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ПО Е ТИ КА СВА КО ДНЕ ВЉА,  
ИЛИ ПУТ ДО ШИМ БОР СКЕ

(По во дом књи ге Ми ха ла Ру ши не ка Ни шта обич но – О Ви сла ви Шим бор ској, 
пре ве ла с пољ ског Би сер ка Рај чић, Тре ћи трг – Сре бр но др во, Бе о град, 2020)

Већ при отва ра њу књи ге Ми ха ла Ру ши не ка (1974, Кра ков) спон та но ће се на мет ну-
ти пи та ње о ње ној жан ров ској опре де ље но сти. По све ће на јед ном пе ри о ду жи во та 
Шим бор ске, ко ји је у исто вре ме и пе ри од ње го вог лич ног, по ро дич ног жи во та, струч-
ног уса вр ша ва ња и пи са ња – не за ви сно од ње – но у исти мах и не пре кид не по све ће-
но сти ше сна е сто го ди шњем са рад ни штву са Шим бор ском, сва ко вр сној по мо ћи у 
огром ном бро ју сва ко днев них оба ве за пе сни ки ње ко ја је упра во у том пе ри о ду (од 
1996. све до ње не смр ти 1. фе бру а ра 2012) би ла на пу ту пу ног оства ре ња сво је сла ве, 
це ње на у до мо ви ни, а по себ но по сле Но бе ло ве на гра де (1996), и у све ту, Ру ши нек, 
њен Пр ви се кре тар – ка ко су од лу чи ли да се зо ве ње го во „слу жбо ва ње“ – овај пе ри од 
је про пра тио сво јим лич ним ме мо ри са њем, успо ме на ма, ути сци ма с пу то ва ња са 
Шим бор ском, ње них су сре та с при ја те љи ма, књи жев ним ве че ри ма.

У све му што се де ша ва ло био је де ли мич ни кре а тор и ре а ли за тор че сто не за ми-
сли вог и не мо гу ћег. У рит му оба ве за, од го во ра на по зи ве, на сто ти не и хи ља де пи са-
ма, пре ку ца ва њу ње них но вих пе са ма, ор га ни за ци ји пу то ва ња, пре се ље њу из ста рог 
у но ви стан, бри ге око де та ља ко ји су јој би ли по себ но ва жни, овај де цент ни на уч ни 
рад ник (до цент на Ја ге лон ском уни вер зи те ту), и ства ра лац, по ста јао је ви ше од оче-
ви ца, и све до ка – дра го це ни са рад ник, ко ји из ства р но сти, пре во де ћи пе сни ки њи не 
по тре бе и за ми сли, али и оба ве зе ко је јој се сва ко днев но на ме ћу, у ре ал ност – на на чин 
ко ји од го ва ра ње ном уну тар њем дик та ту, при ро ди, ко ја је увек пред ста вља ла вид 
от по ра кон вен ци ји и фор ми – би вао је све ви ше жи вот ни пра ти лац и при сни по зна-
ва лац оног нај а у тен тич ни јег у ње ној при ро ди и у ње ном де лу. 

Не би се да кле мо гло ре ћи да је у пи та њу кла сич на би о гра фи ја. Уо ста лом, и књи-
жев не би о гра фи је су се с вре ме ном ме ња ле. Јед ном од узор них и хва ље них по ста ла 
је књи га пе сни ка и фи ло ло га Ла ва Ло се ва (1937, Ле њин град), по све ће на та ко ђе јед ном 
но бе лов цу, Јо си фу Брод ском. Ње го ва књи га Јо сиф Брод ски – Оглед књи жев не би о гра-
фи је осве тља ва жи вот ни пут, али и књи жев ни жи вот ње го вог при ја те ља Јо си фа Брод-
ског. Јер Ло сев ана ли зи ра и по ет ско и про зно де ло свог ју на ка, ту ма чи ње гов по глед 
на свет, ње го ве ста во ве, и то чи ни, пре ма ми шље ну кри ти ке, „из ба лан си ра но и из ни јан-
си ра но“, али и би о граф ски пот пу но, пра те ћи ме мо ар ске и дру ге до ку мен те, од ро ђе ња 
Брод ског, али и раз ли чи те до га ђа је, све до ње го ве смр ти. У уво ду књи ге ау тор и сâм 
из но си сво је не до у ми це при ње ном са чи ња ва њу, опре де љу ју ћи се ипак за хро но ло шки 
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при ступ, на осно ву се ћа ња, за пи са и ис ка за Брод ског, све стан да, ка ко ка же, мо жда и 
сам Брод ски не би одо брио ње го ву за ми сао, бу ду ћи да је од у век ин си сти рао да се о 
ње му су ди по пе сма ма, а не на осно ву би о гра фи је. У пе сми на пи са ној на че тр де се ти 
ро ђен дан („Ула зио сам уме сто ди вље зве ри у ка вез...“), Брод ски на бра ја тре нут ке про-
те клог жи во та, али у њи хо вом сле ду не ма ло ги ке, јед но не про из и ла зи из дру гог. 
„Жи вот је су ви ше не пред ви див и ап сур дан да би се мо гао пре тво ри ти у на ра тив, је-
ди на књи жев на фор ма ко ја од го ва ра жи во ту је сте лир ска пе сма“, на во ди Ло сев у 
уво ду сво је књи ге, ко ји, упра во у зна ку ува жа ва ња ове лир ске опре де ље но сти Брод-
ског, но си на зив „Је ли мо гу ће опи са ти пе сни ков жи вот“. Од го вор ко ји пру жа сам 
Ло сев, је сте књи га об ја вље на и на срп ском 2015, у пре во ду с ру ског Не де Ни ко лић 
Бо бић, у из да њу „Ру си ке“ из Бе о гра да, с ва жним под на сло вом ко ји ак цен ту је ње го во 
опре де ље ње – Оглед књи жев не би о гра фи је – што се по ка за ло и као ве о ма ува же на 
но ви на у би о граф ском ви ду пи са ња.

Чи ни се да је за Ру ши не ка сва ки би о граф ски при ступ ко ји пре тен ду је на пот пу ни 
пре глед и увид пот пу но ис кљу чен. Сто га је, ис пи су ју ћи фраг мен те свог са рад нич ког 
жи во та са Шим бор ском, Ру ши нек то чи нио уз др жа но, но ипак с раз у ме ва њем и то пло, 
пра те ћи и ту ма че ћи оно што му је ствар ност по ка зи ва ла – да је пе сни ки ња, до кра ја 
и у сва ком по гле ду, сво ја – у сва ком тре нут ку сва ко дне ви це ис ка зи ва ла сво ју пе снич-
ку при ро ду, пе снич ки став, сво ју, ре кло би се, књи жев ну и жи вот ну по е ти ку. Жи вот 
сам је за њу био при ступ по е зи ји, ве о ма бли ско Брод ском, ко ји ју је у сво јој „Ре чи на 
Пр вом ме ђу на род ном сај му књи га у То ри ну“, 18. ма ја 1988, на звао нај бо љом свет ском 
пе сни ки њом. Жи вот је већ био, по се би, по сво јим нео че ки ва но сти ма и чу ди ма ко је 
је не по гре ши во и бли ста во ре ги стро ва ла, при прем на фа за, пред ло жак пе сме. За из-
у зет но рет ке ства ра о це, то је без у слов на спрем ност да се при хва ти „не пред ви ди вост 
и ап сурд“ жи во та, ко је по ми ње Брод ски, јер их жи ви, пре не го што им се у ноћ ним 
са ти ма оса ме, на ђе фор ма, по ку шај да се ис ка жу пе смом. 

Та ко је ова књи га по ста ја ла све ви ше вр ста не ми нов ног днев ни ка оба ве за, пу то-
ва ња, днев ник дру го ва ња, али и ва жних јав них до га ђа ја, ујед но, днев ник бе ле же ња, 
ко ри го ва ња, пре пи си ва ња за пи са Шим бор ске, во ђе ња пре пи ске – не ви ше ста ром 
пи са ћом ма ши ном, ко ју је пе сни ки ња ко ри сти ла, већ бр жим и на пред ним тех но ло ги-
ја ма, ко је је у днев ни жи вот Шим бор ске увео Ру ши нек. У исто вре ме, то је за осе тљи ву 
при ро ду овог ау то ра, ко ји је пра тио осо бу ко ју је ве о ма це нио, и све ду бље раз у ме вао, 
по ста јао све ви ше и днев ник ње го вог лич ног се ћа ња, уз др жа них, но дра го це них ко-
мен та ра, све до че ња, днев ник сва ко днев но сти и из у зет но сти, оно га што је чи ни ло 
пе сни ки њин, а по ста ја ло по сте пе но и ње гов жи вот.

