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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ду ња Рац

СЕ ЋА ЊЕ НА ХУ МА НИ ЈЕ ДО БА
(Ју лиа Ка пор њаи: Па на це ја, КОВ, Вр шац, 2021)

Где по тра жи ти ис це ље ње? Ко је бољ ке вла да ју све том, има ли им ле ка? И где је лек 
соп стве ној бо ли? Глас из Па на це је Ју ли је Ка пор њаи по ста вља ова и мно го слич них пи-
та ња, у исти мах ну де ћи сво је вр сно лир ско ви да ње, пре ци зно ком по но ва но у стро го 
ор га ни зо ва ну ци клу сну струк ту ру ко ја зах те ва осо бен на чин чи та ња. Че ти ри ци клу са: 
„Свла че ње бе лог“, „Па на це ја“, „Круг“ и „У мре жи“ тво ре сло же но лир ско тки во за ко је 
ва же све оне спе ци фич но сти ка рак те ри стич не за ци клу сне тво ре ви не. Бу ду ћи да по-
ет ски тек сто ви ег зи сти ра ју и са мо стал но (ван ци клу сног кон тек ста), и у скло пу ње га, 
са мо њи хо во зна че ње се огра ни ча ва или ши ри.1 Из дво је ни, до зво ља ва ју ре ла ци је са 
свим дру гим тек сто ви ма и као по сле ди ца то га се оства ру је су ма екс тен зив ни јих зна-
че ња. Са дру ге стра не, као не рас ки ди ви део при мар ног ам би јен та, ци клу си тво ре 
спе ци фич не ме ђу соб не од но се што до во ди до усло вље но сти и ре ду ко ва но сти њи хо-
вог зна чењ ског по тен ци ја ла.

„Про лећ но спре ма ње“ отва ра лир ски го вор о иден ти те ту, си му ла кру му и ствар но-
сти, што ина че чи ни ва жан те мат ски ру ка вац збир ке. Са вре ме ност је ту роб на, бол на 
и ис пра жње на нај пре јер је по вр шност упа дљи ва од ли ка на чи на на ко ји се по ја ве 
до жи вља ва ју. Сти хо ви, ко је тре ба схва ти ти у иро нич ном кљу чу, то и по твр ђу ју:

Тре ба укло ни ти љу де ко ји нам ква ре дан
или Феј сбук про фил
Ко ји су мо жда дру га чи ји од нас
ма да не и не из о став но го ри

Ра ди ти на се би зду шно, те жи ти са вр шен ству
док не не ста не и по след њи траг
људ ско сти.

Ого ља ва ње је пу но пре ко ра, али у су здр жа ном то ну, без афек ти ра ња. По сма тра-
ју ћи по ја ве кри тич ким оком, лир ски ју нак раз от кри ва и људ ске ду ше те пре до ча ва 
исти ну о уса хлој ху ма но сти. Као је дан од ње них узро ка по ја вљу је се те жња за (ла жном) 
пред ста вом са вр ше ног жи во та чи ја је ма ни фе ста ци ја про фил на дру штве ним мре жа-
ма. По ет ско осве шћи ва ње се од ви ја и на ре ла ци ји не ка да – са да, пу тем че га по ет ски 
глас по дроб ни је де фи ни ше људ ску си ту а ци ју.

Про бле ма ти ка Па на це је об у хва та и пи та ња ква ли тет не ко му ни ка ци је и са ме упо-
тре бе ре чи. Са ста но ви шта лир ског ја чо ве ко во де ло ва ње је пре по зна то као по вр шно, 

1 Ви де ти: Е. Стер јо пу лу Апо сто лос, По е ти ка по ет ског ци клу са, Но лит, Бе о град, 1999.
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али то ме на су прот сто ји мо гућ ност опле ме њи ва ња ду ше. Упра во због то га ре флек си је 
у сти хо ви ма „Ме та мор фо зе“ ни су са мо про ми шља ња о чи та њу и чи та лач ком ис ку ству 
већ сво јом сим бо ли ком, сло же но шћу и ин тер ак ци јом са дру гим тек сто ви ма збир ке 
при зи ва ју мо ти ве сло бо де, ра ста и уну тар њег на прет ка ко ји, у крај њем ис хо ду, ути чу 
на це ло куп ни по глед на свет: „Чи та ње опле ме њу је и ме ња чо ве ка као и пој сла ву ја у 
про ле ће.“

За то се про гле да ва ње, ски да ње мре не и отва ра ње уну тар њег ока мо гу схва ти ти 
као зах те ви и по сао по ет ског ју на ка. Лир ски су бјект је све док, от кри ва лац, ви дар ко-
ји ка зу је и соп стве но жи вот но и ли те рар но ис ку ство, не ка да мо за ич ки и ди фу зно, 
че сто у асо ци ја тив ним то ку. Тим пу тем се по ла ко уво ди и по јам уто чи шта ко ји у пр вом 
ре ду ну де ли те ра ту ра и умет ност уоп ште, по том и при ро да.

