ји ма би се под ра зу ме ва ле тач ке (пре ки ди). Ово не пре-
ки да ње го во ра, бла ги пре ла зи из јед не ре ал но сти у дру гу, на су прот уоби ча је ним гра ни-
ца ма (тач ка ма) из ме ђу њих, уце ли њу ју сам пред мет го во ра, ко ји је он да и га ран ци ја 
ка кве та кве це ло ви то сти, то јест сми сле но сти све та и го во ра о све ту. Са дру ге стра не, 
дис тан ци ра ност и бла го иро нич на ин то на ци ја, али још ви ше лек сич ка пре ци зност, 
спе ци фич на је зич ка чи сто та, све до че о про ми шља њу до жи вље ног (ов де не ма ни чег 
пре сног и не по сред ног), као и о бит но сти и нео по зи во сти тог ис ку ства про ми шља ња, 
јер из до жи вље ног про из ла зи. 

Та ко фе но ме ни као ли ни је до ди ра су бјек та и све та и, исто вре ме но, уну тра шње и 
спо ља шње ко ор ди на те и јед ног и дру гог, по ста ју и ме ста на ко ји ма до ла зи до енер-
гет ске тран сфор ма ци је уну тар но вог по ет ског ме та бо ли зма. На су прот сим бо ли зму, и 
ње го вом, чи ни се, увек атрак тив ном на сле ђу, ко ји ра чу на ју са ве чи тим за ко ни ма при-
ро де и све та, па он да сим бо ле ко је пре по зна ју у тим од но си ма ну жно по сма тра ју као 
не што трај но и не про мен љи во, што вре ме ном, ме ђу тим, ипак, ну жно по ста је ста тич-
но и умрт вље но – ме та бо ли зам са вре ме не по е зи је свој фо кус по ме ра на ди на ми ку и 
ва ри ја бил ност од но са ме ђу би ћи ма, пред ме ти ма и по ја ва ма, ко је пра те епо хал но 
убр за ње и ра си па ње све та. Са свим рет ко и са свим слу чај но, као у при ме ру пе сме 
„Пу же ви“, по је ди ни мо ти ви мо гу из ра сти у сим бо ле (пу же ви: но мад ство); ма да је ве-
ро ват но тач ни је ре ћи да се ра ди о про то сим бо ли ма, јер, као што го ре ци ти ра ни део 
по ка зу је, у пе сми по сто је сли ке-ре ла ци је ко је се ни на ко ји на чин не мо гу до ве сти у 
ве зу са но мад ством (али мо гу са пу же ви ма). 

И на исти онај на чин на ко ји по јав ни свет или про шлост су бјек та ко ји оста ју из ван 
пе сме го то во да би ва ју са вр ше но ире ле вант ни за са му ту пе сму (ва жан је, да кле, са мо 
тај тре ну так су сре та све та и су бјек та и њи хо во ме ђу соб но огле да ње), та ко и пе сма не 
пре тен ду је на ва жност из ван се бе са ме; пе сма, дру гим ре чи ма, не же ли да се рас про-
сти ре из ван свог тач но од ре ђе ног окви ра. А све то је за пра во вр ло мо дер но, пре ци зно 
и за о кру же но. И са вр ше но до стат но.




