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УЧЕЊЕ УМИРАЊУ
(Бојана Стојановић Пантовић: Лекције о смрти,  

НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013)

Онај ко би учио људе да умиру, научио би их како да живе.
Мишел де Монтењ

Оно што је у фо ку су но вог пе снич ког ру ко пи са Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, Лек
ци је о смр ти, је сте ак це нат на прет по ста вље ној бли зи ни и да љи ни смр ти, од но сно 
ве ро ват но ћи и не ве ро ват но ћи ње не бли зи не. Ука зи ва њем на бли зи ну смр ти ус по ста-
вља се по ми ре ност са вла сти тим кра јем, са уми ра њем. У обич ним окол но сти ма та ква 
ми сао би нам би ла да ле ка, ме ђу тим, уко ли ко је та ми сао бли зу, реч је о стра ху од 
до га ђа ја ко ји нам је при бли жио смрт и учи нио је мо гу ћом ви ше не го уоби ча је но. Иако 
на слов на пр ви по глед ис по ља ва ди дак ти ван по тен ци јал или тен ден ци ју, он је пре 
ре зул тат ис ку ства са ауром уче ња, уче ња ко је пам ти ета пе или ступ ње ве у са вла ђи-
ва њу мо жда нај ве ће људ ске ми сте ри је.

Лир ски ин то ни ра на, збир ка је са чи ње на од че тр де сет две пе сме раз вр ста не у че-
ти ри ци клу са („Крх ка рав но те жа“, „Раз дво је но те ло“, „Пре свла че ње ре чи“, „Шта пе сни-
ци зна ју“). Стих збир ке је сло бо дан, и ва ри ра од из ра зи то ду гог – на гра ни ци про зне 
ре че ни це – до са свим крат ког, све де ног (ве ћи део пе са ма у ци клу су „Пре свла че ње 
ре чи“). Збир ка оби лу је лир ским ре флек си ја ма о про ла зно сти, раз ли чи тим ви до ви ма 
(од)уми ра ња и ис ку ству смр ти, бор би и пре ва зи ла же њу бо ле сти, књи жев но у мет нич-
ки об ли ко ва ним у по ет ске тек сто ве као све до чан ства о фе но ме ну и ње го вој не у мит-
но сти. 

Ми шел де Мон тењ је у сво јим Огле ди ма о смр ти за бе ле жио да се за „то тре ба при-
пре ми ти бла го вре ме но“, и још, по во дом стра ха од ње: „За што би смо стра хо ва ли да 
из гу би мо не што за чим се жа ли ти не мо же“?1 И док „[у]мирање зна чи ’отр пе ти’ смрт“, 
ве ли са вре ме ни не мач ки фи ло зоф, Та у рек,2 „жи вот вра ћен смр ти“ де ло је сим бо лич-
ког.3 По дру гом не мач ком фи ло зо фу, Хај де ге ро вом сту ден ту, Ерн сту Ту генд ха ту, у пи-
та њу је „ве ге та тив ни страх од смр ти“‘,4 што под ра зу ме ва пре те ћи слу чај ко ји је у бли-
ској ве зи са смр ћу, од но сно ве ро ва њу да се су бјект на ла зи пред смр ћу. Страх од смр-
ти сво ди се на ње но од ла га ње и же љу да се жи вот про ду жи. На пи та ње за што стра ху-

1 Ми шел де Мон тењ, Огле ди, оглед: „Да фи ло зо фи ра ти зна чи на ви ка ва ти се на смрт“, „Го ра-
граф“, Зе мун, 1990, стр. 20, 26.
2 Бер нхард Х. Ф. Та у рек, Фи ло зо фи ра ти: учи ти уми ра ти, „Адре са“, Но ви Сад, 2009, стр. 25.
3 Жан Бо дри јар, Сим бо лич ка раз ме на и смрт, „Деч је но ви не“, Гор њи Ми ла но вац, 1991, стр. 146.
4 Ернст Ту генд хат, О смр ти, „Кар пос“, Ло зни ца, 2010, стр. 12
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је мо од смр ти, чи ни се да се од го вор кри је у гу бит ку при ли ке да жи во ту да мо сми сао 
или ви ше сми сла. Бу ду ћи да се смрт, за па жа Та у рек, „ти че ин ди ви дуе, а не ро да“,5 
раз ли чи ти об ли ци та на то фо би је има ју за јед нич ки име ни тељ, ко је Ед гар Мо рен на зи-
ва гу бље ње ин ди ви ду ал но сти.6 Смрт се ја вља ка да је на ше „ја“ по сма тра. Смрт дру гих 
љу ди су, за пра во, је ди ни при сту пи вла сти тој смр ти. Кад год по ку ша мо се би да пред-
ста ви мо вла сти ту смрт, уоча ва мо да се та да на ла зи мо у по зи ци ји по сма тра ча, што је 
пси хо а на ли тич ку шко лу на ве ло на за кљу чак ка ко ни ко не ве ру је у вла сти ту смрт, и 
ка ко сва ко, у свом не све сном, но си иде ју о сво јој бе смрт но сти: „У пси хо а на ли тич кој 
шко ли (...) усу ди ли смо се да твр ди мо да ду бо ко у се би – ни ко од нас – не ве ру је у соп-
стве ну смрт. Њу уоп ште не мо же мо да за ми сли мо. У свим по ку ша ји ма да од сли ка мо 
оно што ће би ти по сле на ше смр ти, ко ће нас жа ли ти, и та ко ре дом, при ме ћу је мо да 
смо уисти ну још увек та мо, као по сма тра чи.“7 