Ни је пак та ко ла ко по не ти те рет раз ли чи то сти и лир ско ја то ве о ма до бро осе ћа:

Го ди на ма ка сни је тај исти дух
про шав ши кроз пре о бра жа је
о ко ји ма је го во рио За ра ту стра
усу ђу је се
да не што про ко мен та ри ше
на ме сти ма раз би бри ге
та мо где власт овог све та
ну ди бр зу и ла ку ко му ни ка ци ју
ни зо ви ма зна ко ва
без и јед не
је ди не ре чи.

Те мат ски сло је ви из увод ног ци клу са се по на вља њем у не што дру га чи јем кон тек-
сту пре но се у оста ле и про ши ру ју но вим мо тив ским скло по ви ма (иде ја о рав но прав-
но сти ме ђу ра са ма, пи та ње по ли тич ке ко рект но сти, бе са др жај ност, усах ну ће ре чи, 
про ми шља ње о ко му ни ка ци ји). Они кон тра стри ра ју са пе сма ма где иси ја ва бит са мог 
по ет ско га ја (жуд ња за љу ба вљу, раз го во ром, са др жа јем, ду би ном, искре но шћу) и 
за то се у Па на це ји осе ћа ди на ми ка.

За ци клус „Круг“ је ка рак те ри стич на ком плек сност ко ју чи ни ње го во се ман тич ко 
по ље, а тек сто ве об је ди њу ју мо ти ви пу та, пу то ва ња и кре та ња би ло на исто риј ском, 
лич ном, уну тар њем или спо ља шњем фо ну. Не ки од њих су ге ри шу без из ла зност, бу-
ду ћи да је и мо тив по на вља ња пре до чен на ви ше на чи на и то ме отва ра ју пи та ње о 
(не)мо гућ но сти ис ко ра че ња из тре нут не си ту а ци је, што нас на кра ју во ди до про ми-
шља ња о мо гућ но сти спа се ња (из ле че ња).

Не из не на ђу је што по ет ски глас пре и спи ту је иде је про гре са, мо рал не ево лу ци је и 
ду хов не пу та ње чо ве чан ства. Ход ка бу дућ но сти је не си гу ран и за о де нут при ви дом, 
али се у ви ду сво је вр сног се ћа ња је згри на да за про ме ном и ве ра у ње ну оства ри вост. 
Лир ска ју на ки ња зна за ужа се са да шњо сти јер их све до чи и жи ви, али сво ју пер спек-
ти ву не огра ни ча ва ис кљу чи во на са вре ме ност и упра во та свест о не ка да пред ста вља 
основ за на ду. На тај на чин про шлост по ста је и ме сто где се зна ло бо ље и би ва ло си-
гур но. Та про јек ци ја же ље је пак у ко ре ла ци ји са све шћу о ње ној те шкој оства ри во сти 
што та ко ђе ди на ми зу је по ет ску при чу.
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Не ка да је умет нич ко де ло са мо по вод да се уве де на про бле ма ти ка до пу ни и ис так не, 
па је „О осме ху и смр ти“ на пр ви по глед ре флек си ја о ре цеп ци ји умет но сти, јер у кон-
тек сту ци клу са раз ви ја по јам не ра зу ме ва ња, та ко ти пи чан за на ше вре ме.

По тре ба за сми слом и си гур но сти је су штин ска, ка ко се ка же у но стал ги јом обо је-
ним сти хо ви ма из пе сме „Од ло же но за до вољ ство“:

По ма ло пла че мо, ал’ не про пу шта мо
пра во на
од ло же но за до вољ ство,
на обе ћа ну зе мљу, на сре ћан крај.

У ци клу су „Па на це ја“ су пре пле те ни мо ти ви бо ла, гу бит ка, љу ба ви и по сто ја ња уто-
чи шта. По ет ске сли ке из „Со бе“ ус по ста вља ју се на кон тра сту не кад –сад: уте ха је у пре 
би ла мо гу ћа и оства ри ва, али је да нас не ма. Про стор ме та фо рич но озна чен као со ба 
је с вре ме ном пре тр пео тран сфор ма ци је уз из ве сно обр та ње: иа ко је ве ли ки и осве-
тљен, уте ха у ње му ни је до ступ на, па мо тив на пу ште но сти вр ху ни у за вр шни ци:

У њих се ра до зна ло за ви ру је кад
не тре ба
а оста вља на ми ру
онај ко ји та мо пла че.

