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(Ненад Шапоња: Слатка смрт, КОВ, Вршац, 2012)

Ве о ма је те шко и не за хвал но тра жи ти у књи зи пе са ма ка ква је Слат ка смрт сиг-
нал ни ис каз или стих, онај ис каз или стих ко ји сво јим зна че њем, као у ка квом со чи ву, 
са би ра мо гу ћа зна че ња це ле књи ге, ис каз или стих ко ји тач ни је од нај бри жљи ви јег 
опи са по ка зу је шта има ју да ка жу пе сме и њи хов пе сник. Те шко је и не за хвал но, због 
на чи на на ко ји је уоб ли чен го вор ове по е зи је, го вор ко ји сво је ефек те по сти же ла га-
ним по ме ра њем, ла ви ра њем, ни јан си ра њем, и ко ји ви ше др жи до то га да оп ста не 
као ујед на че на це ли на, не го да ри зи ку је на гла ша ва ју ћи и по вла шћу ју ћи по је ди не сег-
мен те те це ли не. При хва та ју ћи ри зик дру ге вр сте, пред ло жи ћу, ипак, је дан сиг нал ни 
ис каз – ко ји по ка зу је шта се, за пра во, од ви ја у но вој књи зи пе са ма Не на да Ша по ње. 
Тај ис каз гла си: 

кре нух у по тра гу
за ста ни штем ду ше.

Овај ис каз је ка рак те ри сти чан за Слат ку смрт не са мо ти ме што ука зу је на под
руч је ствар но сти ко јем се обра ћа пе сни ков го вор, не го и ти ме што, под јед на ко ва жно, 
са др жи пре по зна тљи ве еле мен те по ступ ка пре о вла ђу ју ћег у овој књи зи. Нај кра ће 
ре че но, то под руч је је „уну тра шњи“, пси хич ки про стор, а еле мен ти по ступ ка су ге ни-
тив ска ме та фо ра са јед не, и спој ап стракт не име ни це са гла го лом ко ји је уоби ча је но 
упу ћен на „спо ља шњу“ ре ал ност, са дру ге стра не. Ти ме ни је, ме ђу тим, ре че но све што 
тре ба ре ћи о књи зи. У нај ма њу ру ку, уз оба на ве де на аспек та мо гу се до да ти илу стра-
ци је и об ја шње ња, док се ман тич ки сло је ви Слат ке смр ти по ста вља ју и не ко ли ко ва-
жних пи та ња и нај ма ње јед ну за го нет ку, о чи јем раз у ме ва њу кри ти ка мо ра да по ло жи 
ра чун. 

И у сво јим ра ни јим књи га ма пе са ма, Не над Ша по ња је упа дљи во из бе га вао да го-
во ри о „спо ља шњој“ ре ал но сти; ње го ва по е зи ја је по тој осо би ни до слов но ме та фи
зич ка. Она сво ју ствар ност не тра жи у све ту обје ка та, не го у „уну тра шњем“ су бјек-
тив ном све ту. Та по е зи ја је ве о ма ин тро спек тив на, али ни је без да љег си гур но да ли 
би њен го вор смео да се на зо ве со ли ло кви ју мом. Јер, Ша по њи на по е зи ја зна за јед но 
Ти ко јем се обра ћа, ко је име ну је и пи та. Отво ре но је пи та ње ка ко би то Ти мо гло да се 
кон крет ни је од ре ди: да ли као ре ал на дру га су бјек тив ност, као тран сцен ден ци ја (и у 
ком од мо гу ћи ње них ли ко ва), или као ре флек сив но Ја. Оно што је си гур но, је сте јед на 
гра ма тич ка чи ње ни ца: Ти ових пе са ма је жен ског ро да. Во ље на осо ба, са ма ду ша, или 
слат ка смрт из на сло ва? Сва ка од ових ин тер пре та тив них мо гућ но сти од го ва ра 
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ло ги ци књи ге, а са ми сти хо ви не пру жа ју до вољ но раз ло га да се јед на од тих мо гућ-
но сти учи ни по вла шће ном, од но сно, од при ли ке до при ли ке, од пе сме до пе сме, да ју 
дру га чи ја упо ри шта за ту ма че ње.

