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ПО Е ЗИ ЈА НИ ТИ, ГРЕ ХО ВА И ЉУ БА ВИ

Је ка те ри на По љан ска, Сти хи / Пе сме, пре ве ли Ми ро слав Алек сић, Мир
ја на Бу ла то вић, Вла ди мир Ја гли чић, Ми лош Јан ко вић, Зо ран Ко стић, Ми ро љуб 
Свр ко та, Ми о драг Си би но вић, Ђор ђо Сла до је и Бран ко Сте ва но вић, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 2014

Мо дер ност то је оно пре ла зно, про ла зно, не из ве сно,
То је са мо је дан део, то је по ло ви на умет но сти, 

чи ја је дру га по ло ви на веч но и не про мен љи во.
Ш. Бо длер

Чи та ње, а са мим тим и по зи ци о ни ра ње са вре ме не свет ске (или 
европ ске) по е зи је у кон текст исто ри је по е зи је уоп ште, увек пред ста вља 
те жак и ви ше струк по ду хват. Те жи на овог по ду хва та ви ше је не го вид на 
упра во за то што је по ље са вре ме не по е зи је хе те ро ге но, и ни кад до кра
ја ухва тљи во, а исто вре ме но се ви ше стру кост чи та ња под ра зу ме ва јер 
зах те ва, ко ли ко кре та ње пре ма ра сло ја ва њу пе сни ко вог све та, то ли ко и 
пре ма тра ди циј ској осве шће но сти оно га ко ји чи та и при ма са вре ме ну 
по е зи ју. На и ме, нео п ход но је јед но по себ но, па ра лел но чи та ње са вре ме
не по е зи је и ње ног под тек ста и кон тек ста.

По е зи ја Је ка те ри не По љан ске об зна њу је се као по твр да по сто ја ња 
два раз ли чи та пе снич ка нер ва: тра ди ци о нал ног (ко ји се на ла зи пр вен
стве но у по е зи ји ро ман ти зма и ње го вим на че ли ма) и са вре ме ног (хер
ме тич ност из ра за). На раз ме ђи ова два ути ца ја на ла зи се сли ка као ни во 
до жи вља ва ња пе снич ког су бјек та и као по твр да јед ног ем пи риј ског, 
ствар но сног им пул са. Тре ну так пре ки да са тра ди ци јом се об зна њу је 
ка да свет пе сме по чи ње да се пре до ча ва као је зик ко ји у сло бо ди свог 
тран сфор ми са ња те жи ка ни јан си ра њу. То је не рет ко тре ну так пе сни
ки њи ног ау то по е тич ког про го ва ра ња, по не кад ан тро по мор фи зо ва ног и 
пер со ни фи ко ва ног из ра за, кад соп стве но ис ку ство не мо же да на ђе од
го вор на ко ме ша ње сим бо ла:

Да нас – вас це ли свет опе вам,
Су тра – јад на, не ма оглу ве ла...
Че кам и опет зам ке по ста вљам –
А да ни шта ни сам раз у ме ла.
„Реч ме ло ми, вр ти и окре ће”

Као што се да ви де ти, до ми нант но по ље ко је за о ку пља чи та лач ку 
па жњу и усме ра ва ни вое ре цеп ци је пе снич ког све та иза бра них пе са ма 
Је ка те ри не По љан ске је сте те мат ска, стил ска и тра ди циј ска сло је ви тост 
збир ке ре флек сив не по е зи је. Ви ше стру кост до жи вљај не сфе ре ове по е зи је 
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под сти че се, не то ли ко из бо ром ма те ри ја ла ко ји по кре ћу јед ну пе снич ку 
сли ку пре тва ра ју ћи је у сим бол или ме та фо ру, већ се у чи та лач кој ре цеп
ци ји ја вља пи та ње на чи на њи хо ве об ра де. На ве де ни на чин об ра де упра
во пред ста вља нај ви ше ква ли те те по е зи је о ко јој го во ри мо јер сво јом 
осо бе но шћу спа ја осе ћа ње тра ди ци је са ин ди ви ду ал ним из ра зом ко ји 
пе сни ки ња про на ла зи у ду ху са вре ме не по е зи је. За то по себ ност све та и 
осе ћа ња пе сме Је ка те ри не По љан ске зах те ва чи та ње ко је се мо ра кре та ти 
на пла ну до жи вља ва ња пе сме као ау то по е ти зо ва не тво ре ви не, на су
прот јед ном од пе снич ких ак си о ма мо дер не ли ри ке – де по е ти за ци ји.