У сва ко днев ном жи во ту, све до чи ау тор, Шим бор ска је чу ва ла сво ју по ет ску ин ти му, 
че сто се скри ва ју ћи у раз го во ри ма иза ша ле и до сет ке. Али за оне ко ји су бли же зна-
ли ње не на ви ке, дру же ња, пре фе рен ци је у ода би ру умет нич ких пред ме та (али и ки ча, 
пре ма ко ме је га ји ла стра сно ин те ре со ва ње, на ба вља ла их и ре дов но по кла ња ла 
при ја те љи ма), ње не из бо ре фил мо ва, по зо ри шних пред ста ва, њен увек по се бан угао 
по сма тра ња, за ње не бли ске са рад ни ке, по пут Ру ши не ка, би ло је по све ја сно да уме-
сто при ча о по е зи ји, Шим бор ска по се ду је је дин стве ни го вор ко ји мно го то га ка зу је 
по се би. Оту да је, не ми нов но, Ру ши нек све ви ше по ста јао од ли чан по зна ва лац ње них 
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до сет ки, али и ње не по е зи је, и о то ме оста вио за ни мљи ве за пи се. Њих је и по ве за ла 
уо ста лом по себ на пе снич ка вр ста ко јој су обо је би ли по све ће ни, ли ме рик, бу ду ћи да 
се њи хов пр ви су срет, шест ме се ци пре до би ја ња Но бе ло ве на гра де, де сио упра во 
ка да јој је, ма ја 1996. го ди не, упу тио по зив на су срет „Тај не ли ме рич ке ло же“, у част 
про фе сор ке Ја ге лон ског уни вер зи те та, ду го го ди шње при ја те љи це Шим бор ске, а свог 
мен то ра Те ре зе Ва лас. Уз по себ ни, за ту при ли ку на пи са ни ли ме рик, Шим бор ска је 
по зив с оду ше вље њем при хва ти ла. 

Ли ме рик је уо ста лом пред ста вљао јед ну од оми ље них фор ми „бек ства у сло бо ду“, 
ка ко се услов но мо же на зва ти овај вид по е зи је, ко ји је об у хва ћен ње ним Ри мо ван ка-
ма (из бо ром књи жев них игри, об ја вље ним 2003). Ру ши нек ће му и ка сни је, то ком 
књи ге, по све ти ти па жњу, раш чи та ва ју ћи раз ли чи те фор ме из ра за у Шим бор ске, па и 
ове, „усме ре не на је зик“. Ова те ма, од нос пе сни ки ње пре ма је зи ку, про ве ја ва чи та вом 
књи гом, а у та ко зва ним књи жев ним игра ма Ру ши нек на гла ша ва ле жер ност и ин вен-
тив ност пе сни ки ње, у сва ком ви ду огла ша ва ња, док у уво ду у сво је Ри мо ван ке пе сни-
ки ња ка же: „Под сти ца ји за на ста нак ли ме ри ка су ме ста по крај ко јих ус пут про ла зим. 
(...) За ли ме рич ко ства ра ла штво нај ко ри сни ја је ау то мо бил ска во жња спо ред ним, 
џом ба стим пу те ви ма, евен ту ал но пу то ва ња не ка квим при стој ним ћи ром ко ји се за у-
ста вља на сва кој ста ни ци. Ли ме ри ци се мо гу пи са ти код ку ће, ако се при ру ци има 
атлас. Из ста на у ко ме не ма атла са, тре ба се сме ста исе ли ти.“ 

Но, осно ву ње ног по ет ског де ла чи ни упра во став ко ји је ис ка за ла у раз го во ру с 
Га бри је лом Лен цком, 1996: „По ку ша вам, бар де ли мич но, да из ве сна ис ку ства сме стим 
у пе сму. Кат кад ми то по ла зи за ру ком, кат кад не...“ У не по сред ној ве зи је с фраг мен том 
из го во ра ко ји је одр жа ла при ма ју ћи Ге те о ву на гра ду у Франк фур ту 1991, ис ти чу ћи 
зна че ње ствар но сти за пе сни ка, ко ји „ни ка да не ома ло ва жа ва ма те ри ју све та, при да-
је ве ли ки зна чај опи су кон крет не си ту а ци је, де та љу и про ла зном тре нут ку“. 

Иа ко ју је Но бе ло ва на гра да учи ни ла уни вер зал но пре по зна тљи вом („по пут до жи-
вот не те то ва же“, ка ко пи ше Ру ши нек), она спа да у рет ке ко ји јој се ни су об ра до ва ли. 
До бро је зна ла шта та ко ве ли ко при зна ње, ко је је при хва ти ла као „из у зет ни дар суд-
би не“, ра дост за њу са му али и за ње ну зе мљу, под ра зу ме ва, јер је осе ти ла и сав те рет 
сво је вр сне ства ра лач ке фру стра ци је ко ју са со бом ова кво при зна ње но си. Сар тр је 
био пр ви ко ји је, од би ја ју ћи да при ми Но бе ло ву на гра ду 1964, на звао то при зна ње 
„по љуп цем смр ти“. Из ме ђу оста лог, због пот пу ног уда ља ва ња од ства ра ња (и Шим-
бор ска се вра ти ла пи са њу тек две го ди не на кон при ма ња Но бе ла), ис та кав ши при том, 
да су та кве на гра де, као и све ин сти ту ци је , „смр то но сне“, јер „ли ша ва ју чо ве ка ње го-
ве пра ве лич но сти“. 

Шеј мус Хи ни, ко ји ју је из вла сти тог ис ку ства (Но бе ло ву на гра ду до био је 1995) упо-
зо рио на про бле ме ко ји је оче ку ју, до био је од ње, на кон што је и са ма упло ви ла у те 
бур не да на на кон при ма ња при зна ња, вест да је био у све му у пра ву: „...ха ос, бу ка, ни 
тре ну так ми ра. (...) То вре ме ни је по го до ва ло пи са њу, чак ни ре флек си ји, а због то га 
жи ви мо.“ При ја те љи ма пи ше: „Во ле ла бих да што пре бу дем обич на осо ба, а не лич ност.“ 
Кључ на ре че ни ца за раз у ме ва ња ње не при ро де. Би ла је ли ше на сно би зма и из ве шта-
че но сти, у сва ком по гле ду, све до чи онај ко ји ју је то ком де це ни је и по, до бро упо знао. Ту 
су штин ску цр ту, чи ни се, пре по зна ва ли су мно ги, па чак обич ни љу ди, што јој је нај ви ше 
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зна чи ло. Јед ном ју је је дан так си ста пре по знао и по здра вио ре чи ма: „Част ми је да во-
зим та кву осо бу.“ „Он је не све сно био пра ву“, ре ћи ће Ру ши нек. „Би ла је при лич но 
осо бен пред став ник сво је вр сте.“ Би ла је „го спо ђа Ви сла ва“, ка ко ју је с ра до шћу осло-
вио по ли ца јац у бли зи ни Вар ша ве, за у ста вив ши, због пре ко ра че ња бр зи не, так си ко ји 
је њу и Че сла ва Ми ло ша во зио на са хра ну Хер бер та у ле то 1998. Док је ње ног са пут ни-
ка осло вио пре зи ме ном, „го спо дин Ми лош“, она је увек би ла „го спо ђа Ви сла ва“, чак и 
за љу де ко ји ни су би ли из ње ног бли жег окру же ња. Он је остао „го спо дин Че слав“, 
уз др жа ни ји, дис тан ци ра ни ји. Го спод стве ни ји. Обо је су уче ство ва ли на књи жев ној ве-
че ри у Кра ко ву 1997, по све ће ној су сре ту пи са ца Ис то ка и За па да. За су срет је вла да ло 
из у зет но ин те ре со ва ње, тре ба ло се про би ти до ме ста до га ђа, а два ор га ни за то ра, 
чу ва ра ре да, при су сре ту са Шим бор ском, из ва ди ла су ис под сво јих уни фор ми при-
мер ке ње ног Пре де ла са зрн це том пе ска, да их пот пи ше, за њи хо ве ве ре ни це. На са мој 
ве че ри, у при су ству Ми ло ша, Шим бор ска је из ре кла, с искре ним уве ре њем, да су „при-
ја тељ ства ме ђу пе сни ци ма мо гу ћа“, и упра во је с Ми ло шем не го ва ла ду го трај но при-
ја тељ ство. Ве о ма јој се до па дао ње гов при род ни и не на ме тљи ви на чин чи та ња вла сти-
тих сти хо ва, али је спрам ње го ве по е зи је од у век осе ћа ла стра хо по што ва ње – на ро чи-
то ис так ну то и у ње ном фељ то ну „Обес хра бре ност“ (Нео бе зна лек ти ра, из бор и пре вод 
Би сер ка Рај чић, Про ме теј Но ви Сад, 2019). И пред обич ним пеј за жем, пред ко јим су се 
за у ста ви ли, у па у зи во жње, њих дво је су чак и бор ви де ли раз ли чи то – „чу де сно др во“ 
за Шим бор ску, ка ко је ус клик ну ла, док за Ми ло ша бор и ни је др во. „Храст је др во, или 
бу ква“, ре као је, ста вља ју ћи тач ку на сва ку да љу рас пра ву. Раз ли чи ти по гле ди, „две 
ме та фо ре“, бе ле жи ту успо ме ну, Ру ши нек. „Че га? Њи хо вих по е ти ка.“

