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ПЕ СНИЧ КИ ПОР ТРЕТ:  
БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

У окви ру са вре ме не срп ске књи жев но сти Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић већ ду ги 
низ го ди на ва жи за из у зет но убе дљи вог и ис трај ног про у ча ва о ца и ту ма ча, на пр вом 
ме сту по е зи је, о че му све до че број не об ја вље не мо но гра фи је, јед на ко као и ва ља не 
оце не та квог пре га лач ког ра да у на шој струч ној и кул тур ној јав но сти. Ме ђу тим, у по-
след њих пет на е стак го ди на, осим на уч ног и струч ног ан га жма на, Бо ја на Сто ја но вић 
Пан то вић се ис по ља ва и као пе сни ки ња, ко ја је сво јом лир ском по себ но шћу за слу-
жи ла ви дљи ви је и ја сни је по зи ци о ни ра ње на на шој са вре ме ној пе снич кој сце ни. У 
том пе ри о ду ау тор ка је об ја ви ла пет пе снич ких збир ки ко је су на и шле на леп при јем 
код кри ти ке и пу бли ке, и за слу же но до би ла не ко ли ко ва жних пе снич ких на гра да, по-
пут „Вас ка По пе“ или „Ђу ре Јак ши ћа“.

* * *

Пр ву пе снич ку збир ку, Бес крај на, Б. Сто ја но вић Пан то вић об ја вљу је 2005. го ди не, 
и већ у њој мо гу се пре по зна ти од ре ђе не по е тич ке осо би не ко је ће од ли ко ва ти и на-
ред не ње не збир ке, би ло у фор мал ном, би ло у са др жин ском и зна чењ ском об ли ку. 
Са ста вље на из че ти ри ци клу са, од ко јих су три ис пи са на у сло бод ном сти ху, а је дан у 
фор ми пе сме у про зи, Бес крај на на го ве шта ва онај по ет ски сен зи би ли тет ко ји ће пе-
сни ки ња на ред них го ди на ис трај но не го ва ти и раз ви ја ти. 

Бу ду ћи да је ово по е зи ја ме лан хо ли је и че жње, флу ид ност је јед на од ње них нај-
ва жни јих цр та, би ло у до жи вља ју све та, у ат мос фе ри и де ко ру, би ло у са мо о гла ша ва-
њу лир ске ју на ки ње и ње ног иден ти те та. У ње ним сти хо ви ма су сти чу се раз ли чи ти 
ути сци и раз ли чи та ста ња. У ис тој пе сми, ка ква је „Noc tur no“, ре ци мо, у сти хо ви ма 
ко ји зра че не чим там ним и при та је ним, лир ска ју на ки ња по не кад ви ди не што ри зич-
но, али по не кад га до жи вља ва и као не што при сно. Та опреч ност че сто је при сут на и 
у спо зна ји љу ба ви, ко ју пе сни ки ња у сво јим пе сма ма на раз ли чи те на чи не ре ша ва, 
кре ћу ћи се од ти хе стра сти или че жње, па све до зло слут них на ја ва, али без пред ви-
ди ве за вр шни це, и ни кад без по ступ ка очу ђе ња. Има ту и дру гих емо ци о нал них ква-
ли те та ко ји су под ра зу ме ва ју ћи ка да је љу бав у пи та њу, по пут оча ја и стра ха, али и 
ре зиг на ци је и слут ње про ма ша ја („Зеб ња“, „На ви ка“, „Џеп на Ве не ра“, „Ћо шак“). 

