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ПО ЕТ СКО ДНЕВ НИ КО ВА ЊЕ
(Ка та ри на Пан то вић: Уну тра шње не вре ме, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2019)

Из ла жу ћи ми сли о при ро ди пи са ња днев ни ка, укр шта ја жи во та и на ра ци је о ње му, 
Бо ри слав Пе кић фор му ли ше спе ци фи чан по јам днев ни ко ва ња, у окви ру ко јег днев ник 
не фи гу ри ра као кон тра пункт из ме ђу да на и ре флек си је, не го се са њи ма иден ти фи ку је 
по ста ју ћи ау тен ти чан ко ли ко и сам оп ста нак, сје ди њу ју ћи и жи вот и дру га ли те рар на 
де ла са со бом до те ме ре да би ау тор са свим оправ да но, уме сто жи вим, мо гао ре ћи днев-
ни ку јем. У пе снич кој збир ци Уну тра шње не вре ме, штам па ној у скло пу еди ци је Пр ва књи га 
Ма ти це срп ске, на сна зи су три ин тер фе ри ра ју ћа аспек та: днев нич ки дис курс, жи вот на 
зби ва ња, али и по ет ска ра ван за хва љу ју ћи ко јој се ен ти те ти ре ал ног све та, пот по мог-
ну ти по је ди ним уста ље ним узу си ма днев нич ког пи са ња, тран спо ну ју у ли те рар ни до мен 
у ви ду по ет ских сли ка и ис ка за; пе снич ко де ло ва ње та ко, од увод ног до фи нал ног сти ха 
збир ке сто пље но са на че ли ма днев нич ког пи са ња и жи вот ним сце на ма, пре ра ста у оно 
што би би ло мо гу ће озна чи ти, у кон тек сту да ље па ра ле ли за ци је са Пе ки ће вим ми сли ма, 
пој мом пе снич ког днев ни ко ва ња, по ет ског тра ја ња у днев нич ком об ли ку. Ин кор по ри-
ра ње ма ни ра свој стве них днев ни ку у три пе снич ке це ли не од ко јих се збир ка са сто ји 
(Зах те ви, Не из ве сност че ка ња и Кад смог нем сна ге) по сти же се осла ња њем на пик то-
граф ски прин цип ко ји под ра зу ме ва да су ини ци ја то ри по ет ске ре флек си је сук це сив но 
ни за не сли ке из сва ко дне ви це, не рет ко вре мен ски пре ци зно си ту и ра не, ко је се по том 
у кон тем пла тив ном и сим бо лич ком сми слу про ду бљу ју и сво јим ис по вед ним то ном 
по ет ско ства ра ње не у пит но при бли жа ва ју осо би на ма днев нич ког ка зи ва ња.

Пик то граф ско пе снич ко мо де ло ва ње на сна зи је у пе сми „На ау то-пу ту Бе о град – 
Но ви Сад“ ко ја те ма ти зу је пеј заж што га лир ски су бјект по сма тра кроз про зо ре ау то-
бу са: др ве ће и шу ме у из ма гли ци, бле до сун це, ва тра, се љак ко ји умо ран од ра да се ди 
на ко ту ру сла ме и па ли ци га ре ту док де чак во зи би цикл, лет пти ца ко је пра те пу та њу 
ау то бу са. Ова кав по ет ски при зор дво стру ко је ин ди ка ти ван јер се, с јед не стра не, 
оства ру је ње го ва сим бо лич ка ар бо ри за ци ја и раз ме шта ње по ја ва у скло пу на ве де них 
сли ка по прин ци пу оно га што ре фе ри ра на вер ти ка лу, на го ре и свет са крал ног ис ка-
зан по мо ћу еле ме на та при ро де („Др ве ће по пут фи гу ра ис пи је них све та ца“, „Бес ко се 
шу ме су го ми ла ру ку ис пру же них ка обла ци ма“, „Сун це је бе ли пе чат на не бу“), од но-
сно, оно га што упу ћу је на хо ри зон та лу, на уо би ча је ни дан ра та ра. Исто вре ме но ова ква 
пе снич ка сли ка уво ди чи та о ца у ра ван ау то ре фе рен ци јал ног по ет ског го во ра бу ду ћи 