Упр кос на сло ву, име ни ца/реч смрт уну тар збир ке рет ко се екс пло а ти ше, а че шће 
се им пли цит но и по сред но уво ди – пре ко мо ти ва/пој ма/ма ни фе ста ци је смр ти: уми-
ра ња или умрт вље но сти и мр тви ла; од су ства жи во та. Би ло да је реч о ауто по е тич ком 
уми ра њу, смр ти на ме та фи зич кој или те о риј ској оси (ауто ра [као функције] [Барт], при-
че [Бенјамин, Лиотар]) или је у пи та њу до ку мен то ва но ис ку ство хо спи та ли зо ва ња 
(„Игра чи су ту“, „Јо ван ка Ор ле ан ка“, „П. М. 18. ок то бар, 2011.“, „На сме ше на пра ти ља“, 
„Про бу ди ти се мр тав“), пе сни ки ња из бе га ва нор ма тив но раз гра ни ча ва ње на до бро и 
зло и ус по ста вља ње објек ти ви стич ке дис тан це пре ма смр ти, прем да је та ква ди стинк-
ци ја ре зул тат су бјек тив ног до жи вља ја и ра су ђи ва ња. Пе сма ма за сно ва ним на не по-
сред ном ис ку ству хо спи та ли зо ва ња, пе сни ки ња ис ка зу је Бо дри ја ро во за па жа ње да 
ми „не рас по ла же мо ви ше ис ку ством о смр ти дру гих“,8 те да о на ма, уме сто по ро ди це, 
бри гу пре у зи ма ју ме ди ци на и бол ни ца, где се уоста лом и уми ре – екс те ри то ри јал ност 
смр ти. Смрт је по ста ло не што срам но, о че му не тре ба да се го во ри и што се ста вља 
из ван вид ног по ља. Ре кли би смо да је про цес уми ра ња оно че га се пла ши мо, као и 
не по зна тог и не са зна тљи вог ис ку ства о га ше њу на шег жи во та. Не ма све до чан ства о 
не жи во ту, жи во ту иза жи во та. На че ло ен тро пи је го во ри о ли не ар но сти вре ме на, да 
не мо же мо да се вра ти мо на зад, као што не мо же мо да пам ти мо бу дућ ност. У пе сми 
„Од ла зе ће“, пе сни ки ња ће пред ста ви ти ри там жи во та кроз че ти ри го ди шња до ба: 
про ле ће, ле то, је сен, зи ма: „Про ђо ше сва че ти ри го ди шња до ба“, гла си пр ви стих. Ми-
сао о про ла зно сти утка на у на слов пе сме ис пре пле те на је са об на вља њем при ро де, 
по чи ња њем из но ва. Ре пе ти ци ја од ре ђе них рад њи или ре чи упу ћу је на об но ву жи во-
та, тј. смр ти (при ме ра ра ди при лог, „опет“ ко ји се ја вља у не ко ли ко пе сма: „Опет дан 
за пи са ње“, пе сма „Дру ги пут спа ље на пе сма“; „Као да се све то већ де си ло. / Као да све, 
опет, из но ва по чи ње“, пе сма „Мр тва пе сма“; „И оном по след њом, / ко ја се по ја вљу је 
сва ког мар та, ве руј, и ни ка да те, ни кад не на пу шта“, пе сма „Fa ce bo ok, пост хум но“; „И 
не удах неш ду бо ко, ду бо ко, да цео свет ко нач но ожи ви у те би“, пе сма „Игра чи су ту“; 
„а мо жда сам се по но во ро ди ла“, пе сма „Бул ке“; „Да по но во по сла же мо / све коц ки це, 

