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РЕД ВОЖЊЕ

Ми лу ни ка Ми тро вић

ПО ТО ПЉЕ НА ГА ЛИ ЈА И ДРУ ГИ ЛА ГУ МИ БИ ЋА
(Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић: По вре да бе ли не, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, 

Но ви Сад, 2021)

Же на је у ра ља ма би ћа 

Ен Кар сон

По вре да бе ли не, но ва пе снич ка збир ка Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, об ја вље на 
че ти ри го ди не по сле прет ход не књи ге У обру чу, ве о ма за па же не и на гра ђи ва не пре-
сти жним књи жев ним при зна њи ма, по но во скре ће па жњу на ау тор ки ну кон ти ну и ра ну 
по све ће ност по е зи ји. Пе сни ки ња оста је на тра гу сво јих пе снич ких кру го ва, не одо ле-
ва ју ћи сво ме да ру и нео до љи вом по ри ву за пи са њем о дра ма тич ним без да ни ма „пу то-
ва ња по хар ти ји“ као и оним жи вот ним по кре ти ма. Ак тив но сти ства ра лач ког чи та ња 
и пи са ња, не где су увек и не раз луч не, али и сва ка за се бе зна че осо бе ност ду хов ног 
уз ле та и мо гућ ност ис ко ра ка у но ве про сто ре не ре ци вог, бол ног и не до ста ју ћег. Све 
то, из ме ђу оста лог, су ге ри ше ме та фо ри ка и на из глед јед но став ност на сло ва збир ке 
као и исто и ме не пе сме у тре ћем ци клу су „У го ди ни ко ја ис ти че“. По вре да и бе ли на су 
ду бо ко осе ћај не и ми са о не ко ор ди на те ове пе сме као и збир ке у це ли ни. Оне упу ћу ју 
на уну тар њи ди ја лог са све том и са со бом пе снич ког Ја, ко је се удва ја и не име ну је, али 
је све при сут но у сво ме стал ном кре та њу и пре о бра жа ва њу у дру га ли ца иден ти те та. 
Час је то оно ко је пи ше и по хра њу је се у на пи са но, са мо по вре ђу је или ти ме за ле чу је, 
час се бли же ћи се би уда љу је на пут ка пра зни ни бе ли не, се ћа њу и за бо ра ву: „Је сам 
ли бли жа те би / или си ти још да ља од ме не / у овој лет њој спа ри ни / у ко јој не ма ви ше 
сна / ко ји ли чи на ја ву / или обр ну то“.