Ру ши не ко ва књи га је са ма већ дра го це ни ал ма нах сли ко ви тих при ме ра ко ји у раз-
ли чи тим кон тек сти ма све до че о бли ско сти Шим бор ске с љу ди ма, ко ји су јој без за зо-
ра при ла зи ли, што је зна чи ло и ко ли ко је ње на по е зи ја до пи ра ла до оних ко ји ма је 
би ла по све ће на, оних ко ји ма се у су шти ни и обра ћа ла. Јер, до дај мо, и у ње ним сти хо-
ви ма сто ји: „Ви ше во лим се бе ко ја во ли љу де / не го се бе ко ја во ли чо ве чан ство“. Је дан 
пен зи о ни са ни ва тро га сац пи ше јој из Тек са са да ва тро га сци рет ко чи та ју по е зи ју, али 
да је он ку пив ши ње ну књи гу од лу чио да јој на пи ше јед ну је ди ну ре че ни цу: „На пи са-
ли сте оно о че му сам це лог жи во та раз ми шљао, са мо ни сам мо гао да из ра зим.“ 

Ру ши нек на во ди чи тав низ дру гих при ме ра. При ли ком го сто ва ња у То ри ну 2005. 
крај ње се на шао и мла ди ита ли јан ски ре ди тељ Фер зан Оз пе тек, ина че њен ва тре ни 
чи та лац, ко ји се на кон слу чај но иза бра не књи ге у јед ној књи жа ри и оно га што је про-
чи тао, од ње не по е зи је ви ше ни је одва јао. На кон пре ми је ре свог де би тан ског фил ма 
Тур ско ку па ти ло, го во рио је о тој књи зи ко ју је чи тао ус пут, до ла зе ћи на свој све ча ни 
до га ђај, а на ста ви ће да чи та ње не пе сме и обра ћа ју ћи се пу бли ци – ве че по све ће но 
ње го вом фил му та ко је по ста ло ве че по све ће но Шим бор ској.

Не рет ко Шим бор ска је у при ват ном жи во ту успе ва ла да свет дру штве них нор ми, 
це ре мо ни ја, свет ко ји не пре кид но на ме ће дис тан це, пре тва ра у јед но став ност ко му-
ни ка ци је, да ви со ке и ува же не лич но сти вра ти обич ним те ма ма, обич ном го во ру, да 
у њи ма упо зна осо бе, а не лич но сти. Тај њен до дир чу да, ма ги је, ус пео је да оча ра и 
то ли ко дру га чи је при ро де, по пут Хер бер то ве. У по све ти на књи зи Вар ва рин у вр ту, 
на пи сао јој је: „Дра га Ви сла ва, при ми ову књи жи цу, ко ју ти по све ћу јем с љу ба вљу и 
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по што ва њем. Знам да не вре ди ни гра ма тво је Со ли. Та ко се глу по кри је мо иза иро ни-
је, с тим што пре ма те би га јим то пло и бес по моћ но осе ћа ње.“ 

Има ла је из ван ре дан сми сао за ху мор, бе ле жи Ру ши нек. Као што ју је сми сао за ху-
мор, ка ко је го во ри ла, спа сао од све га што јој је Но бе ло ва на гра да од пр вог ча са до но-
си ла, та кву уло гу има ле су и анег до те – спа со но сне кад тра жи не мо гу ћи од го вор на 
пи та ња ко ја јој не од го ва ра ју, ко ја сма тра чак не су ви слим. Али су чи ни ле и го то во не-
мо гу ће – да ви со ке лич но сти, ко је су се на шле у ње ној бли зи ни, пре ве ду из јед ног мо-
ду са ми шље ња у дру ги, да уме сто зва ња, или иза њих, от кри је у њи ма обич не љу де. 
Пред сед ник Пољ ске Бро њи слав Комoровски спе ци јал но је до пу то вао у Кра ков да јој 
до де ли ор ден. „Све ча ност је би ла ве ли чан стве на, али не па те тич на“, опи су је Ру ши нек. 
На кон то га усле ди ла је и ве че ра с пред сед нич ким па ром, на ко јој је Шим бор ска на сто-
ја ла да чу је ни шта дру го не го ка ко из гле да њи хов сва ко днев ни жи вот, иду ли у би о скоп, 
на при мер. У јед ном ча су, сред раз го во ра, сво јим не пред ви дљи вим сми слом за ху мор, 
Шим бор ска се обра ти ла ува же ном до ма ћи ну: „Гла во др жа ве, мо лим Вас, до дај те ми со.“ 
У не кој дру гој пак си ту а ци ји, за вре ме дру же ња с при ја те љи ма у свом до му, Анд жеј Вај-
да ју је за пи тао о ком би пољ ском исто риј ском ју на ку тре ба ло, по ње ном ми шље њу, да 
сни ми филм. „Од го во ри ла је да би ви ше во ле ла ка да би сни мио филм о обич ним љу ди-
ма, а не исто риј ским ју на ци ма. На при мер, о до мар ки ње не ку ће, ко ја сва ког ју тра у 
ра ну зо ру чи сти снег са ста зе ис пред га ра же; до не кле као код Вер ме ра“, се ћа се Ру ши нек. 
У то ме је, чи ни се, већ ис ка за на ње на „по е ти ка сва ко дне вља“, до след но и упор но не го-
ва на – упр кос при зна њи ма, све ча но сти ма, сла ви. Би ра ла је пред ста ве ама тер ских уме-
сто ве ли ких на ци о нал них по зо ри шта, ужи ва ла у фил мо ви ма Ву ди ја Але на. Са су штин-
ским раз у ме ва њем ње го ве филм ске по е ти ке, у ау дио-по ру ци ко ју му је Ру ши нек од нео 
у Њу јорк, ис ка за ла му је истин ско по што ва ње, као „фе но ме ну са вре ме не ки не ма то гра-
фи је“: „Ју на ци ње го вих фил мо ва још увек чи та ју књи ге! Хра бри су у сво јим пре за бав ним 
сно би зми ма, ен ту зи ја зму, на да ма, раз о ча ра њи ма и по ку ша ји ма раз у ме ва ња све та. И 
још јед но: та кве ди ја ло ге осим Ву ди ја Але на ни ко не уме да пи ше.“ Га нут, Ву ди Ален је 
из ја вио: „Сам не бих об у хва тио бо ље. (...) Част ми је што она зна да по сто јим.“

Зна чи ла су јој ти ха ме ста, ко ја су, усред ње них сјај но ор га ни зо ва них пу то ва ња у 
ино стран ству, до но си ла ми рис пу чи не, или да шак пу стињ ског пе ска, тре нут ке на са мо 
с Вер ме ро вом „Мле ка ри цом“, на кон ви ше го ди на од ра ни је по се те Му зе ју у Ам стер-
да му, ка да га је раз гле да ла са сво јим жи вот ним са пут ни ком Кор не лом Фи ли по ви чем, 
„у вре ме ка да су има ли са мо за пор ци ју у Мек до нал ду и ка да је Ам стер дам био пр љав 
и за пу штен“, али и ка да је свет ска по е зи ја по ста ла обо га ће на ње ном је дин стве ном 
пе смом „Вер мер“ (збир ка Ов де, КОВ, Вр шац, 2009). Са да је би ла са ма, у са ли за тво ре ној 
за дру ге по се ти о це, по ча ство ва на тим ми ром, ве ро ват но као рет ко кад, под се ћа ју ћи 
нас и бу ду ће чи та о це из но ва да све док „пред оном же ном у Кра љев ском му зе ју / у 
на сли ка ној ти ши ни и усред сре ђе но сти / из да на у дан си па / мле ко из бо ка ла у чи ни ју, 
/ Свет не за слу жу је / смак све та“. 