Ци клус Че ти ри гот ске про за и де, про из и шао из на сле ђа „цр ног ро ман ти зма“, ка ко 
до бро при ме ћу је Ален Бе шић у освр ту на ову збир ку, пр ви је при мер ства ра лач ког 
ин те ре со ва ња пе сни ки ње за овај жа нр. У ра спо ну има ги на ци је од сна до ја ве, од про-
шлог до бу ду ћег вре ме на, од фан та зма го рич ног до ег зи стен ци јал ног, ови тек сто ви 
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те ма ти зу ју, хва та ју и бе ле же ис ку ство ду ше, је зи ка и те ла. У овим про за и да ма по ет ски 
флу ид но и сне ва лач ко је и пи са ње, али и ег зи стен ци ја са ме ју на ки ње, те ови (са мо)
раз го во ри ко ји се од ви ја ју има ју не ста бил ног и не у хва тљи вог адре са та, ко ји мо же 
би ти и сам су бјект, и са мо пи смо, али и онај „не ко“, ства ран или из ма штан, за ко јим се 
че зне („Зид иза“). Ов де мо жда и нај пла стич ни је до ла зи до из ра жа ја ау тор кин сми сао 
за по ме ре ну пе снич ку сли ку, за не што пу но слут ње и при та је ног ри зи ка, за чи је де-
тек то ва ње је по треб на ја ка умет нич ка ин ту и ци ја.

У по гле ду умет нич ког по ступ ка и по е тич ких од ли ка, ово је по е зи ја ко ја у се би спаја 
по ет ску ме ди та ци ју са они рич ким про сто ри ма, ти ху фан та зи ју и лир ску ре флек си ју, 
сми сао за сли ко ви тост и на кло ње ност не жној емо ци о нал но сти. Сен зи би ли тет при су тан 
у Бес крај ној ја вља ће се да ље уну тар Бо ја ни ног опу са, али ће се у ње му увек мо ћи пре-
по зна ти и онај нео п хо дан вид ино ва тив них ре ше ња, ка ко у по гле ду по е тич ко-есте-
тич ке све жи не, та ко и убе дљи во сти пе снич ке ар ти ку ла ци је.

* * *

У фор мал ном и жан ров ском по гле ду, За руч ни ци ва тре из 2008. го ди не је ди ни је 
на слов ко ји се из два ја у до са да шњем пе снич ком ства ра ла штву Бо ја не Сто ја но вић 
Пан то вић. У пи та њу је збир ка ко ја је у пот пу но сти ис пи са на про зним пи смом, и она 
као да пред ста вља не са мо на ста вак за ни ма ња, ово га пу та умет нич ког, за жа нр пе сме 
у про зи ко ји је ау тор ка по ка за ла 2001. го ди не сво јом ан то ло ги јом пе сме у про зи, Срп
ске про за и де, већ је и ан ти ци па ци ја оно га што ће усле ди ти у окви ру ње ног те о риј ског 
ин те ре со ва ња за овај жа нр, а што ће ре зул то ва ти књи гом Пе сма у про зи или про за и да 
из 2012. го ди не. 

 По де ље на у три ци клу са, ова збир ка има на гла ше ну ме ђу жан ров ску опре де ље-
ност. У њој су при сут ни тек сто ви ко ји би, кроз овла шну ти по ло ги ју, мо гли да се кре ћу 
од чи стих пе са ма у про зи, по пут „От по сла тог гла са“, „Га вра но ве љу бав ни це“ или „За-
зи да не ја бу ке“, пре ко кра ћих пу то пи сних па са жа, ко јим оби лу је нај пре пр ви ци клус, 
„Де вој ка на мо сту“ („Бран ден бур шка ка пи ја“), за тим тек сто ва ко ји се при бли жа ва ју 
жан ру ми кро е се ја, као што су то „Брон те, Пу шкин“, „Ре а ли зам, до са да“, па све до оних 
у ко ји ма се осе ћа по ле мич ки тон и гор чи на иза зва на од ре ђе ним не га тив ним ре ак ци-
ја ма на ау тор ки ну па но ра му Не бо лом ство (2006). 

