
170

РАЗМЕНА ДАРОВА

Ка та ри на Пан то вић

ЗА МИ ШЉА ЊЕ ЈЕД НОГ СА СВИМ МО ГУ ЋЕГ  
ПРИ ЗО РА
(Да ни је ла Реп ман: Ше ћер, лед и ва ри ки на, Тре ћи Трг / Сре бр но др во, Бе о град, 

2021)

У по след њој де це ни ји са вре ме ног срп ског пе сни штва уо ча ва се ре ви та ли за ци ја 
хи брид них књи жев них жан ро ва – по е ма и ро ма на у сти ху (Го ла мо ли тва Са ше Је лен-
ко ви ћа, пе снич ке књи ге Ана Ма ри је Гр бић, Не ма ју све ку ће дво ри ште Ка та ри не Ми-
тро вић, Де ца Ми ле не Мар ко вић, да на ве де мо тек не ке за при мер), ко ји са мом сво јом 
фор мом отва ра ју раз ли чи те сло је ве ту ма че ња, до жи вља ја и ин тер пре та ци је тек ста. 
С дру ге стра не, нор ма тив но струк ту ри са на збир ка, од но сно књи га пе са ма – са на сло-
вом, у не ким слу ча је ви ма ци клу си ма, као и за себ ном стра ни цом за сва ку пе сму – у 
том сми слу ипак под ра зу ме ва јед ну вр сту на мет ну те су ге сти је чи та о ци ма. Књи га 
Ше ћер, лед и ва ри ки на Да ни је ле Реп ман (1976) сво јим жан ров ским опре де ље њем при-
дру жу је се по ме ну тим књи га ма са вре ме не срп ске по е зи је. Овој по е ми, ко ја се про те-
же на се дам де се так стра ни ца, гра нич на фор ма и лир ско-еп ско жан ров ско од ре ђе ње 
пру жа ју мо гућ ност спе ци фич ног пе ва ња о ства ри ма: у пи та њу је књи га чи ји су пе снич-
ки тек сто ви оде ље ни зве зди ца ма, те се мо гу чи та ти и као за себ не пе сме, али њи хо во 
ме ђу соб но на до ве зи ва ње, ат мос фе ра, као и сли чан те мат ско-мо тив ски и је зич ко-стил-
ски про се де др же це ло ку пан текст на оку пу, док фор ма по е ме по ја ча ва ути сак мо но-
лит но сти тек ста.

По че так књи ге, укљу чу ју ћи и мо то и пр ве сти хо ве пе сме, сиг на ли зи ра пре о ку па-
ци ју лир ског гла са: „хтео сам да гла сно пе вам сво ју пе сму / а да је ни ко не чу је“ (5), а 
од мах по том: „за ми сли ти / је дан са свим мо гу ћи при зор“ (7) и све до чи о те жњи да се 
исто вре ме но бу де при су тан и од су тан, о оства ре њу сво је вр сне ма ле по бе де над со-
бом при че му ће се за др жа ти не ви дљи вост у све ту, по пут ври ска ко ји до пи ре из све-
ми ра. За ми шља ње, раз ми шља ње, са ња ре ње и сно ви ђе ње јед ног дру гог све та (и свог 
бо рав ка у ње му) по сле ди ца су ћу дљи вих, че сто пра зних и ег зи стен ци јал но и емо тив-
но за гу шљи вих тре ну та ка сва ко дне ви це ко ји раз от кри ва ју сав сми сао и бе сми сао 
по сто ја ња, па и ле тар гич ност, жи вот ну успа ва ност и инер ци ју: „сва ко ју тро смо за не-
се ни истом ру ти ном / [...] / ми смо ко лек ци о на ри ле пих ства ри / стр пљи во и спрем но 
че ка мо но ву при мо пре да ју“ (20–21), или: „док пи је мо ју тар њу ка фу обич но ћу ти мо / док 
пи је мо ју тар њу ка фу обич но већ па да мрак“ (37). Ме ђу тим, упра во у том го то во ме ха-
нич ком и ри ту ал ном оба вља њу не ких сва ко днев них по сло ва и кућ них рад њи, у на из-
глед ба нал ним де та љи ма, пре по зна ју се ме та фи зич ки и лир ски сна жна ме ста. Ин тен-
зив на има ги на ци ја ко ја об у хва та оп сег и ствар ног и ете рич ног, и ур ба ног и при род ног, 
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и оп ти ми стич ног и су мор ног про из во ди не рет ко хер ме тич не, па и за чуд не сли ке, 
за др жа ва ју ћи се на ро чи то на опи си ма лич ног, ин ти ми стич ког и по ро дич ног про сто ра, 
соп стве не со бе из ко је се по сма тра и ан те на ма ре ги стру ју и нај ма ње про ме не и трза ји 
у спо ља шњем све ту. Ода тле по ти чу су ма тра и стич ки на но си жу ђе ног, са ња ног, иде ал-
ног про сто ра: „плод не до ли не на ко је же лиш да на сло ниш очи / да ле ке су / и не до сти-
жне“ (15).