5 Бер нхард Х. Ф. Та у рек, исто, стр. 37.
6 Ед гар Мо рен, Чо век и смрт, „БИГЗ“, Бе о град, 1981, стр. 35.
7 Сиг мунд Фројд, Ми и смрт, „На род на књи га – Ал фа“, Бе о град, 2001, стр. 41.
8 Жан Бо дри јар, исто, стр. 207.
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по це па мо це ду љи це, / оби ђе мо све кут ке у оста ви / и оте ра мо зло ду ха“, пе сма „Бла га 
је ноћ“; „И са мо тај је дан сат раз ли ке / чи ни да се све раз ли је и вра ти свом по чет ку“, 
пе сма „Из ме ђу два до ла ска фе ри бо та“; „Рас кри лио си по том во ду као пре“, пе сма „Офе-
ли ја са злат не оба ле“) [курзиви у сти хо ви ма: Б. Ж.].

По врат ка не ма, а са мим тим, не ма ни све до чан ства о по тен ци јал ном жи во ту иза 
жи во та. Али кад се се ћа ње „за гу би“ („Чи ње ни це за бо ра ва“), „из не ве ри“ („Про бу ди ти 
се мр тав“) или је „не си гур но“ („Шта пе сни ци зна ју“), је ди но мо же да про го во ри ис ку-
ство. У пе сми „Мр тва пе сма“ опи са но ра ђа ње пе сме из јед на че но је са на чи ном ра ђа-
ња чо ве ка. Пре ма Бо дри ја ру, ро ђе ње, као ире вер зи бил ни ин ди ви ду ал ни до га ђај, 
„под јед на ко је тра у ма тич но као и смрт. Пси хо а на ли за је то из ре кла на дру ги на чин: 
ро ђе ње је не ка вр ста смр ти.“9 На овај ис каз од лич но се на ста вља ис каз Ла ме Ана га-
ри ка Го вин де у Ти бе тан ској књи зи мр твих, ко ји ка же: „Оно што на зи ва мо ро ђе њем 
са мо је обр ну та стра на смр ти, као јед на од две стра не ме да ље, или врат ни ца, ко је 
на зи ва мо ’улаз’ из ва на и ’из лаз’ из ну тра.“10 Чо век је сво јим ро ђе њем осу ђен на уми-
ра ње, да кле, ра ђа ње се из јед на ча ва са смр ћу. Уми ра ње по чи ње већ ро ђе њем, и то је 
нај ве ћа људ ска коб: „Као да се све то већ де си ло. / Као да све, опет, из но ва по чи ње“ 
(„Мр тва пе сма“). Ре че но по твр ђу је и окол ност да се син таг мом мр тва пе сма за вр ша-
ва по след ња пе сма у збир ци. По треб но је, да кле, ис ку си ти/спо зна ти про ла зност при-
ро де, на у чи ти се од ри ца њу, да би се уми ра ње/смрт спо зна ло/ла, или ка ко то пе сни-
ки ња ка же, „да би се про жи ве ла мр тва пе сма“. Она на ја вљу је је сен жи во та, ка да се 
бо је ле та пре о бра жа ва ју у јед ну – там ну, цр ну. Смрт омо гу ћа ва жи во ту да пре ва зи ђе 
сво ју вла сти ту огра ни че ност и да ство ри вред но сти. За хва љу ју ћи то ме што смрт раз-
два ја са др жи ну жи во та од ње га са мог, ње го ве са др жи не мо гу да над жи ве ње гов пре-
ста нак. Смрт је за и ста ан ти те за за хва љу ју ћи ко јој на ста је ви ша син те за жи во та; смрт 
„не ги ра“ жи вот, а њу са му „не ги ра ју“ вред но сти.11 У пе сми „Смрт при че“, на тра гу Ли-
о та ра12 и Лот ма на, пе сни ки ња ука зу је да као што је „по јам умет но сти по ве зан са ствар-
но шћу, та ко је и пред ста ва о тек сту/гра ни ци тек ста не раз двој но спо је на с про бле мом 
жи во та/смр ти“:13 „Ме сто с ко јег се јед ном мо гла ви де ти / про шлост у окре ту са да шњо-
сти, / ни ка да не ће пре по зна ти бу дућ ност.“ Књи жев ност као је зич ка умет ност има за 
за да так од нос ре фе рен та и ме ди ја, од но сно ре фе рен та и је зи ка. Ова ре ла ци ја се на-
ла зи у сре ди шту пе сме, али мо же мо ре ћи и у сре ди шту збир ке, у ко ме се смрт као 
ре фе рент до во ди у ве зу са смр ћу пи са ња, тј. „мр тве пе сме“. „Чи сто књи жев ни про блем 
кра ја има у ствар но сти као аде кват про блем смр ти“, ве ли Лот ман14. Пре ма то ме, (не)