Ме ђу тим, и ова ква ти по ло ги ја услов на је и не ста бил на, и не обе ћа ва пре ци зност. 
Јер, број ни тек сто ви За руч ни ка ва тре у се би укр шта ју не ко ли ке по е тич ке осо бе но сти. 
„По зив на пу то пис“, ре ци мо, из освр та на ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју уни вер зи тет ских 
оба ве за и не ла го ду по во дом јед не књи жев не ве че ри, пре ла зи у ин ту и тив но и ме ди-
та тив но пи са ње, док ће се у „Каф ки ном дво ри шту“, на при мер, кра так пу то пи сни за пис 
о пан си о ну из За пад ног Бер ли на про ши ри ти и до пу ни ти по ет ским и ин ту и тив ним 
ре ше њи ма, и то у мрач ном до слу ху са Каф ки ном по е ти ком. Оно, ме ђу тим, што тре ба 
на гла си ти у ве зи са тек сто ви ма ко ји до ди ру ју кул тур но-исто риј ску ра ван сва ка ко је 
ши ри на ау тор ки них са зна ња ко ја про из и ла зе из раз ли чи тих сфе ра, и ко ја го во ре о 
ње ној ја сној ком пе тен ци ји у освр ти ма и ко мен та ри ма на де та ље из исто ри је умет но-
сти, сли кар ства и фре ско-сли кар ства, ар хи тек ту ре и исто ри је (сред њи век, ре не сан са, 
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про све ти тељ ство, ро ман ти зам или не ко но ви је раз до бље), му зи ке и, на рав но, књи-
жев но сти. Мо гу се пра ти ти по ет ска ме ди ти ра ња над те ма ма и стра сти ма, по е ти ка ма 
и жи во ти ма ве ли ких пи са ца, ком по зи то ра, сли ка ра, по пут Раст ка Пе тро ви ћа и Иси до ре 
Се ку лић, Цр њан ског и Во ји сла ва Или ћа, Ге теа и Бо дле ра, Поа и Кр ле же, Каф ке и Бе на, 
Ву ка Ка ра џи ћа и Ба но ви ћа Стра хи ње, Ба ха и Бе то ве на, Ту луз-Ло тре ка и Ђор ђо неа, да 
спо ме нем са мо не ке од број них ори јен ти ра раз и гра ног и раз гра на тог пе сни ки њи ног 
ду ха. Али го то во сва ка од ових ми кро те ма из умет но сти и исто ри је до би ја свој по ет ски 
за ви ју так, јед ну по ет ску над град њу или је зич ку раз град њу, што ове тек сто ве из вла чи 
из чи сто пу то пи сног или есе ји стич ког жан ра и уво ди у ме ђу жан ров ску струк ту ру, 
струк ту ру ко ја по ет ски оне о би ча ва и ре кре и ра. А он да, на кон та квих тек сто ва, на и ђе 
чи тав низ пра вих про за и да, у ко ји ма оно по ет ско не спу та но про го ва ра, у лу ку од они-
рич ког до чи стог има ги на тив ног ви ђе ња. И ов де је при сут на она ау тен тич на кре а тив-
ност ко ја кра си и ње ну по е зи ју, би ло на пла ну уви да кад ка же да „гле да ње ни је па си-
ван акт... већ ви зи ја“ („La tem pe sta“, ко ја при зи ва књи гу Ми о дра га Па вло ви ћа Ула зак 
у Кре мо ну), би ло на пла ну пе снич ке сли ке и фи гу ра тив но сти: „Да ли то на по љу па да ју 
сне жне па ху ље или ро је ви леп ти ро ва?“ („Ал ба“), или пак на ни воу за во дљи вих иде ја, 
по пут оне ко ја сто ји на по чет ку „Не по сла те раз глед ни це“: „Одав но сам овла да ла нај-
стра шни јим на чи ни ма пам ће ња сно ва...“

* * *

Иси ја ва ње из 2009. го ди не тре ћа је збир ка по ре ду, и по сво јим фор мал ним и жан-
ров ским осо би на ма пред ста вља по вра так лир ском из ра зу и сло бод ном сти ху Бес крај не. 
Чак, мо жда се мо же би ти још пре ци зни ји и ре ћи да се нај пре на ста вља на по след ња 
два ци клу са Бес крај не, у ко ји ма је кроз лир ске ми ни ја ту ре при сут но јед но окре та ње 
ка кра ћем сти ху, али и зло коб ни јем осе ћа њу и до жи вља ју све та. 