Дра ма уну тра шњих про сто ра, јер то је Ша по њи на Слат ка смрт, од ви ја се у три 
чи на, три ци клу са ове књи ге ре ла тив но све де ног оби ма (24 пе сме). Те мат ско је згро 
пр вог ци клу са („Упор ност чи сте илу зи је“) је пи та ње иден ти те та. Фор мал на су бјек тив-
на ре ла ци ја иден ти те та свој кла сич ни фи ло зоф ски из раз до би ла је код ен гле ског ем пи-
ри ча ра Џо на Ло ка, као свест о вре мен ском кон ти ну и те ту ин ди ви ду ал ног ис ку ства; 
пе сник про бле ма ти зу је ту ре ла ци ју. За ње га је сам вре мен ски кон ти ну и тет не ја сан:

Са зна ју ћи да да нас не по сто ји,
ју че, ко јег ни је ни би ло,

ко пи рам у су тра.

Ин ди ви ду ал но ис ку ство је схва ће но као бу ји ца ути са ка, као про ла зно, нео д ре ди во, 
вар љи во мно штво („Са свим сам за ча ран у оном да нас“), ко јем тач ку ослон ца, об је ди-
њу ју ће сре ди ште, пру жа оно не си гур но Ја ко је и са мо сво је уте ме ље ње на сто ји да 
про на ђе у по рет ку тих ути са ка („пре по зна јем се у тач ки по рет ка“). Реч је о јед ној 
уза јам ној игри кон сти ту и са ња и обез бе ђе ња, ко јој не пре ста но пре ти опа сност да се 
рас пли не у при вид, у слу чај ност, не по ве за ност. А из при ви да и не по ве за но сти пре ти 
бе сми сао.

По сто јим увек у ма њем од ви дљи вог,
у све ту ко ји се не пре кид но рас па да,

у шу му раз ли ста ва ња сна.
Слу тим се у слут њи, и дру где ме не ма.

Оту да то Ја ових пе са ма и са мо се бе мо ра да раз у ме као илу зор но („А ја се / још 
ку па у при ви ду се бе“). Чи сто, са мо у те ме љу ју ће, уса мље но ја осу ђе но је на страх од 
пра зни не. Овај hor ror va cui уто ли ко је ја чи, ужа сни ји, што из во ри ште те пра зни не ни-
је дру где до у са мом Ја: оно је тај ме та фи зич ки зјап, оно је пра зни на ко ја не мо же да 
се на си ти и за до во љи све том, јер ни је ус пе ло да кон сти ту и ше свет. До ду ше, Ша по-
њи на пе сма „Шу шти по јав ност“, ко јом по чи ње дру ги, исто и ме ни ци клус, то ни шта ви ло 
сме шта у не ку нео д ре ђе ну спо ља шњост као оквир ду ше:

Рас ко мо тио сам се у Ни чем,
за бо ра вио да сам Ниг де

и да раз ма трам Ни шта,
 

али та квој спо ља шњо сти од го ва ра уну тра шњост ко ја зна да „вре ме по га ђа тач ку 
/ у ко јој се на ше ниг де и ни шта / са вр ше но до ди ру ју“. 

Дру ги ци клус Слат ке смр ти уво ди два ва жна ак те ра у дра му ду ше: по чи ње да го-
во ри у пр вом ли цу мно жи не, и по чи ње да по ми ње те ло. И јед но и дру го су на чи ни да 
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се ис ко ра чи из чи стог, уса мље ног, са мо фе но ме ни ма од ре ђе ног Ја. Про блем је, са да, 
у то ме што се ове две ин стан це мо ра ју узе ти здра во за го то во, или ни ка ко. Оне чи стом 
Ја, ко је је сво ју гра ђе ви ну по че ло да гра ди од ви ших спра то ва, не мо гу да пру же по-
треб но уте ме ље ње. Све леб ди у ви зи ја ма Ша по њи не по е зи је, све је не си гур но (пе сник 
скла па од лич ну сли ку ко јом то су ге ри ше: „Не по ме ри ви ба лон те ла, / у ко га је уду ва но 
вре ме“), све угро же но ни шта ви лом и бе сми слом. Али то леб де ће је је ди на мо гу ћа си-
гур ност.

Ни ка да се ни смо ви де ли,
по сто ја ли ни смо, би ло нас ни је,

јед но за дру го, па ипак,
ду бо ко са њам не при су ство тво је.

Шта ви ше:

Про из вео сам те у до каз по сто ја ња све та.

Ко га то? Ко је то Ти? Ту за го нет ку, као што је већ ре че но, по ку ша ва да са раз ли чи-
тих стра на осве тли за вр шни, тре ћи ци клус, под на сло вом „За ве ра ме ђу би ћа“. И као 
што је већ та ко ђе ре че но, та за го нет ка оста је без од го во ра. Дру га ду ша ко јој се при-
сту па љу ба вљу („Пре по знао ду шу / ко ја на ле же ду ши“; „Сли ко љу ба ви“)? По дво је но Ја 
(„по нор ни цо мо га би ла“)? Тран сцен ден ци ја?