Ре кон струк ци ја на ра тив ног то ка ове књи ге ис по ста вља се као не мо гу ћа; али она 
ни је ни по треб на, јер ку му ла тив ни ути сци, оне о би че не лир ске сли ке, ме та фо ре и син-
таг ме об на вља ју се и на ста вља ју у сла по ви ма, асо ци ја ци ја ма, ре ми ни сцен ци ја ма и 
спе ку ла ци ја ма. Лир ска ју на ки ња је ин те гри са на са спо ља шњим све том и њи ме оп чи-
ње на, на ро чи то при род ним еле мен ти ма (сун це, во да, зе мља и ка мен, фло рал ни свет, 
сме на го ди шњих до ба), али је од њих исто вре ме но и дис тан ци ра на услед за пи та но сти 
о њи хо вим по тен ци јал ним зна че њи ма: „по сву да су зам ке за пре и спи ти ва ње“, при ме-
ти ће у јед ном сти ху. За гле да ност кроз про зор ско ок но у ти ши ни пру жа лир ској ју наки-
њи спе ци фич ну при ви ле го ва ну по зи ци ју по сма тра ча и ту ма ча ко ји ре ги стру је зби ва-
ња и ис тра ја ва у по ку ша ји ма да их раз у ме и (се би) об ја сни. Чин по сма тра ња по се ду је 
и (ау то)по е тич ки пред знак јер озна ча ва и чин пи са ња, пе снич ког на дах ну ћа, стра стве-
ног по тре са ња уну тра шњег би ћа: „тре ба ми сли ка од ко је ће ми се рас цве та ти гла ва / 
тре ба ми сли ка од ког ће ло ба ња по ста ти / ша ре на на пу кла сак си ја“ (49). При зо ри се 
ра чва ју и ме ан дри ра ју у мно штво раз ли чи тих ру ка ва ца, те ова при ча, сво је вр сни не-
по му ће ни уну тра шњи мо но лог у ком се лу цид но ис тра ја ва (а на ко ји се и ин си ну и ра 
јед ним спо ми ња њем Џој со ве Но ре, од но сно Мо ли Блум) по ста је и при ча о по ро ди ци, 
де тињ ству, ро ди тељ ству, уми ра њу и ра ђа њу. Осо би то су за ни мљи ви фраг мен ти у ко-
ји ма се у ве зу до во де ста рост и мла дост, смрт и ра ђа ње, и као та кви се кон тра сти ра ју: 
у сну „мо ја де ца су не по мич на по пут не моћ них ста ра ца“, и још да ље: „мо ја де ца / на-
јед ном ни не по сто је“ (7). Ре кло би се да лир ска ју на ки ња тра га упра во за рав но те жом 
из ме ђу ових крај но сти, за „ко нач ном сре до веч но шћу“ и „крот ком ти ши ном ко ја све 
јед ном по рав на“, у ко јој су от ка за не све про сла ве ро ђен да на и сва опла ки ва ња на 
са хра на ма. С тим у ве зи, Ше ћер, лед и ва ри ки на мо же се раз у ме ти и као ти хи ла мент 
над про шло шћу, по ро дич ним све ча но сти ма и за јед ни штвом ко је у мо дер но до ба гу бе 
сво ју са крал ност, али и по себ ност јер по је ди них чла но ва по ро ди це ви ше не ма. То пли-
на и за јед ни штво усту пи ли су ме сто дис тор зи ји иди ле: „у со би / где смо не ка да при-
ре ђи ва ли на ше / по ро дич не све ча но сти / сто ли це су пра зне / сто је из гу био бо ју и 
по стао ма њи / згу жвао се и на бо рао по пут ста ри це // у та квим со ба ма / ти ши на је увек 
до вољ но ве ли ка да те угу ши / ако ни си опре зан / мо же те за тр па ти као ла ви на // јед-
ном сам на глас по ку ша ла / да се при се тим све га / не што жи во та / мо ра ло је оста ти у 
тим зи до ви ма / не ки гла со ви што још увек за тре пе ре / [...] / искри ча ви смех љу ди / 
чи ја ли ца ви ше не по сто је“ (13).