Збир ка, не са мо за раз ли ку од Бес крај не, већ гле да ју ћи и оста ла ње на пе снич ка 
оства ре ња, не ма ци клу сну по де ље ност. Пе сме су уо кви ре не „Про ло шком“ и „Епи ло-
шком“, чи ме се да је сим бо лич ки оквир и знак ула же ња и из ла же ња из ње. И ов де ће 
Б. Сто ја но вић Пан то вић про ми шља ти не ке од сво јих ва жни јих те ма, по пут ре чи, је зи-
ка, пи са ња, и то већ на са мом по чет ку, кроз пост мо дер ну им пли цит ну за пи та ност над 
мо гу ћом за ме ном, у ко јој би стих, не мо ћан да из ра зи пот пу ност би ћа, устук нуо пред 
кон крет ним и ре ал ним чи ном, по пут пе снич ке сли ке „оти сну те ша ке / у рас ква ше ној 
шља ци“ („Пр ва реч“). Али то и је сте тај леп по ет ски па ра докс, да сум њом у стих от кри-
јеш пра ви стих: и стих, и сли ку, и ње ну се ман ти ку не ста бил ног оти ска, што фи гу ра тив но 
от кри ва ујед но и флу ид ност и не у хва тљи вост ове ли ри ке. Ре као бих да то и је сте јед-
на од кључ них од ли ка ове збир ке на пла ну по ступ ка, јер пе снич ка сли ка ви ше де лу је 
сво јом сим бо лич ком су ге сти јом не го што се зна че ња екс пли цит но об ли ку ју, што је 
по сту пак ко ји ба шти ни ис ку ства мо дер ни стич ке по е ти ке. При том, ње не пе сме не 
од ли ку је пре о крет на кра ју, што је у скла ду са раз ли ве но шћу лир ског сен зи би ли те та, 
па крај пе сме по ста је тек још је дан де таљ у ком по зи циј ском ни зу са, до ду ше, не што 
на гла ше ни јом сли ком или уви дом, али без оног до ми ни ра ју ћег емо ци о нал ног и се ман-
тич ког те жи шта ко је тра ди ци о нал на струк ту ра лир ске пе сме под ра зу ме ва.
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И у Иси ја ва њу сан се ја вља као не за о би ла зна ин спи ра ци ја, или као пи та ње из ви ре 
ли по е зи ја из сна („Ви рус то пли не“), или као по вла шће ни про стор не жно сти и при-
сно сти („Тре мор“). Ау тор ку при вла че и ан тро по ло шке и кул тур но-исто риј ске те ме, 
ко је обич но би ва ју пре ло мље не кроз по ет ску ви зи ју и ин ту и ци ју („Храм Амон Зевс“), 
а пи ше и низ пе са ма са лу нар ним мо ти вом („Ли ме ни чо век“, „Ме сец пре ко ре ке“, „Гра-
да ци ја“), и те, и не са мо те пе сме раз ли ку ју се од Бес крај не по из о ста ја њу оних не жни-
јих то но ва че жње и же ље, и у се би ви ше но се дра му и слут њу, не спо кој, и на го ве штај 
не ке ме та фи зич ке пра зни не или прет ње. Тим зло коб ним то но ви ма при па да не ко ли ко 
од лич них пе са ма, по пут „Бе са“, „Цр ни на при ста је Елек три“ и „Иси ја ва ња“. „Бес“ је за-
во дљи во раз ви ја ње на слов ног мо ти ва, и пе сма те че од игри вог про це са пер со ни фи-
ко ва ња, па пре ко ин ти ми стич ке ат мос фе ре и за чуд не при сно сти ко ја се ја вља у од но су 
пре ма ау тор ки ној ју на ки њи, за вр ша ва у мор бид ном и зло слут ном кра ју, ко ји су ге ри ше 
да дра ма тек тре ба да бу де окон ча на: „За тим / Од ма ра се ла год но / На глат ком но жу“. 
„Цр ни на при ста је Елек три“ ко ли ко по се ду је сјај ну ира ци о нал ну има ги на ци ју, то ли ко 
је и вр ло там на по ет ска дра ма ти за ци ја бли ско сти и до слу ха из ме ђу лир ске ју на ки ње 
и смр ти, уну тар ко је се мо гу про чи та ти од лич на, све жа и уз бу дљи ва оне о би че ња (пер-
со ни фи ко ва на сли ка смр ти као гар де ро бер ке и шва ље...). И на кра ју, мо жда и јед на од 
нај бо љих пе са ма ове збир ке, Иси ја ва ње, те ма ти зу је он то ло шку за пи та ност над иден-
ти те том: да ли је он уну тра шњи или је спо ља шњи? И где је гра ни ца ви дљи вог и не ви-
дљи вог? Лир ска ју на ки ња не са мо да пре би ва ис кљу чи во у уну тра шњо сти ку ће, већ 
не по сто је ни ка кви сиг на ли о ње ној спо ља шњој ег зи стен ци ји, не ма ни ко га да о то ме 
по све до чи. Она по ста је пост ва ре на у про сто ру, сва ки де таљ ње ног ам би јен та је умрт-
вљен и без функ ци је, те пе сма иде ка су ге сти ји оно стра ног го во ра, ка ме та фи зич ком 
про сто ру огла ша ва ња лир ског су бјек та. Сто га са ма пе сма је сте иси ја ва ње ње не ес ха-
то ло шке ре ал но сти: „Са мо у бе лој / са мо у му ње ви тој / фи гу ри све тла / Не ко та мом / 
ка ме ни пу ту је“, где ова сли ка с кра ја ви ше су ге ри ше и до пре ма мрач ну сим бо ли ку и 
ко нач ну по твр ду ње не уну тра шњо сти. Од лич на пе сма, и од ли чан из бор на зи ва за 
збир ку, јер Иси ја ва ње сво ју по е тич ку, емо ци о нал ну и се ман тич ку пре по зна тљи вост 
до би ја упра во из овог ви да зло коб не и ира ци о нал не ин спи ра ци је. Ово је по е зи ја у 
пра вој ме ри не у хва тљи ва, али и до вољ но ко му ни ка тив на да би чи та лац уро нио и 
ужи вао у ње ним сти хо ви ма.