да лир ски су бјект, под стак нут оним што кроз про зор по сма тра, ан ти ци пи ра на ста нак 
пе сме: „Пред о се ћам: / Ноћ ће би ти то ли ко там на да ће, у свој сво јој / цр ни ни, по че ти 
да све тли и да се пре о бра жа ва / у пе сму.“ Ау то ре фе рен ци јал но шћу се од ли ку је, ка ко 
и на слов ка зу је, и пе снич ка тво ре ви на „Пи са ње пе сме“ у ко јој се етап но до ча ра ва ју 
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емо ци о нал ни и пси хо ло шки иза зо ви то ком на ста ја ња по ет ског де ла – од стра ха пред 
утвар ним, ем бри он ским об ли ком пе сме, иш че ки ва ња про ме на у пер цеп ци ји до ко јих 
би ства ра лач ки про цес тре ба ло да до ве де, от кри ћа да се пе сма од ли ку је ева зив но шћу, 
да је су ви ше вер са тил на и про во ци ра ју ћа („за чи ка ва ме пе сма, от кри ва се и по кри ва 
као не ва ља ло де те“) па све до зре ња ми сли, по све ће ног де ло ва ња, спрем но сти да се 
лир ски су бјект опре де ли за реч: „за реч као це ли бат, или жи вот ног са пут ни ка.“

Ја сна тем по рал на од ре ђе ња у пе сма ма, би ло да се ра ди о до бу да на или о да ту му, не 
са мо да су ге ри шу при су ство тра ди ци о нал них днев нич ких по сту па ка у по ет ском тка њу, 
не го и ука зу ју на мо тив вре ме на као јед ну од те мељ них и фре квент них ка те го ри ја це ло-
куп не зби р ке. Сми са о но је згро пе сме „Че ти ри при зо ра о љу ди ма“ спле те но је око спо-
зна је о нео ства ри во сти жуд ње лир ског су бјек та да сво ју упу ће ност на дру ге, те жи ну и 
ком плек сност со ци јал них од но са пре ва зи ђе по мо ћу ме ха ни за ма има нент них при ро ди 
– ефи ка сно сти ње не мо ћи ре ге не ра ци је, све сти да са мо при ро да јам чи веч но вра ћа ње 
и да се са мо у ње ном окри љу са свим не уми ре: „За што ни сам јед но став на као при ро да 
/ Да се са ма од се бе об на вљам / Без ту ђе по мо ћи.“ Вре ме схва ће но у ци клич ном сми слу 
при сут но је и у пе сми „Из не на ди ло ме је“, на ста лој уо чи Но ве го ди не, „док се вре ме по-
ра ђа“, ка да лир ски су бјект, при жељ ку ју ћи по тен ци јал ну, на сту па ју ћу све жи ну по чет ка 
(„ваљ да ћу се ују тру про бу ди ти / из ну тра оку па на!“) од лу чу је да при бег не опре зно сти и 
ре ду ко ва ној ак тив но сти у гра нич ној си ту а ци ји на пре ло му го ди на. Пе сма „Је се ња ко жа“ 
пак ак ти ви ра пи та ње вре ме на схва ће ног пре све га у ег зи стен ци јал ном сми слу, као тем-
по рал на вар љи вост (јер успа ва на тро мост да на „ука зу је на но вем бар, прем да је март“), 
али и као не у мит но про па да ње и не ста ја ње чи ме се апо стро фи ра страх лир ског су бјек-
та од соп стве ног там ног од ра за у шо љи ка фе или се дих вла си у ко си мај ке. Она зеб ња од 
про сто ра, о ко јем пи шу Блез Па скал или ка сни је Ми шел Фу ко у тек сту Des espa ces au tres 
(пре ве ден као „Ме ста“), тран сфор ми ше се у Уну тра шњем не вре ме ну у страх од вре ме на, 
у бо ја зан због спо зна је да сва ко да нас сле де ћег да на по ста је ју че, да је свим ства ри ма 
рок тра ја ња кра так. У пе сми „Го во ри ти с над гроб ним спо ме ни ци ма“ лир ски су бјект, за-
пи тан над ка кво ћом жи во та упо ко је них и пи та њем да ли су они све сни соп стве не до вр-