9 Исто, стр. 148.
10 Ти бе тан ска књи га мр твих, „Про све та“, Бе о град, 1988, стр. 13.
11 Ед гар Мо рен, исто, стр. 332.
12 Кри зу или смрт „ве ли ких при ча“ об ја снио је Жан-Фран соа Ли о тар у свом де лу Пост мо дер
но ста ње, „Брат ство-Је дин ство“, Но ви Сад, 1988. „У са вре ме ном дру штву и кул ту ри, по стин ду-
стриј ском дру штву, пост мо дер ној кул ту ри, пи та ње ле ги ти ми за ци је зна ња по ста вља се у дру-
гим тер ми ни ма. Ве ли ка при ча је из гу би ла ве ро до стој ност“ (стр. 62). 
13 Ју риј Ми хај ло вич Лот ман, Кул ту ра и екс пло зи ја, „На род на књи га – Ал фа“, Бе о град, 2004, стр. 
222.
14 Исто, стр. 221.
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мо гућ ност пи са ња је кон се квен ца све сти да до ствар но сти не мо же да се до пре ди-
рект но не го са мо кроз по сред нич ки знак уоп ште.

По ред све дра ма тич не на пе то сти на пла ну са др жа ја, пе сме збир ке оби лу ју екс пре-
сив но шћу и бо ја ма, упр кос све тло сти и сен ка ма, од но сно, мра ку и та ми. Ту ма че но из 
пер спек ти ве мо дер ног ли ков ног ства ра ла штва и пер спек ти ве, све тлост и сен ка про-
из и ла зе јед но из дру гог. На ро чи то је за па жен ре ги стар би ља ко ји до зи ва јар ке бо је: 
цр ве не цве то ве (ру жа, бул ке, тре шњев цвет) ко ји ис пу ње ни ру ме ни лом сим бо ли зу ју 
жи вот и на гон за жи во том. На су прот то ме, бе ла бо ја, ње не ма ни фе ста ци је и ва ри ја-
ци је, у сне гу, мра зу, ве ја ви ци, ле ду, здру же не са уми ра њем и од су ством жи во та, а 
ску па са сре бром, че сто сим бо ли зу ју смрт: „Јер бе ли на ви ше ни је не ви ност већ буђ“ 
(„Игра чи су ту“).

 Збир ка Лек ци је о смр ти пред ста вља ма лу ен ци кло пе ди ју смр ти, ко ја свој са др жај 
по де ша ва ин тер ва ли ма гу бит ка и до бит ка све тло сти, од но сно гу бит ка и до бит ка та ме, 
по пут сим бо ли ке ки не ског јинг-јан га. Сна га овог пе снич ког тек ста је сте у при зна ва њу 
не мо ћи, у тра ге ди ји не до ри ца ња, про тив пре тва ра ња, про тив стал не дис про пор ци је 
из ме ђу ствар но сти жи во та и ње го ве су шти не. Али ка ква је при ро да тог све тла, од но-
сно мра ка? Ам би ва лент на.

Уви де ли смо да све тлост упу ћу је на по е зи ју, али и на смрт. Ако све тлост упу ћу је на 
по е зи ју то он да зна чи да кад год се по ја ви мо тив све тло сти, да тај мо тив има вр сту 
ауто по е тич ког зна че ња. Мо тив све тло сти ће увек би ти окру жен ауто по е тич ким ис ка-
зи ма ко ји ја сно ука зу ју на ње го во ме та фо рич ко зна че ње. Сти че се ути сак да све тлост 
сво јом по ја вом све до чи или им пли ци ра на од су ство све тло сти и не пре кид но ме ња ње 
сми сла. По е зи ја збир ке Лек ци је о смр ти не го во ри о оно ме што је у њој при сут но, већ 
о оно ме што је у њој од сут но. Све тлост је по ве за на са по е зи јом и смр ћу, али све тлост, 
бе ли на ука зу је и на пе сму, жи вот. Све тлост кроз ову ме то ни миј ску ве зу мо же за пра во 
да бу де по и сто ве ћи ва ње са по е зи јом, а по е зи ја са жи во том. Од су ство жи во та од но сно 
смр ти и њи хо во сме њи ва ње пред ста вља игру све тло сти и сен ке. Уко ли ко је, ре ци мо, 
све тлост са по чет ка она ко ја је при сут на, а све тлост са кра ја она ко ја је од сут на, он да 
је све тлост са кра ја ве ћа од оне све тло сти ко ја је при сут на баш за то што је од сут на. 
Иза при сут не све тло сти ви ди се оно што је од сут но а при сут но уну тар ње и ка че му 
иде, а то је мрак: „У ре кон струк ци ји све тла сме њу ју се раз не ва ри јан те бе лог: / бе ло 
као све же окре че на огра да, бе ло као крин, бе ло вео што / ле лу ја из не ве сти ног до ма, 
бе ле скра ме на крај ни ци ма, бе ле / тач ке на за му ће ном сним ку ул тра зву ка, бе ло док 
ша пу ћеш / ре чи сла до стра шћа и по ко ре, бе ло окре ну то ка ме ни, ка уну тра, ка цр ном.“ 
(„П. М. 18. ок то бар, 2011.“)

