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ДЕ КОН СТРУК ТИ ВИ ЗАМ СНО ВА
(Ђор ђе Д. Си би но вић: Ан то ло ги ја упо ред них сно ва,  

Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, Бе о град, 2015) 

У нај но ви јој зби р ци пе са ма Ан то ло ги ја упо ред них сно ва, Ђор ђе Д. Си би но вић са
мим пе сма ма оправ да ва сво ју пе снич ку књи гу. Чи ни нам се, већ по на сло ву, да ће мо 
код овог пе сни ка на и ћи на Го тје о во су је вер је, те да је он при пи са њу пе са ма др жао 
са нов ник у јед ној ру ци, а дру гом их ис пи си вао. Ме ђу тим, при ступ пи са њу усме ра ва 
нас ка јед ној дру га чи јој, ан га жо ва ној по е зи ји.

Ка да по гле да мо и иш чи та мо пр ви од два ци клу са, и за ко ра чи мо у дру ги, од мах уо ча
ва мо де кон струк ти ви зам. То нас из но ва вра ћа пр вом ци клу су и упо ре ђи ва њу пе са ма 
(А–А, Б–Б... Ш–Ш). У тој игри, ко ју нам Си би но вић сер ви ра, до би ја мо ви ши за да так од 
обич ног чи та ња по е зи је. Иа ко сва ка пе сма мо же да сто ји за себ но и да та ко пред ста вља 
це ли ну, са мо ком па ра ци јом мо же мо из ву ћи иде је и за кључ ке ко је нам пе сник на ме ће. 
И ту до ла зи мо до са мог на сло ва зби р ке, те до ре чи ан то ло ги ја и сно ви, ко је пред ста
вља ју кључ за ре ше ње за го нет ке ко ја нам је по ста вље на. Ка да уви ди мо да је у пи та њу 
скуп пе сни ко вих нај дра жих де ла, као и же ља да се о њи ма ис пи ше по ет ска књи га, он да 
смо раз у ме ли ње го ву на ме ру. Са дру ге стра не, де дук ци јом да исти на сло ви мо ра ју би ти 
у ме ђу соб ној ко но та ци ји го во ри нам да се ана ли зи ове зби р ке мо ра при сту пи ти са пу но 
па жње, али чак и као чи та о ци мо ра мо би ти упу ће ни у оно што чи та мо да би до жи вљај 
био упот пу њен. Та ко, као сва ка ко нај зна чај ни је што је пе сник хтео да при ка же, огле да 
се у до пу ња ва њу – до сне ва ва њу оног што су мо жда хте ли да ка жу и: Цр њан ски, Киш, 
Ду чић, Ан дрић, Се ли мо вић, Стан ко вић, Ми ха и ло вић, Па вић, Ла за ре вић, Јак шић, Ћо пић, 
Де сни ца... Али Си би но вић то чи ни на ори ги на лан на чин, те не рет ко за вр ша ва су прот но 
од при ка за ног у де ли ма ових ве ли ка на. Бли же при сту па не кој сли ци из де ла на бро ја них 
пи са ца и оцр та ва је на свој на чин, од но сно она ко ка ко је он сам за ми шљао то док је 
чи тао. Он до пу ња ва, ту ма чи иде ју; ства ра је дан но ви свет про жет лич ном сре ћом. Са
свим је ра зу мљи во да се ра ди о пи сци ма ко ји су оста ви ли ду бок траг на са мог пе сни ка. 
За то нам се Си би но вић нај пре ја вља зби р ком Ан то ло ги ја упо ред них сно ва као пре да ни 
чи та лац, а сво ју чи та лач ку страст упот пу њу је бо гом да ним та лен том пи са ња и кам пањ
ски при сту па ства ра њу свог ино ва тив ног де ла. Кам па ња је ди но и мо же ус пе ти у по е зи
ји под сна жним на дах ну ћем, а то упра во сре ће мо у овој пе снич кој књи зи. Не мо же мо 
оста ти ин ди фе рент ни ни на то да је ода бир оми ље них пи са ца усме рен на до ма ће ау то
ре. Та страст чи та ња „сво јих“ ви ше нам го во ри о пе сни ку, не го ли о пе сма ма. Њи хо вим 
ве ли ча њем Си би но вић као да ис пу ња ва пе снич ки за вет пре ма соп стве ном на ро ду.