ше но сти, сво ју мла дост, упра во у тој гро бљан ској шет њи, до жи вља ва нај си ло ви ти је: 
„Ме ђу над гроб ним спо ме ни ци ма осе ћам / сво је де во ја штво / ја сно по пут при су ства 
дру ге осо бе у про сто ри ји.“ „Бол нич ка пе сма“ за сни ва се под јед на ко на пе снич ки по тре-
сном об ли ко ва њу кра ја жи вот ног ци клу са у скла ду са прин ци пи ма ars mo ri en di, на опи су 
бри жљи во осми шље них при пре ма за смрт у окви ру ко јих се пе снич ки ис каз те ме љи на 
бли ста вим, па ра док сал ним по ре ђе њи ма: „Свeтле чар ша ви, свeтле као да су пу ни / Жи-
во та, и као да тре ба да при ме у се бе / Зла то, а не бо лест.“ По јам вре ме на се ма ни фе сту је 
и у ви ду мо ти ва се ћа ња у пе сми „Град ри да у си вим ру ка ви ца ма“, у ко јој су сли ке су мор-
ног, ато нич ног град ског ам би јен та („улич на вре ва сви ра ме лан хо лич не ри фо ве / Град 
ри да у си вим ру ка ви ца ма“) пре ки ну те тре нут ком из не над не сре ће и од лу ком лир ског 
су бјек та да не ће пи са ти у „овом ме се цу нај о крут ни јем од свих“, чи ме се оства ру је алу зи-
ја на зна ме ни те увод не сти хо ве Пу сте зе мље Т. С. Ели о та. За раз ли ку од ме лан хо лич ног 
лир ског су бјек та Пу сте зе мље, у ко јем се бу де осе ћа ња што су без о па сно ег зи сти ра ла 
у ат мос фе ри зим ског, хи бер ни ра ју ћег уну тра шњег жи во та, у пе сми „Град ри да у си вим 
ру ка ви ца ма“ на гла ше но је апо дик тич но од би ја ње да се успо ме не при зи ва ју и по сред-
ством по ет ске ре чи обе ло да њу ју: „Не ћу да се ком про ми ту јем.“ 
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Ме та фо ри за ци ја вре ме на и ње го во пре во ђе ње у про сто ре су бјек тив но сти у ко ји-
ма оно пре ра ста у ви сце рал ну не сре ђе ност, упла ше ност, збу ње ност и стреп њу – у 
уну тра шње не вре ме, за па жа се у пе сми „Тер мо ви зи ја“ у ко јој лир ски су бјект осе ћа да 
га соп стве ни стра хо ви др же на ни ша ну, али и у пе снич кој тво ре ви ни „Олу ја че твр те 
ка те го ри је“ ко ја све до чи о по ло жа ју лир ског су бјек та, ње го вој све де но сти на оп ште 
ме сто, на се ман тич ку ин су фи ци јен ци ју про тив ко је по ма жу са мо стр пље ње и из др-
жљи вост. Ес ха то ло шки до жи вљај сва ко дне ви це у пе сми „Ка да смог нем сна ге“ амал-
га ми ше се са уну тра шњим по тре си ма лир ског су бјек та, па та ко си ре не и ро та ци о на 
све тла иза зи ва ју бо ја зан да се не што до го ди ло бли жњи ма, а но во го ди шње си ја ли це 
у ју ну и го вор о про шло сти то ком по ро дич них руч ко ва иза зи ва ју гла во бо љу и те ско-
бу. По сред ством де ху ма ни зо ва не сли ке гра да и по е ти ке ме лан хо ли је сва ко днев них 
ства ри, у пе сми „Днев ник“ се у је дан исти осе ћај ни обруч са пи њу са свим опо зит ни 
уну тра шњи осе ти – „над на рав на ко смич ка сре ћа“ и „сла ни траг на ја сту ку“; ова ква 
ме ша ви на исто вре ме но фи гу ри ра као про грам ски став пе снич ке збир ке фор му ли сан 
у сти хо ви ма: „При ме ти ла сам / Да ме све ви ше уве се ља ва ју ту жне ства ри.“ Да је за и ста 
реч о ре ле вант ној, до след но спро ве де ној ми сли, све до чи и пе сма „Од лу ка“ у ко јој се 