При ви ле го ван час је за њу био и ка да је на кра ју ис пу ње не и ви ше не го успе шне 
тур не је у Ита ли ји с про ле ћа 2009, у Тр сту, на чу де сно мир ном тр гу по пи ла обич ну ка фу, 
и за кљу чи ла: „На тре нут ке, жи вот је под но шљив“ – што је ре ди тељ ка Ка та жи на Ко лен да-
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-За ле ска, ко ја ју је пра ти ла, у при су ству дис крет не ка ме ре, узе ла за на зив свог фил ма 
о Шим бор ској.

До сет ка, анег до та, би ла је за Шим бор ску пра ва реч, не ка вр ста кре а ци је, у не по-
сред ној си ту а ци ји, на кон ко је се, уз обр те и по ен те ко ју но си, ви ше не мо же вра ти ти 
на оче ки ва но, кон вен ци о нал но. Ко ли ко је за њу би ла „за штит на ма ска од го во ра“, ко ји 
ни је же ле ла да пру жа, то ли ко је анег дот ски обрт у са мој си ту а ци ји оста вљао про сто-
ра ње ним са го вор ни ци ма да се опу сте, и из мак ну кон вен ци ји. Би ла је „мај стор анег-
до та“, пи ше Ру ши нек – та ква је би ла ње на при ро да, ко ја је у сред не пред ви ди вих 
мо ме на та жи во та и „сти ца ја окол но сти“; на ла зи ла не по сред ни ства ра лач ки ула зак у 
ње ну пе сму, у нео бич не по ет ске кон сте ла ци је при зо ра, сли ка, фраг ме на та ре ал ног. 

„До кра ја је са чу ва ла спо соб ност чу ђе ња све ту, ус хи ће ње све том, од су ство љут ње 
пре ма све ту, иро ни ју ли ше ну ци ни зма.“ Ху мор је ујед но и од го вор на по ку шај да се 
би ло ко јим ви шим по рет ком, иде о ло ги је, чак и ре ли ги је, свет при ве де ре ду. „Не за ва-
ра ва се да ће мо ус пе ти да са вла да мо ха ос све та“, пи ше Ру ши нек. „Оста вља ла је ути сак 
крх ке и де ли кат не осо бе об да ре не сна жном лич но шћу“, и до кра ја жи во та са чу ва ла у 
очи ма по глед „пет на е сто го ди шње де вој ке“. Зна ти же љу де вој чи це. У том по гле ду је 
мо жда са др жа на сва ње на по е ти ка, њен при ступ ствар но сти од ко га се ни у ком по-
гле ду ни је уда ља ва ла ни ти раз ли ко ва ла ње на по е зи ја. 

По е зи ја не пру жа, по се би, од го вор на пи та ња ко ја се би по ста вља. То чи не љу ди, 
пре де ли, си ту а ци је, зна ти же ља ко ја во ди увек да ље од тре нут но ви ђе ног. Ни у при-
ват ном жи во ту, пи ше Ру ши нек, „Ни је се огра ни ча ва ла са мо на дру штво пе сни ка и 
пи са ца. (...) По е зи ји су по треб на ис ку ства у дру гим обла сти ма. Отуд ње на по знан ства 
с ма те ма ти ча ри ма, ге о ло зи ма, ко ји су увек мо гли да јој ис при ча ју не што за ни мљи во, 
да је упу те у не ку лек ти ру. (...) По е зи ји су по треб ни раз го во ри о не че му што се раз ли-
ку је од по е зи је, али и оби чан жи вот, по пут уса мље но сти и пре ми шља ња“, бе ле жи 
Ру ши нек. Мно га од но вих са зна ња сти ца ла је у раз го во ри ма с при ја те љи ма у За ко па-
ну, или у Лу бо мје жу то ком зим ских или лет њих од мо ра – где се го то во и ни је раз го-
ва ра ло о по е зи ји већ о на у ци, дру гим умет но сти ма. Део тих но вих са зна ња сва ка ко је 
био по вод за мно ге ње не фељ то не (Нео ба ве зна лек ти ра), ко је је пи са ла го ди на ма. У 
по е зи ји, во дио ју је тај „по глед де вој чи це“. Јер, ка ко је ре кла у раз го во ру с Га бри је лом 
Лен цком, по е зи ја се из во ди из за чу ђе но сти. Ма да је ту и зна ти же ља. „Ни ко не свр ста-
ва зна ти же љу у осе ћа ња, а ја сма трам да је осе ћа ње.“ „Зна ти же ља, за чу ђе ност и не ка 
вр ста не са свим ла ких ства ри ко је су сре ће мо у жи во ту, за јед но ства ра ју од ре ђе ну 
ма те ри ју за пи са ње“, ре ћи ће у истом раз го во ру. 

Са свим до вољ но да је во ди у не пре глед ност, ко ја на ме ће но ва пи та ња, и где је 
нај бо ље ис цр та на ре ла ци ја Пе сник и свет, ка ко је гла сио и на зив ње ног но бе лов ског 
пре да ва ња одр жа ног 7. де цем бра 1996. Оно што из те ре ла ци је пе снич ки про ис хо ди 
је су са мо две крат ке ре чи: „Не знам“, ре ћи ће већ с по чет ка Шим бор ска. „Ре чи ко је 
нам про ши ру ју жи вот на про сто ре ко ји се на ла зе у на ма са ми ма и на про сто ре у ко-
ји ма се на ла зи на ша си ћу шна Зе мља.“ Би ле су то ре чи ко је у пот пу но сти из ра жа ва ју 
ње на по ет ска уве ре ња. Јер оства ру ју их упра во ње ни ства ра лач ки прин ци пи и ње не 
пе сме. „Шим бор ска не пи ше пе снич ке књи ге. Пи ше пе сме“, ка ко ка же Ру ши нек.
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До вољ но је у том кон тек сту при се ти ти се, до да ла бих, пе сме „Не ки во ле по е зи ју“, 
где иза на сло ва већ сто ји пи та ње: шта је то по е зи ја. „Не је дан ко ле бљи ви од го вор / на 
ово пи та ње већ па де. / Али ја не знам и не знам и др жим се то га / као да вље ник за 
слам ку“ (збир ка Ов де, пре ве ла Би сер ка Рај чић). У ре че ни ци из ње ног пре да ва ња, где 
ис ти че да пе сник сва ким сво јим де лом по ку ша ва да од го во ри, „али чим ста ви тач ку, 
већ га об у зи ма сум ња, већ по ста је све стан да је то при вре мен и ап со лут но не до во љан 
од го вор, и по ку ша ва још јед ном, и још јед ном...“, са др жан је пред ло жак це ло куп ног 
ње ног пе снич ког, ства ра лач ког ста ва, ко ји ће ис ка за ти „Го то во сва ка пе сма“: „До вољ-
на је јед на ре че ни ца / у са да шњем, у про шлом, / чак и у бу ду ћем вре ме ну; // до вољ но 
је би ло шта / но ше но ре чи ма, / што ће за шу ме ти, бле сну ти, / пре ле те ти, про те ћи / или 
ће са чу ва ти на вод ну не про ме њи вост, / али са по крет ном сен ком“ (...) // до вољ но је да 
у до сег по гле да / пи сац сме сти при вре ме не пла ни не / и про ла зне до ли не // ако ус пут 
спо ме не и не бо / са мо на из глед би ће веч но и мир но...“ До вољ не су, да кле, та „на вод-
на не про ме њи вост“, или те „при вре ме не пла ни не“ и „про ла зне до ли не“, не бо, „са мо 
на из глед веч но и мир но“, да низ по крет них сен ки уз сва ку ствар ста ви под знак сум ње 
име но ва ње те ства ри, и да се по ста ве зна ци пи та ња. А у од го во ру, „ако је мо гу ће да 
бу ду две тач ке:“, ка ко ће се на зва ти и ње на збир ка (2005).

Мо жда је због то га и јед на жи вот на епи зо да из Ру ши не ко вог по ро дич ног жи во та 
оста ви ла не из бри сив траг у ве о ма по зна тој пе сми Шим бор ске. Не по сред но пред тре-
ну так ње ног уо би ча је ног те ле фон ског по зи ва, ње го ва та да дво го ди шња ћер ки ца 
На тал ка, ко ју је чу вао у пре по днев ним са ти ма, из не на да је за по ста вље ним сто лом 
по ву кла стол њак с ко јим је по ле те ло све што се на ње му на ла зи ло. И не зна ју ћи, ушла 
је у књи жев ност, ство рив ши у тај час се би при ме рен ха ос, ко ји у раз ли чи тим фор ма ма 
пра ти жи вот. Или га на нов на чин ства ра.

