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ЉУ БАВ КАО РЕ ЛИ ГИ ЈА У СВЕ ТУ УМНО ЖЕ НЕ 
СМР ТИ
(Ха ли на По швја тов ска: Иза бра не пе сме, из бор и пре вод с пољ ског Ми ли ца 

Мар кић, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 2018)

У окви ри ма пољ ске на ци о нал не књи жев но сти Ха ли на По швја тов ска пред ста вља 
јед ну од нај зна чај ни јих фи гу ра, чи ја је ино ва тив ност пе снич ког из ра за, као и ау тен-
тич на по е ти ка, свр ста ла пе сни ки њу у ред ау то ра за чи јим де лом и да нас вла да ве ли ко 
ин те ре со ва ње. Ро ђе на 1935. го ди не у пољ ском гра ду Чен сто хо ва, за жи во та, ко ји је 
тра јао са мо три де сет две го ди не, на пи са ла је че ти ри збир ке – Идо ло по кло нич ка хим на 
(1958), Да на шњи дан (1963), Ода ру ка ма (1966), Још јед на успо ме на (1967) – од ко јих је 
по след ња пост хум но об ја вље на. На кон пе сни ки њи не смр ти об ја вљен је и крат ки ау то-
би о граф ски ро ман При ча за при ја те ља. 

Иза бра не пе сме, ко је је у скло пу еди ци је „По ве ља“ пре ве ла и при ре ди ла Ми ли ца 
Мар кић, пред ста вља ју збир ку ко ја на нај бо љи мо гу ћи на чин осли ка ва по е ти ку ау тор-
ки ног ства ра ла штва, у ко јој се ви ше не го ја сно оцр та ва ју кључ не пре о ку па ци је и ау тен-
тич ни мо ти ви. Ис по вед на ли ри ка је сте тер мин ко јим би смо мо гли де фи ни са ти и жан-
ров ски од ре ди ти ау тор кин опус, јер за пе сни ки њу „ср це је ап со лут ни вла дар“ (118), па 
је, са мим тим, и пе сни штво ну жно од ре ђе но лир ским на че лом ства ра ња. 

У окви ру основ них те ма, зна чај но ме сто за у зи ма про ми шља ње уло ге са мо га пе-
сни штва, али и ње го ве по е тич ке усме ре но сти. У ау тор ки ној по е ти ци, по е зи ја би ва 
од ре ђе на емо ци о нал ним де лом би ћа, као основ ним прин ци пом, по ста ју ћи „ко рен“ и 
срж умет нич ког ства ра ња: „по след њи леп тир / хте де је узе ти / на кри ли ма од не ти 
за пле ње но бла го / али је ли ри ка / оста ла у ко ре њу“ (31). Освр ћу ћи се на пе снич ке тен-
ден ци је ко је по чи ва ју на осно ви ми са о ног, По швја тов ска ка те го рич но од ба цу је при-
ступ по е зи ји као се ман тич ки ко ди ра ном по љу, ис ти чу ћи емо ци о нал ност, као је ди ну 
здра ву осно ву пе снич ког ства ра ња: „И ка да ми тра жи те зна че ње, осе ћам да гра на / 
што др жи кр то гне здо пу ца и ло ми се под те ре том ба че ног / кла ви ра“ (85).

Хе ра кли тов фи ло зоф ски ути цај на њен пе снич ки из раз не дво сми сле но ис ти че и 
са ма По швја тов ска, ви де ћи ва тру као мо тив нео дво јив од ства ра ња као та квог: „Хе-
ра кли те – при ја те љу, на у чио си ме да љу бим ва тру и / уми рем у сва ком тре ну“ (115). 
По чи ва ју ћи на кон цеп ту емо ци о нал ног, умет нич ко ства ра ње у по е ти ци ау тор ке би ва 
ви ђе но као ва тра и страст, а сâмо пе сни штво као нај чи сти ји об лик жи вот не енер ги је: 
„У пе сми кљу ча као на / скуп штин ском за се да њу, ври сак фор му ди же у ва здух и / осећа-
ње ле пр ша ве ли ким цр ве ним бар ја ком“ (86). Осим то га, пе снич ко ства ра ње пре до че-
но је као иза зов, као су о ча ва ње је дин ке са соп стве ним стра хо ви ма, бу ду ћи да по ет ски 
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про стор ни ка ко ни је под руч је ком фо ра: „ми слим да је те шко пи са ти пе сме / (...) / ал’ 
ми слим да ни је ла ко / ни гу та ти отров осва ја ти пла нин ске ви со ве“ (83).