ус по ста вља аго нал на си ту а ци ја у лир ском су бјек ту из ме ђу осе ћа ја фи зич ке и пси хич-
ке на прег ну то сти, ви со ко кон цен три са не ту ге, и осе ћа ја да ће све ипак кре ну ти ка по-
вољ ном ис хо ду: „Сто јим, но гу за тег ну тих као сај ле. / Ску пи ла се ту га у си ну си ма. / У 
исти мах осе тих да се у ме ни ота па / Не под но шљив осе ћај да ће све би ти у ре ду.“

По вла шће но ме сто у по гле ду по ет ски опи са ног про сто ра у Уну тра шњем не вре ме-
ну при па да град ском пеј за жу, ко ји се упра во у пе сми „Од лу ка“ мо де лу је као ме сто 
ко је „ли чи на пе пе ља ру / Ме ђу ма гри тов ским др ве ћем“, ме сто чи јим се зло коб но сти-
ма че сто су прот ста вља ју при зо ри не ви но сти, по пут за бо ра вље не деч је ко шу љи це на 
сне гом пре кри ве ној клу пи из пе сме „У про ла зу“, или деч ји ми рис што асо ци ра не на-
ру ше ну пер спек ти ву тра ја ња у тво ре ви ни „По се та ан тич ком гра ду“. Ур ба ни ам би јент 
до жи вља ва се као област не срећ них суд би на, ми мо и ла же ња, вр то гла ви це, бру тал но-
сти и не ха ја за ег зи стен ци јал ну су ро вост под јед на ко и у пе сми „Град“. Ан ти те за та квој 
ат мос фе ри хи по ста зи ра на је ка ко у при зо ру чо ве ка ко ји се ди и при ча сам са со бом у 
цр кви, под руч ју ис по ве сти и уте хе, та ко и кроз спо зна ју лир ског су бјек та да би ре зи-
ду у ме град ске гру бо сти тре ба ло уве че спра ти – чи ме се у зна чењ ски ре ги стар пе сме 
уво ди мо тив во де као еле мен та при ро де пур га тив ног деј ства. Исто вре ме но сти хо ви 
што се од но се на чо ве ка у цр кви – „Зи до ви пам те да би он што пре / мо гао да за бо ра-
ви“ – ак ти ви ра ју мо тив не под но шљи ве те жи не се ћа ња, већ при су тан у пе сми „Град 
ри да у си вим ру ка ви ца ма“, а ре а ли зо ван и у тво ре ви ни „Про се чан дан“. По пут лир ског 
су бјек та „Ста ре пе сме“ В. П. Ди са, за ми шље ног над пи та њем ку да иш че за ва ју успо ме не, 
лир ски су бјект „Про сеч ног да на“ за бри нут је због те ре та соп стве них мне мо тех нич ких 
спо соб но сти: „шта ра ди ти са пам ће њем / то ли ко до брим?“ 

По ред из ра же не же ље за са мо спо зна јом у ме та фи зич ком сми слу, ка ква је при сут-
на у пе сми „У про ла зу“, у ко јој се лир ско ја на да да ће се срећ на са мо ре флек си ја по ја-
ви ти не хо ти це, из не на да, за хва љу ју ћи слу чај ном до ди ру „ру ке не по зна те / же не у 
про ла зу“, или у по ет ском оства ре њу „У Цр кви Све тог Мар ка 15. 02. 2019.“ ка да лир ски 
су бјект, упр кос скеп си и дис пер зив ној па жњи (јер при ли ком па ље ња све ће за мр тве 
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не ми сли о пле ме ни то сти по кој них, не го о про фа ним ства ри ма), из ра жа ва по тре бу 
илу ми ни ра ња соп стве ног би ћа ду хов но шћу, пе снич ка збир ка Уну тра шње не вре ме 
про ти че и у зна ку те жње за спо зна јом би ћа у ана том ском сми слу. Оту да по ет ска ју на-
ки ња у пе сми „Зах те ви“, ко јом се збир ка отва ра, про кла му је по рив за про у ча ва њем 
струк ту ре соп стве ног те ла, ње го вих ве на, ка пи ла ра, пе га, ожи ља ка, тран спа рент но сти 
ко же ко ја апо стро фи ра мла дост, ви та ли зам, на бу ја лост жи во та.