Пе сма „Ма ла де вој чи ца свла чи чар шаф са сто ла“, ове ко ве чи ла је тај по ку шај и по-
ду хват пред ко јим и сам „Го спо дин Њутн“ не мо же ни шта: „Не ка са мо гле да с не ба и 
ма ше ру ка ма“, „Тај по ку шај мо ра би ти учи њен. / И би ће“. Пе сма је об ја вље на 2001. у 
ча со пи су Књи жев не све ске, као и у збир ци Тре ну так (2002), и има ла је, и има, мо же се 
ре ћи, вр ло бо гат књи жев ни жи вот. Ве о ма се до па ла, на при мер, Че сла ву Ми ло шу, ко-
ји јој је по све тио есеј, ка сни је пре ве ден на ен гле ски и об ја вљен у ча со пи су Књи жев на 
де ка да, и ко ји је пред ста вљао пред мет пољ ско-аме рич ког се ми на ра ко ји је ор га ни-
зо вао Хју стон ски уни вер зи тет у Кра ко ву. Са став ни је део Ми ло ше ве књи ге За пи си на 
сал ве ти (у пре во ду Љу би це Ро сић, код нас је књи гу об ја ви ла „Ла гу на“ 2019). Ис ти чу ћи 
у сво јој ра фи ни ра ној ана ли зи да је за кон ну жних ства ри пред у слов без број них от кри-
ћа ко ја ће де вој чи цу пра ти ти кроз жи вот, Ми лош ипак пре во ди сво је им пре си је и 
сво ју ми сао у ре ла ци је књи жев но-фи ло зоф ских раз ми шља ња Кјер ке го ра, Ше сто ва, 
До сто јав ског, Бло ка – све до Си мон Веј и ње ног по и ма ња де тер ми ни зма, ка ко се мо же 
схва ти ти си ла те же, ко јој је ди но не под ле же Бож ја ми лост. „Мо же се ре ћи да је све 
дру го, сва ча ро ли ја ути са ка, зву ко ва, бо ја, до ди ра, са мо при влач на де ко ра ци ја, иза 
ко је се кри је ну жност“, пи ше Ми лош. На кра ју есе ја пак Ми лош бе ле жи: „Та ко се, да кле, 
ис под не ви не пе сме Ви сла ве Шим бор ске ви ди про ва ли ја, у ко ју се мо же спу шта ти без 
кра ја, не ка кав мрач ни ла ви ринт, ко ји, хте ли то или не, по се ћу је мо то ком свог жи во та.“
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Ова два мо мен та из Ми ло ше вог есе ја ука зу ју, ме ђу тим, и на кључ не раз ли ке у по-
и ма њу пе сме и је зи ка, као и са ме жи вот не фи ло зо фи је, из ме ђу дво је пе сни ка, ства ра-
ју ћи не пре кид но у Шим бор ске, при ње ном чи та њу Ми ло ша, дис тан цу, пу ну по што ва-
ња, ува жа ва ње ко је је у њој, упра во ка ко ка же на слов ње ног фељ то на (Нео ба ве зна 
лек ти ра) про из во ди ло „обес хра бре ност“. „Све до да нас ни сам на шла на чин да оп штим 
с та ко ве ли ким пе сни ком“, пи ше Шим бор ска. Као што, чи ни се, ни он ни је до кра ја 
раз у мео по е ти ку сло же не јед но став но сти, осе ћа ње пре о вла ђу ју ће пе снич ке по тре бе 
у Шим бор ске да не пре кр ши ди ја лог с ре ал но шћу, и да при том сво ју „не за ви сну суд-
би ну“ схва ти као мо гућ ност ове ко ве че ња, ра дост пи са ња, „осве ту смрт не ру ке“, („Ра-
дост пи са ња“, пре вео Пе тар Ву ји чић, из збир ке Да умреш од сме ха, 1967).

Из то га не мо же про ис те ћи вр тло жни по нор ни мрач ни ла ви ринт о ко ме пи ше 
Ми лош, у ту ма че њу ње не пе сме. Јер у Шим бор ске „Ствар ност зах те ва, / да се и о то ме 
ка же; / жи вот се ко тр ља да ље. (...) Где је Хи ро ши ма / та мо је опет Хи ро ши ма / и из ра-
ђу ју се мно ги пред ме ти / За сва ко днев ну упо тре бу. // Ни је без ча ри овај стра шни свет, 
/ ни без ју та ра / због ко јих се вре ди про бу ди ти („Ствар ност зах те ва“, Крај и по че так, 
1993, пре ве ла Б. Р.). 

„Жи вот је су ви ше не пред ви див“, да по но во спо ме не мо Брод ског из књи ге Ло се ва, 
„да би мо гао ста ти у на ра тив“, што се за по ет ски став Шим бор ске та ко ђе мо же ре ћи. 
Ми сао ко ја из во ди из жи вот них си ту а ци ја у под руч ја чи сте ре флек си је ни су ње но по-
ље. Шта је, да кле, раз ли ка из ме ђу ње и Ми ло ша? Упра во оно што је ре као Ру ши нек: 
раз ли ка по е ти ка. Ру ши нек у јед ном тре нут ку под се ћа на фраг мент ко ји го во ри о Чар-
ли ју Ча пли ну, из го во ра Шим бор ске по во дом Ге те о ве на гра де, и сце ну из фил ма у 
ко јој Ча плин па ку је ко фер, али не мо же да га за тво ри. Се да на ње га, ска че по ње му и 
ко нач но га за тва ра, а оно што са стра не штр чи, сву да уна о ко ло од се ца ма ка за ма. Та ко 
би ва и с оним што по ку ша ва мо да сме сти мо у ко фер иде о ло ги је. Пи сац ни је ду жан да 
ко ри сти тај ин стру мент, на гла ша ва Шим бор ска, ду жан је да се сам но си с тим све том. 
„Бо ље је за ње го во ства ра ла штво да се ње го ви иде а ли ни ка да не скло пе у чврст, не-
про бо јан си стем.“ 

У том по гле ду, пе сма је за Шим бор ску би ла под сти цај за да љи раз го вор, увек отво-
рен, а ни ка да ка те го рич но ста вља ње тач ке. По е ти ка два тач ке, од ко јих је јед на увек 
са др жа на у дру гој, за штит ни је знак ње не по е зи је. Про тив „не про бој не ми сли“, о че му 
је го во ри ла увек с ху мо ром, с тим што је ње го ва дру га стра на би ла озбиљ ност, до-
след ност. Ме та фи зи ка је, пи ше Ру ши нек, за њу пред ста вља ла „при ват ну сфе ру, не што 
што се са мо стал но от кри ва“, а ду шу је схва та ла као ка те го ри ју ко ја љу ди ма до пу шта 
да бо ље ми сле о се би. За њу је ду ша би ла „ег зи стен ци јал ни лук суз“, бе ле жи Ру ши нек, 
као што је и ре ли ги ја, ко ја је, као сво је вр стан си стем, ни је при вла чи ла. Це ни ла је љу де, 
не си сте ме. У ски ци те ста мен та, ко ју је Ру ши нек про на шао, сто ји крат ка опо ру ка: „Же-
ле ла бих да мо ја са хра на има све тов ни ка рак тер, што не ис кљу чу је при су ство ду хов-
них ли ца ко ја су ми ука зи ва ла при ја тељ ство. На по след ње пу то ва ње же лим да идем 
са ма. Бог ће и та ко ура ди ти са мном шта бу де же лео.“ 

По не кад је ипак са ња ла фра зе ко је је за пи си ва ла. Али све што је за пи са ла мо ра ло 
је да пре тр пи днев ну про ве ру. Бор ба про тив иде о ло ги ја, про тив снов но сти и ме та фи-
зич но сти, под ра зу ме ва ла је и ње ну бор бу с по е тич но шћу. У по след њим за пи си ма 
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из ра зи ла је свој од нос пре ма смр ти: „...ла ко је пи са ти о смр ти / те же о жи во ту / жи вот 
има мно го ви ше де та ља“.