* * *

По де ље на у че ти ри ци клу са, збир ка Лек ци је о смр ти (2013) по се ду је јед ну вид ну 
ди на мич ност на пла ну фор мал не оства ре но сти, бу ду ћи да се пе сни ки њин из раз кре-
ће у ра спо ну од ду жих сти хо ва, је зич ки бо га тих и за си ће них сли ка ма и сен за ци ја ма, 
до оних са свим све де них и стег ну тих до сво је вр сног гр ча ис ку ства. Но, и у по гле ду 
пе снич ког по ступ ка мо же се уо чи ти ра зно вр сност. У пр вом ре ду, Лек ци је о смр ти од-
ли ку је јед на лир ска дис кур зив ност ко ја у се би ком би ну је фраг мен тар ност и ни за ње 
пе снич ких сли ка пу них сим бо ли ке, ко ји ма у пот пу но сти од го ва ра ра сут ин ти ми стич-
ки тон у ис по ља ва њу ду шев них не ми ра, ме та фи зич ких че жњи и слут њи би ћа. По том, 
при сут но је и по се за ње за фан та зма го рич ним ви зи ја ма и они рич ким пер спек ти ва ма, 
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упо тре ба ре ђег али ве о ма ефект ног на че ла објек ти ва ци је, те по ступ ка „пе сме са уло-
гом“ (В. Кај зер). Но, све ове осо би не, укљу чу ју ћи и мо тив ску ра зно род ност, не ве зу ју 
се са мо за по је ди не ци клу се, већ су у ма њој или ве ћој ме ри при сут не дуж чи та ве 
збир ке.