По е зи ја Ха ли не По швја тов ске у сре ди ште сво га по е тич ког фо ку са по ста вља жен ски 
прин цип, афир ми шу ћи же ну кроз укр штај ин те лек ту ал ног и пу те ног, ре ли гиј ског и 
про фа ног, као хар мо ни ју и склад. Фи гу ра же не у окви ри ма ау тор ки ног пе сни штва 
сна жна је и од луч на, „све сна се бе / се би осмех ну та“ (30), би ва ју ћи она ко ја „се би пру-
жа ру ку / и се бе во ди по сне гу“ (48), про фи ли шу ћи та ко сна жни еман ци па тор ски на бој 
сво је по е зи је. Же на би ва из гра ђе на као све стра на, за о кру же на лич ност, са вр ше ни 
укр штај ду хов ног и прак тич ног: „тре ба да за ло жим ва тру ку пим хлеб / про чи там Пла-
то на / тре ба да ми слим на су тра“ (77).

Иа ко у то но ви ма пе ва ња о са мо стал ној, еман ци по ва ној же ни пу те ност ни је скрај-
ну та, већ, на про тив, гра де ћи свој кон цепт це ло ви те и све стра не жен ске лич но сти 
сна жно је ис так ну та те ле сност у свом нај по зи тив ни јем све тлу: „гру ди – баш то / гру ди 
је има ла та кве / да са мо ста неш / и по кли ке за но сне / ди жеш у обла ке“ (19). Хе ра кли тов 
фи ло зоф ски кон цепт у фи гу ри же не до би ја свој пу ни за мах, па је жен ски прин цип 
опе ван кроз страст, пла мен и ва тру, за то, го во ре ћи у име свих же на, ау тор ка на на гла-
ша ва да „ми не ве ру је мо у па као / у раз и гра ну ва тру / и са ме смо искре“ (8). Иде ја ва тре, 
у скла ду са по е ти ком ин те грал ног жен ског би ћа, не за др жа ва се на пла ну те ле сног, 
пу те ног, већ сво ју уло гу за до би ја и у ин те лек ту ал ној сфе ри по сто ја ња: „бу дућ ност 
све та је у на шим ру ка ма / да бо ме у на шим вре лим ру ка ма / (...) / зна ње је у на шим ру-
ка ма / спас је у слат ком ме су“ (68).

До мен ре ли гиј ског у по е зи ји Ха ли не По швја тов ске из ме штен је из окви ра хри шћан-
ских ка но на. Све те тај не хри шћан ско га све та сме шта ју се ниг де дру го до у те ло же не, 
ко ја по ста је сво је вр сни храм: „пу на сам тво јих тај ни / во ду пре тва рам у жеђ за ви ном 
/ ви но – пре тва рам у пла мен кр ви“ (73). Пре о бли ко ва ње хри шћан ског ка но на свој пу ни 
до мет до би ја у цен трал ној те ми опу са – љу ба ви у нај оп шти јем сми слу. Прин цип све-
при сут не љу ба ви, ко ја по сто ји у мно го об ли ка и на мно штво на чи на, про жи ма чи та ву 
збир ку, по ста ју ћи ре ли ги ја са ма: „на мом хлад ном не бу зо риш / те би се мо лим / ко ја 
је то ре ли ги ја“ (15). По ста ју ћи нај ви ша ле стви ца ду хов но сти, у по е ти ци По швја тов ске, 
ви ше не го ја сно, љу бав се ис по ља ва и кроз фи гу ру Бо го ро ди це: „де те је би ло бес крај-
но на го / а она ни је има ла ни шта / сем љу ба ви / и та ко је ра сло / гре ја но да хом“ (60).

Мо тив љу ба ви ја ви ће се, да кле, као нај бит ни ји сег мент по сто ја ња, ко ји из гра ђу је 
сав ду хов ни, али и по јав ни свет, би ва ју ћи на тај на чин уни вер зал ни кон цепт сва ко га 
би ћа. Она је све при сут на и не по бе ди ва, сме ште на у астрал ни про стор, где по ста је 
је ди но ег зи стен ци јал но ме ри ло, ван гра ни ца опи пљи вог све та: „а го во ри ли су да љу-
ба ви не ма / ла га ли да је умр ла у са на то ри ју му / гор ком од за пе ва кар бол не ки се ли не 
/ под ле гла вр ло људ ској јек ти ци“ (21). По сто ја ње, са мим тим, би ва од ре ђе но је ди но 
љу ба вљу, а љу бав по ста је ег зи стен ци ја са ма.