Ова кав став по кре тао је пре ци зан од нос пре ма је зи ку у Шим бор ске. Он је у оба-
ве зи да бу де у ди ја ло гу са ствар но шћу, али у исти мах се и сам по ка зу је у ви ше стру ким 
мо гућ но сти ма бе ле же ња пер цеп ци је, и у дру га чи јим уну тра шњим кон сте ла ци ја ма. У 
од но су на је зик, Ру ши нек се по за ба вио ва жним ди стинк ци ја ма ко је уо ча ва под јед на-
ко до бро и пре ци зно и као по зна ва лац по е зи је Шим бор ске, али и вла сти те стру ке, 
ре то ри ке. Иа ко ње го ва књи га не ма оде ље на по гла вља, мо жда је ова те ма, о је зи ку у 
по ет ском де лу Шим бор ске, оди ста за слу жи ва ла та кав оде љак.

„Је зик, не тре ба да се од но си сер вил но пре ма ствар но сти.“ „Пе снич ка реч“, ту ма чи 
он, „не тре ба да бу де не што про зир но, не што кроз шта се, као кроз про зор ско ста кло 
ви ди свет, већ не што што се са мо по се би опа жа, што је са мо по се би ма те ри јал ност, 
ма те ри ја ко ју ће ’нео збиљ ни’ пе сник да пре о бли ку је, мо де лу је, скла па с истом озбиљ-
но шћу с ко јом је озби љан не-пе сник пре о бли ча ва, мо де ли ра и укла па у ма те ри јал ну 
ствар ност. (...) Нео зби љан пе сник ће се од но си ти озбиљ но пре све га пре ма је зи ку, да 
би ти ме ја сни је по ка зао па ра док сал ност, ре ла тив ност, не јед но знач ност, не си гур ност, 
нео б у хва тљи вост и не по зна ва ње ствар но сти, што је сво је вр сна ’осве та смрт не ру ке’...“ 
По сто је и дру ге ва жне ком по нен те, на ста вља Ру ши нек, иро ни ја и ша ла, као оруж је 
про тив па то са, „пе снич ки по те зи ко ји по ве зу ју ’озбиљ но’ и ’нео збиљ но’ ства ра ла штво 
Ви сла ве Шим бор ске“. Књи жев не игре (ко ји ма је по све ти ла Ри мо ван ке за ве ли ку де цу, 
2003) по се би ни су ни ка ква про тив те жа, а ни опо зи ци ја дру гим пе сма ма Шим бор ске, 
већ пре до пу на или про ду же так истих умет нич ких сред ста ва у дру гој по е ти ци (бе сми-
сла, ап сур да), у дру гим књи жев ним вр ста ма и у дру гој обла сти умет но сти (на при мер, 
ко ла жи ма – чи јој се из ра ди Шим бор ска по све ћи ва ла). У књи жев ним игра ма је зик 
пре у зи ма власт и во ди у не по зна то. „Ре зул та ти та квих из ле та не мо ра ју да бу ду са мо 
сме шни, већ и са знај но за ни мљи ви“, бе ле жи Ру ши нек, но Шим бор ска по све му што 
очи ту је ње но де ло спа да у де ла пи са ца ко ји вла да ју је зи ком. 

У још пре ци зни јем фо ку си ра њу на пе снич ки је зик Шим бор ске, увек усме рен на 
не са мер љи вост, нео б у хват ност и не јед но знач ност све та, Ру ши нек илу стра тив но на-
во ди и функ ци је два раз ли чи та ви да ин тер пунк ци је, зна ка пи та ња и две тач ке, али и 
стил ских фи гу ра ко је ти зна ци под ра зу ме ва ју.

Пр ви је знак сум ње и ра до зна ло сти: „У од го во ру – / ако је мо гу ће да бу ду две тач-
ке“ („Го то во сва ка пе сма“). Дру ги знак по ка зу је се као пре су дан за по е ти ку Шим бор ске, 
јер по сле ње га сле ди, ис ти че Ру ши нек, фи гу ра на бра ја ња, или ену ме ра ци ја. Уз ену ме-
ра ци ју, ту је di stri bu tio. На њу нас упу ћу је већ она „без о бра зна и су јет на реч“ Све, ко јој 
Шим бор ска по све ћу је, ка ко ме и лич на асо ци ја ци ја под се ћа, исто и ме ну пе сму у збир-
ци Тре ну так (2002). Dis tru bu tio нас уво ди у при вид опа жа ња це ли не, до пу шта „да ве-
ру је мо да ви ди мо све и да се ти ме хва ли мо. То је фи гу ра мо но гра фи је, на уч ног дис-
кур са и са знај ног оп ти ми зма“, пи ше Ру ши нек. „Ену ме ра ци ја је, ме ђу тим, фи гу ра ха о са. 
То је дру га чи је на бра ја ње, низ про из вољ но иза бра них пред ме та, вр ста јук ста по зи ци-
је.“ По е зи ја ни је ен ци кло пе ди ја, ко ја се тру ди да об у хва ти свет у це ли ни. „По е зи ја 
об у хва та свет у мно жи ни, с ње го вим де та љи ма – увек фраг мен тар но, при вре ме но и 
не пред ви ди во.“ 
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Ову увер љи ву екс пли ка ци ју „по е ти ке две тач ке“, ко ју пру жа Ру ши нек, упот пу ни ће 
и де таљ о су сре ту Шим бор ске с Ум бер том Еком, у Бо ло њи, у про ле ће 2009. По се тио 
је пе сни ки њу у хо те лу, а су срет је био ве о ма ср да чан, иа ко се до та да ни су по зна ва ли. 
У то вре ме Еко је ра дио на Лу ди лу ка та ло ги зо ва ња и раз го вор је по те као упра во о 
ену ме ра ци ји код Шим бор ске, о пре ва зи те фи гу ре над фи гу ром di stri bu tio. Ка сни је, на 
ве о ма по се ће ној књи жев ној ве че ри, Еко је ци ти рао фраг мент из пе сме „Мо гућ но сти“:

Ви ше во лим да куц нем у др во.
Ви ше во лим да пи там до кле ви ше и ка да.
Ви ше во лим да узи мам у об зир и мо гућ ност
да би ће има свој ре зон.

За вр шио је у истом сти лу ита ли јан ског пре во да, где се по на вља реч „Pre fe ri sco“, до-
дав ши „Pre fe ri sco Ви сла ва Шим бор ска!“ Пе сму Шим бор ске (об ја вље ну ина че у збир ци 
Љу ди на мо сту, пре вео П. В., 1986) укљу чио је, упра во због ове фи гу ре, у сво ју књи гу.

Ова по хва ла по е зи ји Шим бор ске мо же се схва ти ти и као по хва ла ње ној је зич кој 
про јек ци ји све та, ње ној по е ти ци сва ко днев ног ре зо на, увек јед не, и још јед не, но ве 
мо гућ но сти огла ша ва ња ре зо на би ћа – ње го вог од је ка, ко ји пе сма но си у се би.

Ру ши нек под се ћа да је зик код Шим бор ске, ко ји по зи ва на раз го вор ипак ни кад 
„ни је про зи ран“. „По се ду је зву ча ње у ко је се тре ба уду би ти као у од јек у со би.“ По сто-
је та кве ре чи ко је спон та но при зи ва ју у чи та о ци ма нео ме ђен, та јан ствен про стор. 
До вољ но је са мо ре ћи „не бо“, па по ми сли ти на та кве спек тре зна че ња ко је је Шим-
бор ска ипак сма тра ла не по треб ним ме та фи зич ким омо та чем, пре пре ком за су срет с 
ре ал но шћу. Ру ши нек спо ми ње ка ко је, при ли ком пре се ље ња пе сни ки ње из кра ков ске 
Хо ћим ске ули це у но ви стан у Пја стов ској, оти шао да пре не се ке су у ко ју је Шим бор ска 
већ од ло жи ла не ко ли ко пред ме та и је дан гло бус. Био је то ипак – што је го то во увек 
ва жи ло у ње ном оби ча ју са ку пља ња пред ме та – са свим нео би чан гло бус не ба.

Мо гу ће да је пред ста вљао не ку вр сту иза зо ва, под сти ца ја и под се ћа ња на ону вр-
сту за гле да но сти у про стор, ко ји мо ра иза ћи из ван ап страк ци ја, пред ста вља ти, већ у 
са мом оку, му ње ви ти од јек де ша ва ња, ко ја су по се би и уте ха и прет ња. На то ме опо-
ми ње пе сма „Не бо“ (Крај и по че так, 1993), где је већ кла сич но и кон вен ци о нал но по-
ве зи ва ње овог пој ма с не у хва тљи во шћу и не са гле ди вом да љи ном, пре ве де но у све-
при сут ност: 

(...)
Не мо рам че ка ти ве дру ноћ,
ни ти за ба ци ва ти гла ву,
да бих ви де ла не бо.
Не бо ми је по за ди, под ру ком и на кап ци ма.
Не бо ме чвр сто оба ви ја
и по ди же ви со ко.