Пе сме Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић не иду ка кон сти ту и са њу чвр сте се ман тич ке 
рав ни, и са зда не су на ефек ту сли ков них, или бо ље ли ков них сен за ци ја. Ње ни сти хо-
ви при мар но не те же об ли ко ва њу ста бил них зна че ња ко ли ко ства ра њу су ге сти је, те 
у том сми слу и не ин си сти ра ју на пој мов но-се ман тич кој већ по нај пре на оној емо цио-
нал ној асо ци ја тив но сти. При том, су бје кат ски го вор, ко ји се ја вља као вид осе тљи вог 
све до че ња, има свој кон ти ну и тет у пе сми, али он је нај пре је дан кон ти ну и тет ра су то-
сти, не жно по ве зан је зи ком, сли ком, емо ци јом. Бо ја у по е зи ји Бо ја не Сто ја но вић Пан-
то вић ре дов но тр пи сим бо лич ко пре ла ма ње кроз уну тра шње ста ње лир ског су бјек та, 
па пер цеп ци ја све та осим што до би ја на по ме ре ним, оне о би че ним зна че њи ма, све до чи 
и о осе тљи вом сен зи би ли те ту ју на ки ње. У ци клу су ко јим се збир ка за вр ша ва, „Шта 
пе сни ци зна ју“, мо же се пре по зна ти за ни мљи во ва ри ра ње сим бо ли ке бе ле бо је ко ја 
се кре ће од не ви ног, пре ко бо ле сног, до ерот ски бе лог.

Као по е зи ја че жње, она је усме ре на пре ма дру гом, али и пре ма вла сти тој ме та мор-
фо зи (Та ко бли зу), док као по е зи ја са мо и спи ти ва ња по при ма вид су че ља ва ња са со бом, 
и то ка ко са тре нут ним ста њем та ко и са илу зи ја ма про шло сти, при че му та ква вр ста 
ин тро спек ци је мо же у се би спа ја ти раз ли чи те ква ли те те, од се ман тич ког ефек та па-
ра док са до ме та фи зич ког до жи вља ја тра гич ног. У Дру ги пут спа ље ној пе сми, на при мер, 
при сут на је ја сна па ра док сал ност, јер без об зи ра на же љу да се илу зи је по хра ње не у 
се ћа њу ме та фо рич ки спа ле, пе сма жи ви упра во за хва љу ју ћи тим на сла га ма емо ци је, 
па је уме сто пе пе ла пре при сут но фи гу ра тив но ра ђа ње из пе пе ла. Но, ту не пре ста је 
ми то ло шка асо ци ја тив ност ни ти ам би ва лент ност ових сти хо ва, јер ју на ки ња у сво јој 
ти хој тра гич но сти пре по зна је си ту а ци ју Ор фе ја и Еу ри ди ке. Пе сма ти ме по ста је ме та-
фо ра и јед ног освр та ња, и ис хо да јед не че жње, ко ја на кра ју пре ма шу је уско ин ди-
виду ал но ис ку ство и пре ра ста у уни вер зал ни траг емо ци о нал ног ста ња са вре ме ног 
чо ве ка.

Је дан од од лич них при ме ра пост мо дер не ау то ре фе рен ци јал но сти је сте „Мр тва 
пе сма“, где пе сма, од ри чу ћи се ме та фи зич ких пре тен зи ја, са мо и ро нич но фин ги ра чин 
ства ра ња са ме се бе и ус по ста вља ана ло ги ју са не у спе шним (или без у спе шним) ро ђе-
њем. У овом ефект ном има ги ни ра њу на ста ја ња пе сме не зна се шта ви ше оне о би ча ва: 
да ли ме та фо ра че до мор ства, или пак ап сурд не пре ста ног и ну жног об на вља ња та квог 
про це са: јер пра ва пе сма увек оста је ван до ма ша ја, док ис пе ва на пе сма по ло ги ци 
ства ри по ста је не же ље на.