Коп ча ко ја ве зу је Ја и Ти из гле да да је у гу стим Ша по њи ним сти хо ви ма при ка за на 
као те ле сност, пред мет ност. „Рас тва рах се у ма три ци / тво га те ла“, ре ћи ће је дан 
стих. Дру ги, „По ти ра смо се / у про стор но сти уз да ха истих те ла“, а тре ћи, „Про је зди
смо кроз те ла“. За Ја ра ди кал но пре пу ште но фе но ме ни ма (при ви ду), ис ко рак у те ле-
сно је ек ста тич ко осло бо ђе ње. Али и тај осло нац је са мо при вре мен. Књи га пе са ма 
Слат ка смрт окон ча ва се ис ка зом ко ји мо же мо да раз у ме мо као епи лог дра ме:

Ис тро шив ши за бу не,
укро тив ши по зна то,
ра зи ђо смо се у при чу

из ме ђу уну тра и спо ља.

Ме та фи зич ка дра ма ду ше иро нич но је име но ва на „при чом“; Ја и Ти су се „раз и-
шли“. Шта је оста ло по што су „ис тро ше не за бу не“? По вра так на по че так? Но ви круг, 
но во при ча ње при че? Пе сник раз бо ри то ус кра ћу је од го вор на ова пи та ња. Он је, у 
ства ри и же лео са мо да пи та, а не да од го ва ра; а одав но зна мо да су пи та ња под сти-
цај ни ја од од го во ра. 

Сад, Ша по ња пи ше по е зи ју, а не фи ло зо фи ју. Он ко ри сти је зич ке фи гу ре, а не пој-
мов не ар гу мен те. Фи ло зо фи ја и по е зи ја се су сре ћу у ме та фи зич ким пи та њи ма ње го ве 
књи ге, али та пи та ња пе сма тре ти ра на је дан, а фи ло зоф ска рас пра ва на дру ги на-
чин. За на чин тре ти ра ња ме та фи зич ких пи та ња у Слат кој смр ти, ка рак те ри стич но 
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је, ка ко је већ ре че но, по ве зи ва ње гла го ла ко ји се уоби ча је но упо тре бља ва ју ра ди 
озна ча ва ња од но са пре ма све ту спо ља шње ре ал но сти, и ап стракт не име ни це. Та 
спе ци фич ност по ступ ка по ста је по себ но уоч љи ва ка да се ко ри сти тран зи тив ни гла-
гол: „раз ла мам очај“, „гу лим по вр ши не сва ке са да шњо сти“, „раз вла чим при сут ност“, 
„опи па ва смо обри се на де“ итд. Тај по сту пак по ја ча ва ути сак да се дра ма ду ше од ви ја 
у не у хва тљи вом, нео д ре ђе ном и нео д ре ди вом про сто ру, али и оте жа ва раз у ме ва ње 
по је ди нач них ис ка за, па и це лих пе са ма.

Из ра зи та скло ност ка ме та фи зич ком са јед не, и за там њен и не ми ме тич ки го вор 
са дру ге стра не, упу ћу ју на срод ност Ша по њи не по е зи је са (нео)сим бо ли стич ким по е-
ти ка ма. Оту да је био са свим у пра ву Ти хо мир Бра јо вић, ка да је, сво је вре ме но, овог 
пе сни ка увр стио у сво ју хре сто ма ти ју тран ссим бо ли зма. До дао бих са мо то ли ко, да 
Ша по њи на по е зи ја, у по ре ђе њу са остат ком те хре сто ма ти је, „нај чи сти је“ при па да сим-
бо ли стич ком на сле ђу. Ти ме је од ре ђе но и ме сто овог пе сни ка на раз у ђе ној, мно го-
облич ној по е тич кој сли ци са вре ме ног срп ског пе сни штва. Ако по сто ји не ка оп шта по-
де ла на по е зи ју ко ја тре ти ра уну тра шње, и ону ко ја тре ти ра спо ља шње од но се, Ша-
по њи на је не где ду бо ко у пр вој обла сти, стал но при пре ма ју ћи екс пе ди ци је у дру гу, а 
њен го вор је го вор о опре ма њу за је дан та кав по ду хват, и о слут њи да тај по ду хват 
ни је мо гућ. Пу то пис ко ји пи ше ду ша све до чи о са свим дру га чи јем пу то ва њу.