 Пра те ћи ова кав пе снич ки им пулс до ла зи мо до ра зно род но сти те
ма ти ке и сти ла ко ји пе сни ки ња ус по ста вља, а у по не ким ау то по е тич ким 
про го ва ра њи ма са ма во ди ди ја лог са тра ди ци јом ро ман ти зма, ко ји је са 
јед не стра не оту ђе но сти, и мо дер ног пе сни ка ко ји ма „раз лог да оста ну 
ов де ни ко (им) не ну ди”. Ову те му са мо и ни ци ра не изо ло ва но сти пе сни
ки ња раз ви ја у не ко ли ким сво јим пе сма ма, по себ но у оним у ко ји ма је 
основ ни прин цип жи вље ња ис ти ца ње не по мир љи вог кон тра ста из ме ђу 
ово зе маљ ске, нај че шће људ ске пу сто ши и чи сто мит ски до жи вље ног 
све та чи ји је нај ве ћи ква ли тет за го нет ка при ро де. Ве за пе снич ког су
бјек та са при ро дом као ве ли ким ро ман ти чар ским мо ти вом не рет ко се 
до жи вља ва као искон ска, али та ве за че сто ни је ли ше на јед ног је зо ви тог 
при зву ка пе снич ке сли ке у ко јој до ми ни ра та јан ство. За то се и сам ро
ман ти чар ски од нос пе сни ки ње пре ма при ро ди мо же по де ли ти на два 
де ла: је дан при па да по љу у ко ме је основ ни по сту лат осе ћај при ро де 
кроз је зич ко тка ње ко је пра ти при вид ну ла ко ћу кре та ња („Ко је слу шао 
уз дах тра ва / Кроз ла ти це што зрак их про же, / Сву не тру ле жну ле по ту 
све та / У ка пи ро се ви де ти мо же” – пе сма „Као у сто вр хом хра му – ко 
је”), а дру ги отва ра при род не по ја ве као ши фру („Кроз при вид ну ла ко
ћу зво ни ка, / Кроз сен ке мо сто ва, / Кроз три ста го ди на глу вог пе ку ћег 
кри ка / И бу ни ло сно ва” – „По зи до ви ма се умор но рас па ла”). У пе сма
ма овог дру гог ти па нај че шће уло гу сим бо ла пре у зи ма звук, ко ји ина че 
у по е зи ји Је ка те ри не По љан ске, уз мо тив гре ха, ути че на по ја ча ва ње 
хер ме тич но сти пе сме и из ра за лир ског су бјек та. То је звук вре ме на ко
је сто ји као опо ме на и ка зна иза ле ђа умет ни ка ко ји ни је ни бли зу кра ја, 
бар пи са ња и пе ва ња, звук зво на као под сет ник про ме не све та, рас та ка
ња ства ри и њи хо вог зна че ња, или звук ви ше знач ног сме ха бо го ва и 
ан ђе ла, као ве ли ког мо ти ва ко ји сво ју нај ду бљу об ра ду до би ја у по е зи
ји Рај не ра Ма ри је Рил кеа. Ме ђу тим, смех од бо го ва и ан ђе ла пре ла зи на 
лир ског су бјек та ко ји „Са осме хом, без ика квог на по ра, / По ло ква ма ја 
про си пам обла ке, / Пи во пи јем из фла ше, без за зо ра” („Ра ши ве на по ма
ло, но, ипак – ша во ва чвр стих”), као је ди но су о ча ва ње са ко нач но шћу. 
Пе сма „Мол ба”, мо гло би се ре ћи јед на од ау то по е тич ких пе са ма Је ка
те ри не По љан ске утвр ђу је пе сни ки њи ну ве за ност за сли ку јер је сли ка 
пе сме и њен звук сли ка и звук жи во та са мог:
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Умет ни че, на сли кај пад ли сто ва
И мир и не бе ску пла вет што коп ни,
Да се ср це стег не: то је је сен и
Ње на ста за та ко не до ку чи ва,
И сен ка осме ха је два при мет на...