По е зи ја Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, осим пост мо дер не је зич ке са мо све сти и че-
сте ефект не иш ча ше но сти у ду ху екс пре си о ни стич ког на сле ђа, ре кло би се да свој 
пра ви иден ти тет ипак цр пи из (нео)сим бо ли стич ке тра ди ци је ко ја је нај пре за сно ва на 
на го во ру по ет ске су ге сти је. Јер ов де сви мо тив ско-те мат ски аспек ти у свом из ра зу и 
емо ци ји во де ка на гла ше ној су бли ма ци ји и сим бо лич кој рав ни. Кроз из ра зи ту че жњу 
и ме лан хо ли ју пе ва ти о се би и све ту, о је зи ку и пе сми, о љу ба ви и по ве сти, ни је ли 
за пра во исто као и пе ва ти са мо о смр ти?
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* * *

И у оства ре њу У обру чу из 2017. го ди не при ме тан је по сту пак пе снич ке сли ко ви то-
сти, асо ци ја тив но сти и сим бо ли ке, су ге сти ја зна че ња пре не го ли ње на ста бил на фор-
ми ра ност, од но сно, јед на фи на лир ска ра су тост по ве за на је зи ком и емо ци јом, с том 
раз ли ком што је ова ра су тост са да не што све де ни ја, од но сно, пе снич ки дис курс је 
ко хе рент ни ји, и до би ја на ко му ни ка тив ни јем из ра зу. 

Пе снич ки по сту пак збир ке У обру чу у се би спа ја и раз ви ја ра зно вр сне те мат ске 
ори јен ти ре и пси хич ке са др жа је, од по се за ња за кул тур ним и књи жев ним на сле ђем, 
по себ но ан тич ког све та, за тим, од те ма ти зо ва ња од ре ђе них (ау то)по е тич ких пи та ња, 
до оног ин ти ми стич ког пе ва ња у ко јем се ис по ља ва ју ју на ки њи ни ду шев ни не ми ри, 
ме та фи зич ке слут ње и че жња за пу но ћом би ћа. И ко ли ко год овај ди ја па зон оп се сив-
них те ма и мо ти ва био ши рок и раз гра нат, то ли ко је у њи ма по ет ска кон цен тра ци ја 
увек при сут на у пра вој ме ри, ства ра ју ћи ути сак да о ко јем год фе но ме ну пе сни ки ња 
про го во ри то чи ни на крај ње упе ча тљив и по све ћен на чин.

На пла ну ком по зи ци о не струк ту ре, ова збир ка ор га ни зо ва на је та ко да се пе ва ње 
раз ви ја од оних оп шти јих те ма, ка кве су углав ном у пр вим ци клу си ма, у ко ји ма или 
пре о вла да ва ди ја лог са ан тич ким ми том, или су по сре ди (ау то)по е тич ке пре о ку па ци-
је, па ка оним лич ним, ин тим ним, као што су тре ћи ци клус, за ко ји се мо же ре ћи да му 
је фо кус по нај пре на од но су ћер ке и мај ке, те че твр ти, по след њи ци клус, у ко јем пе-
ва ње до сти же за вр шну тач ку у пот пу ном окре та њу пе снич ког су бјек та са мом се би.

Пр ви ци клус, „Иза зи ди на“, на тра гу не ких на ших ве ли ких пе сни ка из дру ге по ло-
ви не 20. ве ка, по пут Ми о дра га Па вло ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа или Ива на В. Ла ли ћа, го-
то во у пот пу но сти сво ју ин спи ра ци ју цр пи из ан тич ке Грч ке. Код Бо ја не Сто ја но вић 
Пан то вић ан тич ка кул ту ра по при ми ла је јед ну лир ску, ре флек сив ну ак ту а ли за ци ју. У 
пр вом ре ду то је фи на лир ска игра по и сто ве ћи ва ња са раз ли чи тим ан тич ким то по си-
ма ко ји би ва ју про пу ште ни кроз иден ти тет са ме лир ске ју на ки ње. По се жу ћи за већ 
по ми ња ном тех ни ком „пе сме са уло гом“, пе сме ово га ти па, и уоп ште пе сме окре ну те 
грч ком ми ту и кул ту ри, кроз ин тер тек сту ал ни ни во ства ра ју јед ну мит ско-по ет ску 
ат мос фе ру, у ко јој се мит не са мо пре ла ма кроз су бје кат ску свест, већ по ста је и не из-
о став ни део (са вре ме ног) иден ти те та ау тор ки њи не ју на ки ње.