Зна чај но ме сто у овој књи зи за у зи ма мо тив те ла, од но сно ње го вих де ло ва: пр сти, 
зу би, уста, ко жа, сто мак, па и уну тра шњи ор га ни по пут плу ћа, же лу ца, ко ји су по следи ца 
де таљ ног и по мног по сма тра ња и про у ча ва ња дру гог, али и се бе: за гле да но сти у се бе 
и „сво ју уну тра шњу из гре ба ност“ и не це ло ви тост. По се бан се ман тич ки на бој у овој 
књи зи дат је дла но ви ма ко ји су на не ко ли ко ме ста део кључ них и ра зор них пе снич ких 
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сли ка; длан, као ме то ни ми ја за пру жа ње, да ва ње с јед не стра не и узи ма ње и при хва-
та ње с дру ге, за др жа ње и чу ва ње, чи ме, та ко ре ћи, по ста је и сим бол функ ци о ни са ња 
и по рет ка све та и ег зи стен ци је у ње му. 

Ка да су у пи та њу је зич ко-стил ски аспек ти ове по е ме, она је пи са на раз го вор ним, 
ла ко про ход ним сти лом ко ји је очвр снут по ме ну тим тро пи ма и лир ским сред стви ма, 
без зна ко ве ин тер пунк ци је и ве ли ких сло ва. Та ко се и је зик ис по ста вља као сво је вр сна 
по е тич ка стра те ги ја ко ја слу жи ту ма че њу ове књи ге: ни јед но сло во или реч ни су по-
вла шће ни, али су ја сан ин ди ка тор пре ли ва ња, од су ства ја сних гра ни ца, оба ла, пра ви-
ла уоп ште узев. Гра фич ко-је зич ка флу ид ност од раз је још не ких кон сти ту тив них еле-
ме на та ове књи ге ко ји су за сно ва ни на флу ид но сти, па су пе сме у по е ми Ше ћер, лед и 
ва ри ки на ис пе ва не и у пр вом, и у дру гом ли цу јед ни не и мно жи не, као и у му шком и 
жен ском ро ду. Пе сме у дру гом ли цу јед ни не мо гу озна ча ва ти обра ћа ње и чи та о цу, 
ано ним ном адре са ту или пак са мој се би, што до при но си су ге стив но сти из ра за.

Кон траст ко ји је над мо ћан у од но су на оста ле сва ка ко је онај ко ји се ти че и еле ме-
на та из на сло ва књи ге. При бли жа ва ју ћи се кра ју овог лир ског на ра ти ва, ју на ки ња 
са оп шта ва да су јој „по треб ни ше ћер, лед и ва ри ки на / за ове да не и ми сли“ (64) ко ји 
се мо гу на не ко ли ко на чи на ко но ти ра ти, а ко ји на оку пу с оста лим срод ним пре о вла-
ђу ју ћим (лајт)мо ти ви ма, као што су ста кло, снег, па пир, мле ко, пе на и ан ђе ли, су ге ри-
шу на су шност чи сто те, тран спа рент но сти, па и бе ли не и не ви но сти ко ји одр жа ва ју 
ју на ки њин емо тив ни екви ли бри јум. Они бли ста ју још ја че ка да се на ђу у бли зи ни 
кон траст них еле ме на та из мо тив ског кор пу са зе мље, „цр не ма сне зе мље“, ка тра на, 
„цр них љу спи све ми ра“, са хра на и лук су зних мр твач ких сан ду ка. У јед ној та квој „хлад-
ној та ми са не ба“, у јед ној ве че ри, ис пред ку ће за ста ће сјај ни, бе ли Ике ин ком би „ве-
ли ки по пут пре ко о ке ан ске ла ђе“ да у ег зи стен ци јал ну те ско бу и ча мо ти њу уне се ра-
дост и спа се ње, да ју на ки њин жи вот „пре о кре не на бо ље“ сво јим мо ти ва ци о ним, а 
уи сти ну иро нич ним сло га ном и по ру ком.