Ни нај ви ше пла ни не
ни су бли же не бу
од нај ду бљих до ли на.
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Ни на јед ном ме сту не ма га ви ше
не го на дру гом.
Облак је под јед на ко без об зир но 
при ти снут не бом као и гроб.
Кр ти ца је под јед на ко вас кр сла
као и со ва ко ја ма ше кри ли ма.
Ствар ко ја па да у про ва ли ју
па да с не ба у не бо.
(...) 
Не бо је све при сут но
чак у тми ни ис под ко же.

„По де ла на зе мљу и не бо, / ни је пра ви на чин ми шље ња, / ми шље ња о тој це ли ни“ 
– пре ци зи ра свој по ет ски став Шим бор ска у за вр шном де лу пе сме, ко ју је пре ве ла 
Би сер ка Рај чић. „До пу шта са мо пре жи вља ва ње / на тач ни јој адре си. / Бр жој за на ла-
же ње, / ако бих би ла тра же на. / Мо ји осо бе ни зна ци: / ус хи ће на и очај на.“

У истом кљу чу при во ђе ња не ви дљи вог при су ства ви дљи вом, ену ме ра ци ји у сфе-
ри ис ку стве ног, на ла зи се у Шим бор ске, до да јем у овој при ли ци, и ду ша. По пут све га 
ствар но сног, при сут на је, али не увек. „У вре ме по пу ња ва ња ан ке та / и сец ка ња ме са 
/ по пра ви лу има из лаз. // Од хи ља ду на ших раз го во ра / уче ству је у јед ном, / и то не 
оба ве зно, / јер ви ше во ли да ћу ти“. Чак и ње на не у хва тљи ва при сут ност ни је по у зда-
на, не ста је. „Ка да те ло по чи ње да нас ја ко бо ли, / ти хо на пу шта де жур ство“. За дру ге 
по де ле не ма ри: „Ра дост и ту га / за њу ни су два раз ли чи та осе ћа ња. / Са мо кроз њи-
хо ву по ве за ност / на ла зи се крај нас.“ 

Ус хи ће на и очај на, упра во као што смо ми, од раз је на ше уну тра шње сли ке, скло на 
не ста ја њу, по пут са мог жи во та, за го нет на, по пут по ме ша них коц ки ца суд би на. „Не 
ка же ода кле до ла зи / и ка да ће по но во не ста ти, / али из ра зи то оче ку је та ква пи та ња. 
// Чи ни се, / да као што је она на ма, / да смо и ми њој / за не што по треб ни“ („Ма ло о 
ду ши“, пре ве ла Б .Р., Тре ну так, 2002). 

По ме ну ти ак це нат из го во ра Шим бор ске по во дом Ге те о ве на гра де да пе сник „не 
ома ло ва жа ва ма те ри ју све та, при да је ве ли ки зна чај опи су кон крет не си ту а ци је, де та-
љу и про ла зном тре нут ку“ од ре дио је не са мо њен по ет ски го вор, већ је, ка ко ис ти че 
Ру ши нек, „њен сва ко днев ни дис курс ства рао не што по пут окви ра кљу ча о ни це кроз 
ко ју си мо гао да за ви риш ис кљу чи во по мо ћу ње не по е зи је“. 

Био је то го вор пр вен стве но фор ми ран ње ном лич но шћу, ста вом пре ма жи во ту, 
пре ма љу ди ма, пре ма ства ра њу.

„До дир са ма те ри јом“ укљу чи вао је и ли ков ни дар Шим бор ске. Во ле ла је ста ри 
па пир, ко ри сти ла га је за пи са ње пи са ма, чу ва ла је ре кла ме, исеч ке из штам пе, ко ри-
сте ћи их за из ра ду сво јих ко ла жа, за ко је је кар тон и ле пак на ру чи ва ла из ино стран ства. 

Ње ни ко ла жи, сми са о ним кон тра стом еле ме на та ко ји „при па да ју раз ли чи тим по-
ре ци ма“, ка ко пи ше Ру ши нек, нај че шће про из во де ко мич ни ефе кат, „као у над ре а ли зму“. 
Ка ко у свом за пи су о ње ним ко ла жи ма у књи зи Фак то мон та же (Тре ћи трг – Сре бр но 
др во, 2020) пи ше Би сер ка Рај чић, ко ла жи се окре ћу ма шти, као „на че лу над ре ал ног“ 
или „уну тра шњег мо де ла све та“, ко ји се „ис по ља ва кон крет но, ма те ри јал но“. Уз ко ла же 
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ко је је од пе сни ки ње до би јао Пе тар Ву ји чић, и Би сер ка Рај чић се мо же по хва ли ти 
рет ком ко лек ци јом, ко ја је два пу та би ла из ла га на код нас, у Бе о гра ду и Но вом Са ду, 
1996. и 1997. го ди не. Мно ге од сво јих ко ла жа Шим бор ска је, у ви ду че стит ки, упу ћи ва ла 
при ја те љи ма.

Од про јек ци ја над ре ал ног на ко ла жи ма ни су да ле ко ни фо то гра фи је с та квим пред-
ло шком, ко је је Шим бор ска ве о ма во ле ла, без об зи ра што по не кад ни је би ла њи хов 
ау тор. Ту спа да фо то гра фи ја Ва тро га сног би ци кла, де ла чи сте ин вен ци је, из Му зе ја 
Ја ре Ци мр ма на – фик тив не лич но сти ко ју су из ми сли ла тро ји ца че шких сце на ри ста. 
Био је про на ла зач, ар хи тек та, кри ми на лац, кри ми но лог, пе сник, сли кар, пе да гог, дре-
сер, са мо у ки ги не ко лог. До шав ши на Са јам књи га у Пра гу, у про ле ће 2010, пи ше Ру ши-
нек, Шим бор ска је по се ти ла и овај Му зеј има ги на ци је, ко ји ју је оду ше вио, про из вео 
мно го сме ха, и ди вље ња пре ма Че си ма и њи хо вом осе ћа њу за ху мор. Ме ђу екс по на-
ти ма на ла зи ли су се, из ме ђу оста лог, и пр сти за ра чу на ње (уме сто ра чу наљ ки), па и 
тај би цикл чи ја се фо то гра фи ја на шла у ње ној со би, ис под ста кла пи са ћег сто ла.

Фо то гра фи је с пу то ва ња, крај нео бич них ме ста и пу то ка за, та ко ђе су јој би ле дра ге 
(од ла зак у ме сто Кор ле о не, у Ита ли ји, и у Ир ској, у Ме ку ли ме ри ста Ли ме рик, где је, у 
не до стат ку на зи ва са мог ме ста, на ста ла фо то гра фи ја на чи ње на на пу ту за гре бе не 
Мо хе ра). Оно што не до ста је, као основ ни кон текст фо то гра фи је, по зи ва на ком по нен ту 
ко ја се мо ра до ми сли ти, ви зу а ли зо ва ти, у ма шти, или до сти ћи сло бод ном кон сте ла-
ци јом зна че ња. Као да је овај вид ства ра ла штва осло ба ђао про стор за је ди ну мо гућ-
ност ко ја се у вре ме ну отва ра као спа со но сна, ону ко ја се осла ња на ре ви та ли за ци ју 
ства ра лач ког ми шље ња и чи на. Са ма је пак же ле ла да на чи ни ко лаж с пу стињ ским 
мо рем од пе ска, и са нат пи сом „За бра ње но ку па ње“, али га ни је оства ри ла – не до ста-
јао јој је сни мак пу сти ње, при че му јој ни Ру ши нек ни је мо гао по мо ћи, али за хва љу ју ћи 
ње го вом ду ху, осе ћа њу за нео бич не скло но сти Шим бор ске (чак и за ње ну страст у са-
ку пља њу пред ме та чи стог ки ча – у че му јој је све срд но по ма гао), за раз и гра ност ње не 
ма ште и им пул се ко је су јој не ти пич но сти и ку ри о зи те ти из сфе ре ван се риј ског тво-
ра штва и ми шље ња ули ва ли, књи га ко ју је са чи нио оди ше мно штвом илу стра тив них 
при ме ра за са гле да ва ње јед не од стра на лич но сти пе сни ки ње, ко ју, без ње га, не би смо 
упо зна ли. 