Као и у дру гим сво јим збир ка ма, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић је по ка за ла из ван ред-
ну ве шти ну ком по но ва ња и нео бич но успе шно об ли ко ва ње пе са ма у склад ну и ори-
ги нал ну це ли ну, што је и ово га пу та на ро чи то уоч љи во, ка ко је ис та кла и Је ле на Ма ри-
ће вић Ба лаћ у сво јој оп се жној пре по ру ци за књи гу: „Сло је ви и зна че ња усло вље ни су 
и си ме трич но рас по ре ђе ним лајт мо ти ви ма, сти хо ви ма и пе сма ма, ко ји ма се оства ру-
ју ко ре спон ден ци је из ме ђу ци клу са.“ Не на сло вље не пе сме у пр вом и че твр том за вр-
шном ци клу су књи ге де лу ју као флу ид ни рам за уз бу дљи ве сти хо ве по крет них сли ка 
и сце на жи вот не и има ги нар не зби ље гу стог је зич ког тка ња у дру гом и тре ћем, ко ји 
се не где по ру бо ви ма ста па ју мо тив ски и емо тив но ус та ла са но мо жда и у је дан над-
на слов – Ча у ре стра ха у го ди ни ко ја не ста је. Страх и не ста ја ње, ре чи су ко је мар ки ра-
ју без број емо ци о нал них ва ле ра кроз укр шта ње основ не ни ти с овим све том и оним 
уну тар њим, у че жњи за вла сти том це ло ви то шћу би ћа и трај ним упо ри штем. 
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Збир ку По вре да бе ли не чи ни је дин стве ном нео бич но про стор но-вре мен ско по ме-
ра ње ра су те тач ке сре ди шта у не ста ја њу, да би се по но во усред сре ди ла у од бле ску 
вре ме на ко је то не у ду бо ке по но ре бе ли не или ап со лут цр ни не. О то ме го во ре сти хо-
ви „Ма ли град ски ко ма ди“, као од је ци ри ту а ла сва ко дне ви це ур ба ног ве ле гра да ко ме 
пе снич ки су бјект суд бин ски и ег зи стен ци јал но при па да, до жи вља ва ју ћи га као пу стош 
и оту ђе ност, са мо ћу или са мо ме лан хо ли ју за љу бље ни ка у тло род но га гра да: „О овом 
да ну да пи шем / о овој пу сти њи под сун цем / о овом бри са ном про сто ру / без жи вих 
ду ша / без игде иког“. Или: „И ка жем град: / трам вај је ту / ниг де ни је оти шао“. Та ко ђе, 
при сут на ат мос фе ра и де та љи мо дер ног ур ба ног ам би јен та до но се не ми нов но не ла-
го ду у ви ду на ле та стра ха и па ни ке, осе ћа ја обез ли че но сти и не при па да ња: „Овај град 
/ ни чи ји град / сва чи ји град“, на го ве шта ва ју увод ни сти хо ви пе сме на по чет ку ци клу са. 
Ипак, сли ке гра да у овим пе са ма ни су опи си гра да већ од раз ду шев ног ста ња уз не-
ми ре но сти и све га што во ди ка по ме ра њу у ча у ре стра ха скоп ча не са те лом пе снич ког 
Ја. Оту да ау то ре фе рен ци јал ни на бој пе сме „Под на по ном“ отва ра ци клус „Ча у ре стра-
ха“, где по ја ча ни до жи вљај стреп ње тра жи из лаз у пи са њу, ма да се тај по рив ја вљао 
„у по след ње вре ме рет ко / и углав ном анк си о зно“. Та да се гу би ја сан обрис ре ал но сти 
по зна те сва ко дне ви це „док се мо је не по зна то ја рас про сти ре / у свим прав ци ма / у 
тим ни ским зо на ма фре квен ци је.“ Зна чењ ски ве о ма је ва жна пе сма „По ме ра ње“ у ко-
јој се упе ча тљи во ука зу је ви ше на вре мен ско не го на про стор но по ме ра ње, ко је се 
од ви ја као пу то ва ње у соп стве ној фан та зма го ри ји гла ве и со бе: „Не пу ту јем / не по ме рам 
се / ни ми ли ме тар“. У та квим тре ну ци ма се од ви ја не ка вр ста ме та фи зич ке дра ме вла-
сти тог Ја, ко је по ста је „стре ла за у ста вље на у веч ном по кре ту“ без кре та ње, али и ми ро-
ва ња те ла, да све се ипак збе ре у не кој тач ки „са бир ни ци вре ме на“. 

Пе сма „Бив ши су сре ти“ озна ча ва Бо ја ну Сто ја но вић Пан то вић не са мо као лир ску 
пе сни ки њу по себ ног сен зи би ли те та не у та жи ве жуд ње за жи во том, не го и фо ку си ра ну 
на ис тра жи ва ње су ште фе но ме но ло ги је вре ме на и вре мен ског про ти ца ња. На ро чи то 
за пу ће ну ка оном про шлом, у ко је се ули ва све што је смо са да, о че му се са ња ло и што 
мо же би ти, и би ће мо на кра ју као тра гич но би ће бо ла и љу ба ви. Оту да на ди ре и цр на 
зеб ња у овим пе сма ма, по вре ђу ју ћи ан ђе о ску бе ли ну пра зног па пи ра и пу не ћи ду шу 
вр че ви ма без на ђа и мра ка, јер од већ су „пу не тор бе без дна, пу не ру ке цр ног“, док у те-
ри то ри ју ср ца па да са мо те ло ми ну ле љу ба ви као „че ло бив ших су сре та“ на тре ну так 
за у ста вље ног ча сов ни ка. Овом бит ном кру гу пе са ма срод ни су и ван ред но по тре сни 
сти хо ви пе са ма: „Те ри то ри ја ср ца“, „Вр хо ви пр сти ју“, „Ду бо ко пла во“ и „Као да ни сам ни 
оти шла“, чи ме се за тва ра ју и ка не че му дру гом да ље отва ра ју сти хо ви сле де ћег ци клу са.