Пе сме су от кро ве ње еру ди ци је, али и емо ци о нал них на бо ја и сна жних пси хо ло
шких тре ну та ка, ко је нам пе сник са оп шта ва не на ме тљи во. Оп шти је ути сак да се у 
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свим овим „сно ви ма“ од ви ја сво је вр сна „бор ба“ из ме ђу пе са ма истих сло ва (на сло ва). 
Та ко, у пр вом ци клу су, као да пре ва гу од но си ин ди ви ду а ли стич ка фи ло зо фи ја не мо ћи, 
пот кре пље на ни хи ли змом са мо при вид но, а све за пра во из га ра од иро ни је. Мо жда 
за то што су у њи ма пе сни ко ва Ју тра са Ле у та ра, Хај дук Стан ко, Не чи ста крв, Ба шта, 
пе пео, Ко ре ни... и од ви ја ју се у јед ној дру га чи јој пе р спек ти ви и дру га чи јем вре ме ну – 
да на шњем. При ме ри су ра зно вр сни: Гле да ка ко се гра ду све те / нај го ри ђа ци / скла ња 
се пред њи хо вом си ли ном док / без раз ло жно мал тре ти ра ју су гра ђа не и са ња ка ко им у 
пре сти жном хо те лу / ин тер кон ти нен тал ног име на уби ја ју во ђу; или као у ди сти ху: 
Ни бу дан не знам / шта ћу са со бом. Че сте су ре зиг ни ра не ми сли по пут: Да сам знао 
шта да ура дим / да сам имао ко га да упи там / да ми је не ко ре као / би ло би исто. Че сте 
су и оне ко је до сне ва ва ју оно што је ум пе сни ков ода брао као исти ну. На су прот ова
квом при сту пу, у дру гом ци клу су сре ће мо ја сни је фи ло зоф ско де ло ва ње ко је те жи 
раз от кри ва њу су шти не, сна жне ми сли ко је има ју за циљ да нас пре вас ход но отрг ну 
од пре на пад не иро ни је да на шњи це и му дрим са зна њи ма уми ве них емо ци ја од ве ду 
у ду бљу фа зу про ми шља ња не гда шњег вре ме на. У овом упо ред ном чи та њу Си би но
вић под се ћа на Џо на Ло ка, и као пра ви пе сник не ми ри се са за у зе тим ста во ви ма 
плу то кра ти је. Та ко, по не где кре ће из re gress ar gu ment и свој ла нац пре ки да од мах до 
дру гог ци клу са и по врат но. Да ли ће мо му ве ро ва ти? Чи ни се да та кво пи та ње ни је ни 
по треб но, ако би смо пи та ли на род, јер мно ге ње го ве тврд ње ак си ом ног су ка рак те ра, 
те их као та кве ни је ни по треб но до ка зи ва ти. 

Си би но вић сво ја ис ку ства пре но си епи стол ски. У тој фор ми по ка зу је пу ну сли ку 
свог пе снич ког до жи вља ја. Чак и при та квом пе ва њу, прет по став ку рас пли ња ва ња 
мо же мо од ба ци ти, јер пе сник иде са мо до оне гра ни це до кле би да нам пред ста ви 
сво ју ми сао и на кон то га пре ки да, чим се до стиг не ек ста за сти ха. Не рет ко нам оста је 
ми сти чан и да лек, али тај сим по зи јум не оста је са кри вен уко ли ко смо и са ми иш чи та
ли све оне сјај не књи ге ко је Си би но вић про жи вља ва кроз сво ју по е зи ју и уко ли ко смо 
све сни са да шњег тре нут ка жи вље ња. 

У овој збир ци пре пли ћу се и сти ло ви пи са ња. Пе сник се углав ном слу жи сло бод ним 
сти хом, док по не кад на и ла зи мо на хе р ме тич ни ју по е зи ју. У пр вом слу ча ју, са свим ра
зу мљи во, до из ра жа ја до ла зе по ре ђе ња, док у дру гом ме та фо рич ност. Ме ђу тим, без 
об зи ра на ода бир сти ло ва ар хе тип ко ји се сре ће у по е зи ји Ђор ђа Си би но ви ћа пре ла
зи сво је не све сно и уво ди нас у све сно. Мо жда из то га тре ба да из ве де мо и не ку оп шту 
по ру ку и уо чи мо мо тив у пе сма ма у ко ји ма се пе сник ба ви све оп штом те ма ти ком. 
Та ква по ру ка би ла би ука зи ва ње на исти ну, от кла ња ње хи по кри зи је и осло ба ђа ње, 
до ка зу ју ћи да се не ке ства ри у жи во ту не ме ња ју и ван вре мен ски су све при сут не. То 
ни ка ко не зна чи да су ове пе сме но ше не ис кљу чи во иде јом ја вља ња на ро ду, јер оне 
има ју и лич ни ау то ров пе чат, оно што се ти че са мо ње га и што га оку пи ра. Оту да су 
до жи вља ји у пе сма ма у ко ји ма је пе снич ки су бјект сам пе сник, че сто ве за ни за ње го
ву ин фе ри ор ност спрам ства ри ко је су се из де ша ва ле. Пе сник зна да на ве ћи ну ства
ри у жи во ту не мо же да ути че и за то не под ле же ком пен за ци ји су пер и ор но сти. Он 
од ба цу је ту не зре лу сли ку о све ту, те на ор то док сним нор ма ма ис пи су је сво је сти хо ве. 
Ње гов ве ри стич ки при ступ да је нам за пра во да му ве ру је мо као пе сни ку, као пе снич
ком гла су ко ји тре ба све ви ше слу ша ти.