Ин кли ни ра ње ка те ле сно сти при сут но је и у пе сма ма љу бав не те ма ти ке по пут лир-
ске тво ре ви не „Ку ти ја“ у ко јој до ми ни ра осе ћа ње уну тра шње утам ни че но сти лир ског 
су бјек та због умно же них се ћа ња на „ам би дек страл ну љу бав“, на осе ћа ње пот пу ног 
скла да, са гла сја и оства ре не це ли не са во ље ним би ћем; о том тре нут ку ка да две дис-
кон ти ну и ра не ин ди ви ду ал но сти, ка ко о то ме пи ше Жорж Ба тај, тек ка да по ста ну јед но 
оства ру ју че жњу за из гу бље ним кон ти ну и те том, у пе сми „Ку ти ја“ све до че још са мо 
оду ше вље не пти це и ју тар њи ду хо ви: „Ле пи сте та ко склуп ча ни / И на ста вље ни јед но 
у дру го ме / Као скулп ту ра од мер ме ра.“ Са по себ ном па жњом се у пе сма ма љу бав не 
про ве ни јен ци је тре ти ра аспект љу бав не вер бал но сти: осе ћа ње љу бав не клоп ке у пе-
сми „Му ке“ лир ског су бјек та збу њу је чи не ћи ње го ву спо соб ност го во ра не моћ ном и 
то р пид ном, де фи ци тар ном спрам хи ро ви тог све та ре чи: „Свет ми је нај по треб ни ји 
он да ка да / твр до гла во за ћу ти.“ На спрам те не вољ не је зич ке атро фи је, у пе сми „Фи ло-
зоф“ при сут на је хи пер тро фи ја го во ра, је зич ка су пер и ор ност и за во дљи вост ис ка за на 
у ви ду гла го ла у им пе ра ти ву ко ји ини ци ра ју гра ду ел но ни за не сли ке при сно сти: „спу сти 
сво ју ру ку на мо ју“, „слу чај но спо ме ни / на дра жа је и то пло ту те ла“, „док ме при ви јаш 
уз свој ка пут“, „пла ви ча сти цве то ви по вра ту / су не ми нов ни / сле де ћег ју тра.“ Пе снич-
ке тво ре ви не овог те мат ског ре ги стра об у хва та ју и мо ти ве ра њи во сти и ам пли фи ци-
ра не ве за но сти лир ског су бјек та за во ље ну осо бу (пе сма „Сим би о за“), ла мен ти ра ње 
над се ди мен ти ма љу ба ви (пе сма „Оно што је оста ло“), мо тив ми мо и ла же ња и по тре ба 
за син хро ни зо ва њем љу бав них рит мо ва (пе сма „Ни ка ко“), што се по том у пе сми „Син-
хро“ раз ви ја у спо зна ју о уза луд но сти и су штин ске не у чин ко ви то сти по ступ ка ускла-
ђи ва ња, у свест лир ског су бјек та да је ди но што му је истин ски до ступ но је сте до мен 
пе сме ко ју тре ба са вла да ти и од бо ло ва ти: „Оста ла су ми тек без ве зна сло ва / упа ла сам 
у ров при де ва / Не моћ све тлу ца у да љи ни; / Тре ба пре ле жа ти пе сму као бо лест.“ 

Пе сма „Дра ги днев ни че“, ко јом се за тва ра по ет ска збир ка, по ред то га што апо стро-
фи ра кључ не ка рак те ри сти ке са ста но ви шта це ло куп не пе снич ке књи ге (пе ва ње о 
вре ме ну, ур ба ном про сто ру, љу ба ви, не ла го ди и стра ху, при су ство пик то граф ске 
тех ни ке, днев нич ких обе леж ја и сна жних пе снич ких по ен ти), от кри ва и јед ну но ву 
сми са о ну ни јан су за сно ва ну на на чи ну на ко ји лир ски су бјект се бе пер ци пи ра. Осла-
ња ју ћи се на про ми нент но ге о ме триј ско на че ло, он вр ши спе ци фич ну за ме ну пој мо ва 
оне о би ча ва ју ћи да ту де фи ни ци ју: „кроз би ло ко ју тач ку рав ни мо же се про ву ћи / бес-
ко нач но мно го пра вих / Е сад за ми сли уме сто тач ке рав ни / мо је ср це.“ Ова кав ис каз 
ла ко се мо же са гле да ти у све тлу ау то ре фе рен ци јал но сти, раз у ме ва ти као ра зно ли кост 
те мат ско-мо тив ске струк ту ре и осе ћај них ва ри ја ци ја збир ке, као мно го пра вих ко је 
су овом пе снич ком књи гом по ву че не и ко је тек тре ба да се у на ред ним лир ским оства-
ре њи ма по ву ку кроз ср це ау тор ке по твр ђу ју ћи ти ме при су ство све жег, си гур ног поет-
ског гла са у срп ској књи жев но сти.