Док се цр но, та ма за не па жљи во око пред ста вља као мрак, па жљи во око не ће до-
зво ли ти да бу де за ва ра но. Па жљи во око би ов де мо гло да бу де ме та фо ра за оно око, 
тј. оног чи та о ца ко ји у сво јој чи та лач кој све сти има ово на ве де но упут ство, да ће се 
на кра ју по ја ви ти ве ћа све тлост ко ја не па жљи вом оку мо же да се учи ни као мрак. 
Дру гим ре чи ма, мрак, та ма, цр но ко ја па да на или у лир ски су бјект збир ке мо же да 
бу де чи та но/схва ће но као ве ћа све тлост, од сут на све тлост, јер при су тан мрак упу ћу-
је на оно што је од сут но, а то је све тлост: „Све да ље од све тла, све бли же за зи да ном 
про зо ру / у под зем ној же ле зни ци, до ког се спу штам као у ру дар ско ок но. // На у чи ла 
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сам да ра за зна јем ни јан се мра ка, спо ља и уну тра / и не мо же ме пре ва ри ти уда ље ни 
пла ми чак што се за стра шу ју ће бли жи“ („Бив ши пут ни ци“). Да би се мрак, од но сно све-
тло ова ко раз у ме ли по треб но је да по сто ји вр ста ауто по е тич ког по сред ни штва, вр ста 
ауто по е тич ког по сред ни ка или вр ста ауто по е тич ког ис ка за ко ји ће об ја сни ти на ко ји 
на чин тре ба да чи та мо по ја ву та ме, од но сно све тла. На тај на чин ће се још јед ном по-
твр ди ти по е тич ка иде ја ко ја вла да у збир ци: да оно о че му се го во ри мо ра да бу де 
од сут но у пе сми. За то мрак и ни је мрак, и та ма ни је та ма, не го тај све оп шти мрак, а 
све оп шта та ма упу ћу је на оно што тај мрак чи ни од сут ним – све тлост. Ово у се би са-
др жи и мо то збир ке, из каз Френ си са Беј ко на: „Да би све тлост та ко ја сно си ја ла, та ма 
мо ра да бу де при сут на. // Све бо је сло жи ће се у та ми.“ Ви де ће мо ка ко се у спе ци фич-
ном рит му сме њу ју, тј. над ме ћу ове две су прот но сти и ка ко, ме ња ју ћи сво ја ме ста, 
сход но при су ству и од су ству, ме ња ју сво ју ја чи ну и се ман тич ки на бој у збир ци.

Смрт је оно је дин стве но, не по но вљи во, што и са мој збир ци да је облост је дин стве-
но сти и не по но вљи во сти, и, па ра док сал но, одр жа ва је у жи во ту и омо гу ћа ва по е зи ју. 
Ослу шки ва ње смр ти кроз зву ко ве и бо је, ко ји озна ча ва ју и на ја вљу ју слут њу смр ти 
пред ста вља јед но сен че ње смр ти, бо ље ре ћи, је дан ста тус смр ти ко ји се у да на шњем 
мо дер ном до бу умно го ме раз ли ку је од оног осе ћа ња или ста ту са смр ти ка кво је би ло, 
ре ци мо, у сред њем ве ку, ка да је смрт би ла очи глед на и (са мо)ра зу мљи ва. „Ме та фо ра 
и по ре ђе ње по чи њу та мо да го во ре, где се смрт из ми че је зи ку“, ис ти че Та у рек.15 На-
рав но, то не зна чи да сва ком ме та фо ром ми сли мо смрт. То зна чи са мо да се оно што 
ни је ме та фо ра, а што је ипак по ве за но са њом, по ка зу је као наш од нос пре ма смр ти.

15 Бер нхард Х. Ф. Та у рек, исто, стр. 244.