Чи ни се да су у овој збир ци број не пе сме од оне по себ не вр сте не из бе жно сти да 
бу ду на пи са не баш та ко ка ко је су, да се ни чим дру гим не мо гу за ме ни ти не го је зи ком 
по на ло гу ср ца и же ђи ду ха би ћа за дру гим ко ји се не мо же тач но име но ва ти, оста ју ћи 
веч но у до ме ну не мо гу ћег. Те ри то ри ја ср ца као не ка ви ша тре зве ност, и гор ка и опо-
ра, ипак је не пре су шни из вор чи сте по е зи је и ње ног од је ка у гла су пе снич ког Ја, та ко 
на су шно и жи во про ша пу та на: „Са мо је дан ма ли слап / ко ји па да пре ко је зи ка / сур-
ва ва се низ бра ду / на те ри то ри ју ср ца“ ( „Те ри то ри ја ср ца“).

Иа ко са мо пи са ње име ну је и као „трп но ста ње“, ипак пе сма „Вр хо ви пр сти ју“ не-
сум њи во по ка зу је да на ста нак пе сме ни по што ни је јед но став на ду хов на рад ња ни ти 
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пси хо ло шка те ра пи ја, већ да тај по рив има свој дра го цен и за тај ни ко рен у са мој све-
сти пе снич ког би ћа, да баш ње га ва ља об у хва ти оним ре чи ма ко је је ди но има ју пу но 
по ве ре ње и оправ да ње сво га твор ца. За то се нај че шће бе ле жи пе сма ко ја до ла зи 
му ње ви то из жа мо ре ња под све сти, да би се по ди гла до вр хун ца гроб не ти ши не ко ја 
је мо жда нај бли жа сим бо ли ци по вре ђи ва ња бе ли не ре чи то шћу ти ши не: „Хо ћу јед ну 
бр зу сли ку / му ње ви ту / не пре во ди ву / што не опи су је / не при по ве да / где не ма ли ца 
/ ју на ка / при по ве да ча / ау то по е ти ке / до жи вља ја ја / пи шу ћег ја“.

За ову пе сни ки њу је ка рак те ри стич но спи ри ту а ли зо ва ње до жи вља ја вла сти тог 
те ла на је дан чул но увер љив на чин пре ци зном ме та фо ри ком, осве шћу ју ћи сли ке које 
чи не ди на мич но уз дрх та лим њен пе снич ки свет, око се бе га ви де ћи та кав ка кав је сте, 
а ко ји би мо гао би ти да ле ко бо љи, леп ши и љу бав ни ји. А по што не мо же би ти ма ње 
зао и дру га чи ји, он да је мо гу ћа по вла сти ца је ди но си ла зак у сло је ве уну тар њег, ко ји 
при зи ва од сут не фи гу ре то пли не и дру ге де мо не смр ти и љу ба ви ка ко би се ле чи ло 
не из ле чи во, или ко нач но пре пу сти ло за бо ра ву. Али оста ти у се би као стал ној ше та ли ци 
из ме ђу две ко те се ћа ња и за бо ра ва, зна чи ро ни ти кроз за мр ше не ла гу ме вла сти тог 
би ћа и вре ме на, ка ко чи та мо у ма е страл ној пе сми „Га ли ја“. Она је епи цен тар ци клу са 
„У го ди ни ко ја ис ти че“ као и збир ке у це ли ни, а ко ју мо же мо са гле да ти кроз уз бу дљи-
ву ре флек си ју и у број ним дру гим пе сма ма као спе ци фич ну кон стан ту ау тор ки ног 
по е тич ког по ступ ка:

У го ди ни ко ја ис ти че
по ку ша вам да рас плам сам се ћа ње
по пут вре лог ке сте ња 
али оста је са мо ољу ште на ко ра
и дим на ве тру
( „У го ди ни ко ја ис ти че“)

Ова пе сма је је дан фи ни шла гворт за по ме ну ту пе сму „Га ли ја“ ко ја сле ди по сле ње, 
да би на са вр ше но ефек тан на чин фи ли гран ски пре ци зи ра ла се ћа ње и за бо рав као 
ан ти по де и уза јам ност њи хо вог про жи ма ња кроз при зму вла сти тог до жи вља ја. Мно-
ги ве ли ки пи сци и ми сли о ци од у век су се из свог угла ба ви ли озбиљ ним ис тра жи ва њем 
и про ми шља њем су шти не вре ме на. Та ко је, ре ци мо, Иво Ан дрић про шлост сма трао 
не чим веч ним „јер се до го ди ло“. А Че слав Ми лош је чак це ло куп ну књи жев ност до жи-
вља вао као јед но „бес крај но се ћа ње“. На ши зна чај ни са вре ме ни пе сни ци та ко ђе су 
за о ку пље ни веч но ак ту ел ним пи та њем вре ме на и про ла зно сти, та ко пе сник Ми ро слав 
Алек сић сма тра да нам је „про ла зност све што има мо“, али да и она стра хо ви тим убр-
за њем да нас „по ста је обе сми шље на“. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, ме ђу тим, сво је 
ду бин ско Ја сме шта у сим бол ну вре мен ску кап су лу по пут по ри ну те га ли је на тру сно 
раз ме ђе из ме ђу се ћа ња и за бо ра ва. А вре ме за њу као да је за љу ља но са мо крет њом 
на пред-на зад, за пра во уко па но тре нут ком у јед но не ста бил но ме сто, не где из ме ђу 
улан ча них сли ка про шло сти и мо гу ће бу дућ но сти, ко ја ће та ко ђе би ти гур ну та у још 
мрач ни ју ду би ну, или чу дом се вра ти ти у не си гур ни по сед се ћа ња из ван ствар но сти 
са да шњег да се из но ва раз мр су је и пре и на ча ва: 
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Као да ру ка ма из ве ли ке ду би не
ва диш бла го
одав но по то пље не га ли је