На ро чи то пле ни пе сма „Цр ве на кћи“, бу ду ћи да кроз они рич ку при зму пре пли ће 
екс пре си о ни стич ку сли ку и има ги на ци ју са кла сич ним на сле ђем, и упра во у та квом 
спо ју они рич ког, екс пре си о ни стич ке екс пре си је и мит ског мо ти ва бе са, ле жи она мо-
гућ ност но вог и ино ва тив ног у пе снич ком из ра зу и ви зи ји: мо гућ ност но вог и ау тен-
тич ног ожи вља ва ња тра ди ци је.

По е зи ја Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић је сте јед на ути ша на по е зи ја, по е зи ја са мо ра-
зго во ра. Ме ђу тим, та од ли ка усме ре но сти на се бе нај ви ше и нај до след ни је до ла зи до 
из ра жа ја у по след њем ци клу су, „Не пре ки ну то“. Ов де сти хо ве по нај пре обе ле жа ва 
јед на са мо за гле да ност, јед на фи на лир ска ин тро спек ци ја, ко ја се и да ље не од ри че 
пе снич ке сли ко ви то сти. Би ло да је по сре ди смрт, бол или за бо рав, сти хо ви оди шу 
јед ном ме лан хо ли јом и но стал ги јом, јед ном че жњом за жи во том, за тра ја њем и се ћа-
њем. Ов де је лир ска ме ди та ци ја по ве за на са мо ти вом та на то са, са пост мо дер ни стич ком 
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је зич ком са мо све шћу, али и са те жњом ју на ки ње ка не ком но вом, све жем и из ме ње ном 
уну тра шњем рас по ре ду, ка не кој но вој ду шев ној це ло ви то сти, као што је то слу чај у 
на гла ше но фи гу ра тив ним сти хо ви ма пе са ма „Пре у ре ђе ње со бе“ и „Ве ли ко спре ма ње“.

* * *

За по е зи ју Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић не би се мо гло ре ћи да је у до са да шњем 
свом то ку тр пе ла не ка на гла ше ни ја по е тич ка пре ви ра ња. Пре се мо же твр ди ти да је 
ово по е зи ја кон ти ну и те та, али ко ја се сва ки пут об ја вљу је ње ним чи та о ци ма на је дан 
дру га чи је из ни јан си ран на чин, при че му се за па жа све убе дљи ви ји ути сак ко ји она за 
со бом оста вља. Из раз ли чи тих аспе ка та по сма тра на, по е зи ја на ше пе сни ки ње пле ни 
и за слу жу је пре да ну чи та лач ку па жњу јер по се ду је све па ра ме тре ау тен тич не умет-
нич ке ар ти ку ла ци је: има ги на ци ју ко ја оне о би ча ва, пе снич ку сли ко ви тост ко ја осва ја, 
све жа и за во дљи ва фи гу ра тив на ре ше ња, фи ну су ге стив ност по ет ске емо ци је, спој 
кул ту ро ло шке и ин ти ми стич ке ин спи ра ци је, не фор си ра ну пост мо дер ни стич ку свест, 
пра ву ме ру ра су то сти у лир ском сен зи би ли те ту – све су то од ли ке ко је и ову збир ку, 
али и по е зи ју Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић уоп ште но, свр ста ва ју у ред из ра зи то убе-
дљи вих и ква ли тет них пе снич ких опу са у нас уну тар про те кле две де це ни је.