„Мол ба 1”

Ово је јед на стра на тра ди ци је ре флек сив не по е зи је ове пе сни ки ње. 
Ме ђу тим, са дру ге стра не мно ге пе сме све до че о не до стат ку ко хе рен ци је 
као од ли ке мо дер но сти, по себ но у пе сма ма ко је на сто је да на по се бан 
на чин по ве жу он то ло шка про ми шља ња са са вре ме ним, ма те ри јал ним 
и пр вен стве но ем пи риј ским све том. Та кав је свет пе сме „Не ста је чо век. 
А вре ме, зе ни цу ску пља ју ћи”, у ко јој се као им пли цит ни чо ве ков са го вор
ник на ла зи вре ме као из вор пат ње и стра да ња. Ве зи ва ње пе снич ког 
су бјек та за ово зе маљ ски свет на ста је са мо у са да шњем тре нут ку – ка да 
не ко дру ги од лу чу је да је вре ме за крај, а не сам пе снич ки су бјект. Та да 
на по вр ши ну из ла зи ди рект но обра ћа ње опа сно сти: „На глим уда хом 
јед ним раз ма ћи ћу тми ну, / И ома мље на све тлом, шап ну ћу: ’Ста ни... 
Ста ни... / По гле дај ме у ли це, не ци љај на бр зи ну’.” Ова же ља за за др жа
ва њем тре нут ка, иа ко свет ре ал но сти и про па дљи во сти ну ди са мо за
бо рав и рас та ка ње, ја вља се у не ко ли ким пе сма ма Је ка те ри не По љан ске. 
Мно ге од њих у свом под тек сту но се, ко ли ко екс пли цит но, то ли ко и им
пли цит но игру као основ но ства ра лач ко на че ло. То је ве чи та игра у кру гу 
чи ји се еле мен ти из но ва по на вља ју, то је игра љу бав ни ка са смр ћу и 
жи во том, али је то и игра све сти са са да шњо шћу, про шло шћу и бу дућ
но шћу. Ме ђу тим, нај ва жни ја од свих ига ра је сте игра жи во та по е зи је и 
жи во та уоп ште.

Иа ко мно ге пе сме из ла зе из окви ра јед ног за тво ре ног про сто ра, 
та ко што се пре ме шта ју у спољ ни про стор, оне и да ље не гу бе ни шта од 
сво је усме ре но сти: би ло да је то сло је вит по глед у се бе, кад се ћа ње по ста
је и раз лог за тра ја ње, али и по твр да пат ње, или кад про ми шља ње ре чи 
ко је ства ра ју пе сму на но си под јед на ко ин тен зив но осе ћа ње бо ла и рас це
пље но сти, али и ис пу ње но сти, јер, ка ко ка же пе сни ки ња, на гла ша ва ју ћи 
кон траст ну при ро ду ре чи: она је „веч но про мен љи ва и до след на” („Реч 
ме ло ми, вр ти и окре ће”) а у умет ни ку се сме њу ју осе ћа ња и не мо ћи и 
над мо ћи. Ка да сли ка до стиг не нај ви ши ни во екс пре сив но сти и не до ку
чи во сти, ре чи се пре тва ра ју у јед но став ност зву ка. Ме ђу тим, ка да отво
ре ност све та и ње го вог зна че ња на сту пи, ре чи по ста ју нај хер ме тич ни ји 
об лик по сто ја ња: „Жи ва ће реч стру ном да за зву чи, / По ки да ће се че жње 
су ма гли ца...” („Жи ва ће реч стру ном да за зву чи”)