ђин ђу ве по там не ле од мр ке во де,
ко је не ма ју ни ка кву вред ност
осим за те бе. 

Слич ним по ступ ком опи па ва ња тај не за ко на за бо ра ва, пе снич ки су бјект је у по ку-
ша ју да из гу бље но по но во ожи ви, на и ла зе ћи „са мо на бу ђав зид“ ко ји још ни је ру ше-
ви на „већ уко па на ла ђа / по ри ну та да из но ва кре не / на пред на зад / ка тво ме се ћа њу.“ 
По пут сва ке пе сме ко ја на ста не у рет ком по сре ће њу ства ра лач ког на дах ну ћа, „Га ли ја“ 
као да са ма од се бе ја сно про го ва ра.

Не дре ма но око пе сни ки ње, ме ђу тим, бла го твор но се усме ра ва ка бо жан ској ле-
по ти не по сред ног и све вре ме ног све при су ства при ро де. Она је од у век ту, на до хват 
ру ке и ока, ну де ћи оно зла то сво га иси ја ва ња, да про би је оп не бе ли не, бла же ћи гу-
тља је ис пра зне сва ко дне ви це, ни шти за ум но убр за ње ка заљ ки ча сов ни ка. Оту да за-
вр шни ца збир ке По вре да бе ли не до би ја по себ ну ау ру ци клу сом крат ких пе са ма без 
на сло ва „Зла то осве тље но из ну тра“. Ови сти хо ви ни су са мо ка мер не сли ке и ски це 
ис трг ну те из бо дле ров ске „шу ме сим бо ла“, већ не ка вр ста по у ну тра шње ња спо ља шње 
сен за ци је, ко ја ду шу не оста вља рав но ду шном и уз но си је ка не че му веч ном и древ-
ном у сна зи не про ла зне ле по те: „Ла ти це на во ди / на бо ра на ко жа бре зе / Мор ска со 
ми ри ше / пре, и по сле и из над шу ме / кроз њу / зла то осве тље но / из ну тра“. Из ра зи та 
пла стич ност при зо ра ова квих мај стор ски сре за них, го то во ха и ку би се ра, нео бич но 
је екс пре сив ни по е тич ки ис ко рак у про стор скри ве ног гру ме ња зла та у на ма, ко је 
ша ље сво је од ра зе да га пе снич ки су бјект по сво ји и спо ља. Ево још јед не из ван ред не 
ми ни ја ту ре ко ју ће мо пам ти ти на кон скло пље них стра ни ца ове књи ге: „Шум ска ја го да 
тре пе ри у ле ји / ме хур ју тра са мо што ни је / крв ка пље у пе сму.“

И на кра ју овог крат ког освр та, та крв ко ја ка пље у пе сму кроз број не сти хо ве Бо-
ја не Сто ја но вић Пан то вић ну жно на во ди на раз ми шља ње и о спе ци фич ној ком плек сно-
сти жен ског прин ци па у ње ној по е зи ји, ко ји тек оче ку је за слу же но ду бље ту ма че ње 
не ког бу ду ћег ис тра жи ва ча. Јер, ни је ли увек „же на у ра ља ма би ћа“, и он да кад је у 
ра ља ма по е зи је, и кад ни је. А до тле, оста је да по ет ске вр хун це на да ље чи та мо као не ки 
по се бан об лик љу ба ви, бро де ћи ла гу ми ма тај ни вла сти тог ср ца, ко је лек је и бол сам, 
од у век. 