Пе снич ки свет Ха ли не По швја тов ске по чи ва на две ма осно ва ма. Док пр ву осно ву 
чи ни љу бав као све при сут ни прин цип, дру га се огле да у мо ти ву смр ти, ко ја не по сто-
ји су прот ста вље на еро су, већ као рав но прав ни чи ни лац бив ство ва ња. Ако је љу бав, 
с јед не стра не, оно што чи ни основ ну по сто ја ња сва ко га би ћа, смрт тај прин цип од-
ре ђу је. Жи вот у том сми слу по ста је са мо људ ска кон струк ци ја, на пу ту од јед ног до 
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дру гог еле мен та, чи ме пе сни ки ња пре о бли ку је прин ци пе на ко ји ма по чи ва по зна ти 
свет: „ко уме / из ме ђу љу ба ви и смр ти / да уде не анег до ту о жи во ту“ (43). На тај на чин 
смрт се ја вља као јед на од жи жних та ча ка ау тор ки ног по ет ског из ра за, али не у кон-
вен ци о нал но схва ће ним окви ри ма ко нач но сти. По швја тов ска мо тив смр ти не гра ди 
као ко нач ност и за вр ше так, већ као мно го стру кост, по ста вља ју ћи пи та ње „ко ли ко 
пу та се мо же умре ти од љу ба ви“ (111). Умно жа ва ње мо ти ва смр ти чи ни да по сто ја ње 
до би ја вид сва ко днев них, ма лих уми ра ња у раз ли чи тим об ли ци ма, а са мим тим, смрт 
по ста је је дан од основ них прин ци па по сто ја ња: „дан и ноћ су та ко ду ги / не бу дем ли 
уми ра ла не ко ли ко пу та / днев но / чи ме ћу ис пу ни ти вре ме“ (134). 

Иа ко умно жен и све при су тан, као и љу бав, мо тив смр ти у ау тор ки ном опу су, да кле, 
ни у ком сми слу не но си до зу тра ги ке. Кон цепт смр ти, као из ве сно сти и крај њег ис хо да 
по сто ја ња, пре све га, из гра ђен је на по ми ре њу и при хва та њу: „оби ла зим то ме сто сва ког 
да на / не ра чу нам да бу дем по ми ло ва на“. По е зи ја се у кон тек сту та ко по зи ци о ни ра ног 
мо ти ва смр ти, бу ду ћи страст и ва тра, ја вља као ан ти под. По што ег зи стен ци ја би ва на 
осно ва ма љу ба ви и ма лих, сва ко днев них уми ра ња, у иш че ки ва њу ко нач не смр ти, 
сфе ра по ет ског ја вља се као је ди на спо соб на да се су прот ста ви: „Ха ли на По швја тов ска 
је чо век, ка жу / и умре ће, ка жу, ко мно ги пре ње / Ха ли на По швја тов ска баш овог ча са 
/ ки њи сво је уми ра ње“ (114).

Опус Ха ли не По швја тов ске пред ста вља сфе ру ду бо ко емо тив не по е зи је, кон ци пи-
ра не кроз љу бав и смрт, на чи јим крај но сти ма ег зи сти ра, пре све га, сна жна, еман ци-
по ва на же на. Бу ду ћи да мо дер ним по ет ским из ра зом про го ва ра о ви ше не го ак ту ел ним 
те ма ма, не чу ди што ње на по е зи ја и да нас за у зи ма зна чај но ме сто, ка ко у фе ми ни стич-
ки ори јен ти са ним кру го ви ма, та ко и ме ђу љу би те љи ма мо дер ног по ет ског из ра за. У 
том сми слу, Иза бра не пе сме, као зна чај на збир ка, ко ју је при ре ди ла и пре ве ла Ми ли ца 
Мар кић, бу ду ћи да у основ ним цр та ма ре пре зен ту је пе сни ки њин по ет ски свет, ва жно 
је и не за о би ла зно шти во у са гле да ва њу до ме та Ха ли не По швја тов ске, али и у раз у ме-
ва њу ра зно ли ко сти и бо гат ства пољ ске књи жев но сти уоп ште.