Ко мич ни ефек ти, у сфе ри је зи ка, ни су оства ри ва ни са мо у ли ме ри ци ма, већ и у 
не о бич ним епи та фи ма, ко је је по све ћи ва ла по зна тим лич но сти ма (је дан чак и са мом 
Ру ши не ку), и ко ји че сто ни су има ли ве зе с ре ал но шћу, већ су пред ста вља ли са мо свој-
ну фор му је зич ке кре а ци је.

Ни ка ко се не мо же за о би ћи, ме ђу тим, онај је ди ни „озбиљ ни епи таф“ Шим бор ске, 
по све ћен њој са мој. Јед ном про чи тан, оста је за у век упам ћен, те га и ми, раз у ме се, 
зна мо из прет ход них чи та ња књи га Шим бор ске. У ти ши ни, над гро бом, у се ћа њу на 
ону ко ја ту по чи ва, „ста ро врем ска, као за пе та, / ау тор ка не ко ли ко пе са ма“, и над са да-
шњим ње ним при па да њем зе мљи и „ми ло сти вом по ко ју“ – ма да јој „тру пло / ни у јед ну 
књи жев ну гру пу ни је спа да ло“ – овај епи таф, у сво јој дво ја кој, има ги нар ној и прет по-
ста вље ној ре ал но сти, ствар но сти ко ја се још ни је де си ла, али не ми мо и ла зи ни ког, уз 
бла ге ак цен те на књи жев ној суд би ни оне ко јој је ис пи сан, па и суд би ни сва ког пи сма, 
по ет ског сло ва, су шта је бит ност, што ис ка зу је у тек не ко ли ко ре чи, на лик гру дви ци 
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зе мље у ниг ди ни про сто ра и вре ме на, бу ду ћи да на „гро бу и не ма ни шта бо ље / сем 
ових ри ма, ре пу ха и со ве“. Из тог кон тра ста ме ђу тим, есен ци је и пра зни не, у не ве ро-
ват ној при род но сти са мог го во ра, ис кр са ва над ре ал ни спој „ста ро врем ског“ и го то во 
фу ту ри стич ког при зи ва. Са мо чи та ње бу дућ но сти. „Про ла зни че, из ва ди из та шне 
мо зак елек трич ни / и над суд би ном Шим бор ске на ча сак се за ми сли“. Пе сма (зна мо је 
у пре во ду Пе тра Ву ји чи ћа), об ја вље на је у збир ци Со, на пи са ној 1962, а пре то га, у Жићу 
ли те рац ком 1958, ка ко бе ле жи Ру ши нек. Не ве ро ват на сли ка про ла зни ка, ко ји ће мо-
жда, у бу дућ но сти, још је ди но осе тљи вом апа ра ту ром елек трич ног мо зга мо ћи да 
пре по зна бит ност, осе тљи вост и до след ност оног дру гог, ства ра лач ког за ве шта ња, 
што из ша ке зе мље и ри ма, го во ри, пред ис пи том вре ме на, са мој бу дућ но сти.

Шим бор ска ни је во ле ла са ти ри ча ре, ка же у јед ном од сво јих при се ћа ња Ру ши нек, 
а по свој при ли ци ни са ти ру, „ни ху мор ан га жо ван на ис пра вља њу све та“. „По ње ном 
ми шље њу, ху мор је ду жан да бу де пот пу но не ко ри сто љу бив.“ Што би мо гло зна чи ти 
да ува жа ва жи вот и љу де. 

Мо жда је у то ме бар је дан део раз ло га што је за свој ис пра ћај (9. фе бру а ра 2012), 
на ко ме ни је би ло су ви шних го во ра (го во ри ли су, уз Пред сед ни ка Ре пу бли ке Пољ ске 
и гра до на чел ни ка Кра ко ва, Адам За га јев ски и Ру ши нек), ис ка за ла же љу да се чу је и 
пе сма Еле Фиц џе ралд „Black cof ee“. 

Во ле ла је џез али ову пе ва чи цу ни ка да ни је слу ша ла ужи во. По све ти ла јој је пе сму 
„Ела на не бу“ (збир ка Ов де, 2009). Упе ча тљи ви до жи вљај Ели не лич но сти и гла са до пу-
ни ла је и фељ то ном (по во дом књи ге Стју ар та Ни кол со на Ела Фиц џе ралд об ја вље не у 
Вар ша ви 1995) у сво јој Нео ба ве зној лек ти ри. На чин на ко ји је пе ва ла иза зи вао је у њој 
ди вље ње, јер она „ни ка да ни је дра ма ти зо ва ла“ сво је из во ђе ње, увек је „мал чи це оста-
ја ла по ред тек ста, ни је је об ли ва ло де вет зно је ва“. Тај глас ко ји ува жа ва текст, ува жа ва 
и жи вот, у ње му је увек би ла нај ва жни ја цр та ко ју при ме ћу је Шим бор ска – бла го на-
кло ност пре ма љу ди ма. „Ели но пе ва ње по ве зу је ме са жи во том и јед но став но бо дри.“

Та ко је за пра во Шим бор ска ви де ла свој од ла зак – увек про ла зак, „из јед ног не ба у 
дру го“, у ко је сва ка ко спа да и оно зе маљ ско, оно што је по ве зу је са жи во том.

Пред знак ње ног бу ду ћег пу то ва ња ка не бу, и по том, „из не ба у не бо“, је сте ње на 
„По след ња фо то гра фи ја“ – ко лаж, из ра ђен још 1970, на ко ме је при ка за на као ста ри ца 
се де ко се, с на о ча ри ма и пле ти вом у ру ци, ко ја се ди на са мом вр шку на сло на за њи-
ха не сто ли це. Мо же ли би ти ви ше на кло но сти пре ма жи во ту, не го у том ли ку ста ри це, 
на на сло ну за љу ља не сто ли це, не где да кле, из ме ђу, и ви ше бла го сти, не го у том сме шку 
над пле ти вом. Јер оно по сто ји, сва ка ко на ме ње но они ма што оста ју. Што оста је. 

Фо то сом овог ко ла жа, ко ји је и сам до био од Шим бор ске, Ма хал Ру ши нек за вр ша-
ва сво ју књи гу. 

Али и при чу о по след њим да ни ма пе сни ки ње, и по след њем да ну ка да је ви део 
Шим бор ску. Ус пе ла је да, спре ма ју ћи се за ње гов ре дов ни до ла зак, у ста ну пре тво ре-
ном го то во у бол нич ке ода је, уста не из по сте ље, и уз по моћ бол ни чар ке оче шља ко су 
у пун ђу, иден тич ну оној на свом ко ла жу. Та ко је ства ра лач ки и бла го на клон, спон та но 
ство рен, у ду би ни пе снич ког би ћа, био дан ње ног ра стан ка од пра ти о ца, са рад ни ка, 
и при ја те ља.
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То би мо гао би ти је дан од ра ста на ка од Шим бор ске да ни је то ли ко дру гих при ча, 
„то ли ко то га што нам је оста ви ла за чи та ње“, ка ко је при ње ном ствар ном ис пра ћа ју, 
из ме ђу оста лог, ре као Ру ши нек.

О свом жи во ту с њом (јер са рад ња је под ра зу ме ва ла све што је чи ни ло и ис пу ња-
ва ло ње не да не), на пи сао је: „Тре ба ло је да то по тра је пар ме се ци, оних нај у си ја ни јих, 
од до де ле до уру чи ва ња Но бе ло ве на гра де. По сле је све тре ба ло да се сми ри и вра ти 
у прет ход но ста ње. Ме ђу тим, ни је се сми ри ло ни ти вра ти ло. (...) И та ко, уме сто не коли-
ко ме се ци, то је по тра ја ло пет на ест го ди на. На слов ове књи ге по зај мио сам из ње не 
пе сме без на сло ва – о ни шта ви лу ко је се пре и на чи ло. Да ли у пет на ест го ди на се кре-
та ри са ња та квој, осо би? У ства ри, у то ме ни је би ло ни чег обич ног.“

„Ми слим на њу не пре ста но и с ус хи ће њем“, за пи са ће већ на кон од ла ска пе сни ки ње. 
„Уз бу ђе ње и ра до ва ње“, пра ти ло га је у го то во сва ком тре нут ку с њом. Сво је не по-
сред не и књи жев не уви де, и сво ја оза ре ња, ау тор је по де лио с чи та о ци ма. И са да шњим, 
и бу ду ћим, књи гом ко ја је на пољ ском об ја вље на 2017. 

Ако је Но бе ло ва би ла за Шим бор ску „дар суд би не“, он да је она са ма, и без овог 
при зна ња, сва ка ко то би ла за оне ко ји ни у њој, ни у ње ном де лу, ни су ви де ли „ни шта 
обич но“. 

Мај 2021.