„Па на це ја“ ко ја кон тра пунт ски до ди ру је прет ход ну пе сму пре но си ат мос фе ру отво-
ре ног про сто ра, раз ви ја ју ћи нај пре мо тив уса мље но сти, бо ла, ње го вих узро ка, на чи на 
на ко ји се ма ни фе сту је:

Кад је бол не под но шљив
Знал ци ка жу
По ма же уте ха уви да
У ту ђе суд би не
Ту жни је од на ших.

да би се ка сни је, кроз алу зи је на Је сен ску и Каф ку („Ни ре чи о Каф ки“) увео и с раз ли-
чи тих стра на при ка зао мо тив љу ба ви.

Свест о гу бит ку и по тре ба за љу ба вљу се по ве зу ју са вас кр се њем у сти хо ви ма пе-
сме „Опет ће Вас крс“ у чи јој би ти сто је по тре ба за ус по ста вља њем ре да, вред но сти, 
не па тво ре не емо ци је и са др жа јем. Пи та ње спо соб но сти да се при хва ти суд би на, од-
но сно крст отва ра ју пе сме „Глад“ и „О са о се ћа њу“, док „Ва ри ја ци ја на пр во бит ни грех“ 
вра ћа фо кус на до жи вљај ем па ти је и спо соб но сти да се раз у ме ту ђа бол, по ка зу ју ћи 
ко ли ко смо у ери но вих тех но ло ги ја из гу би ли при род ну ре ак ци ју на уз не ми ру ју ће 
по ја ве. Не дво сми сле но, по ет ско ја све до чи ка ко је бр зи на оно не га тив но и дез ин те гри-
шу ће због че га је атро фи ја људ ско сти у пу ном је ку:

У сле де ћој об ја ви сре ћом
Злат на пла жа и тир ки зно мо ре



158

До вољ но сла но
да дез ин фи ку је
Ре зо ве на људ ски те ли ма.

Осим по ступ ка оне о би ча ва ња, пе сме по ве зу је иро ниј ски от клон ко ји се нај че шће 
ја вља у ви ду опа ски по ет ског ја. Не ке од пе са ма обе ле жа ва го вор у пр вом ли цу и непо-
сред но обра ћа ње, што има сво је оправ да ње: у сме ни лир ских ис по вед них ми ни ја тура 
са за па жа њи ма не у тра ли зо ва ним гла сом по ста је ви дљи ви ја из дво је ност лир ског ја. 
У стал ном по ме ра њу пер спек ти ве са ши рег на ужи план ра сте ди на ми ка. Њу тво ре и 
ско ко ви из ка мер не ат мос фе ре у ван вре мен ски, искон ски про стор, из оме ђе ног у 
отво ре ни, из са да шњо сти у про шлост, с исто риј ских де ша ва ња на она ин тим на, лич на. 
Ци клус се за тва ра пе смом „О са о се ћа њу“ ко ја при зи ва сти хо ве Че сла ва Ми ло ша ко ји, 
уз Збиг ње ва Хер бер та и Ада ма За га јев ског, има ду бљи зна чај за ства ра ла штво Ју ли је 
Ка пор њаи, и те би ве зе тре ба ло јед ном при ли ком по дроб ни је осве тли ти. Ин тер тек-
сту ал ност и свест о дру гим тек сто ви ма, њи хо во тек на зна че но или пак отво ре но и у 
ди ја ло гу фор ми ра но при су ство, че сто је сра змер но.

За вр шни ца збир ке на сло вље на „У мре жи“ окре ће се име ну Твор ца и ства ра њу:

У мре жу ме сме шташ Оче,
И љу љаш ла га но
Сад сам као Ти
Јед ним до ди ром пр ста
Ства рам илу зи је.

Ни зо ви ма по ет ских сли ка у „Вре ме ну“ од ме ра ва се вред ност са мог жи во та – њего-
ва крх кост и про ла зност. Про стор, вре ме, љу ди – у сна жном су ме ђу соб ном де ло ва њу, 
али је емо ци ја љу ба ви оно што се кри ста ли ше као вр хун ска вред ност и сми сао, јер уз 
во ље ног:

Тр ње под нок ти ма на гло цве та
а ли ца у ми мо хо ду
све тли су лам пи о ни

Сто га је не по тре бан би ло ка кав вид опи ра ња бли ско сти и љу ба ви. Као од го вор на 
све оно што је из гу би ло сјај и сна гу мо же се чи та ти „Вас крс“ где вр ху не осе ћа ња бла-
го сти, ми ра и љу ба ви.

У све ту где је Чо век по стао за бри ња ва ју ће оту ђен, за о де нут у при вид ства ра ња, 
где си му ли ра ствар ност ко ју у за блу ди до жи вља ва као ре ле вант ну, по сто ји про тив те жа: 
се ћа ње на јед но леп ше и ху ма ни је до ба, што је осно ва од ко је тре ба по ћи у по нов но 
осва ја ње сми сла. То је ва жна по ру ка Па на це је.