Ини ци ра ју ћи свој пе снич ки свет сли ка ма ко је су уни вер зал но по
зи ци о ни ра не у исто ри ји по е зи је уоп ште, пе сни ки ња до ви со ко ин ди ви
ду а ли зо ва ног све та до ла зи упра во па жљи вом и нео бич ном об ра дом 
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те ма ко је су уста ље не, а ко је смо по ме ну ли. Те те ме се кре ћу у ви со ко
а ле го ри зо ва ном тро у глу ко ји је по ста вио Иван В. Ла лић, а од но се се на 
ве зе ко је ус по ста вља уни вер зал ност њи хо вог ме ђу соб ног ди ја ло га. То 
су љу бав, смрт и вре ме. Ме ђу тим, мо гло би се ре ћи да обе леж је по е зи је 
ове пе сни ки ње, по ред на ве де них мо ти ва пред ста вља и спе ци фич на аси
ми ла ци ја спо ме ну тог мо ти ва-те ме гре ха. Овај пре вас ход но би блиј ски 
мо тив има нео бич но ва жну уло гу у по е зи ји По љан ске, пре све га за то 
што и сам су де лу је у ши ре њу мит ске сли ке све та, кад се „Над про шлом 
сре ћом и гре си ма свим” („Кроз по мр чи ну, кроз ти ши ну”) за ста је и за
зи ва ми лост бо го ва и ан ђе ла ко ји по сма тра ју сва ки ово зе маљ ски људ ски 
ко рак. Пе сни ки ња ши ри овај мо тив мо тив по јед ној се ман тич кој вер ти
ка ли – да кле не кроз вре ме, већ кроз ти по ло ги ју са да шњих гре хо ва. Отуд 
нео бич на ја чи на пе са ма са на ве де ним мо ти вом ко ји до сти же ни во сим
бо ла јер отва ра раз ли чи ту по зи ци о ни ра ност лир ског су бјек та: По љан ска 
уво ди и ни јан си ра же нугре шни цу и мај кугре шни цу на спрам дру гих 
(нео бич ност ма се је још је дан ва жан кон сти ту тив ни еле мент Пе са ма) 
ко ји по сто је са мо да би су ди ли. 

Мо тив гре ха, под јед на ко стар као и уни вер зал ни мо ти ви љу ба ви 
за ко ји ма пе сни ки ња не у мор но тра га, при зи ва још не ко ли ко нео бич но 
ва жних ни воа по е зи је Је ка те ри не По љан ске. Пр ви се од но си на по себ ну 
вр сту ди ја ло гич но сти ко ју кон сти ту и ше пе снич ки свет ове пе сни ки ње. 
На и ме, лир ски су бјект је у не пре кид ном тра га њу за са го вор ни ком: то 
мо же би ти са пут ник у но ћи ка да се че ка пре ла зак у под зем ни свет, или 
сам раз го вор са Ха ро ном, во за ром мр твих ду ша („По след њи раз го вор”); 
то мо же би ти про го ва ра ње ро до љу би вог осе ћа ња над исто риј ским и 
по ли тич ким при ли ка ма, као јед на лир ска над град ња и ди ја лог са по е
зи јом ре а ли зма („Ло по вак” и др.), или раз го вор са со бом и умр ли ма 
(„Кроз по мр чи ну, кроз ти ши ну”). Мо жда је тај са го вор ник оли чен у 
љу бав норе флек сив ним пе сма ма, или је су бли ми ран у тре нут ку об зна
њи ва ња двој ни ка л.с. кад је:

Жи вот на иви ци фа у ла. На лик вре те ну
Ја го ди на ма у ту ђе про стран ство
Уно сим сво га те ла по сто јан ство
И ду шу, у уже пре пле те ну.

„Гу ста ма гла, у дво ри шту, об лик има”

Тај двој ник је мо жда и нај ве ћа ствар ност по е зи је Је ка те ри не По љан
ске јер је ди ни „као да је спо знао / Про сту ге о ме три ју сло бо де” („Гу ста 
ма гла, у дво ри шту, об лик има”). Ко год да је фик тив ни са го вор ник пе снич
ког су бјек та, он је но си лац дру га чи јег зна че ња; по твр ђу ју ћи ово зе маљ
ску пу стош и без у мље, он је све док, али че сто не и уче сник чвор но ва тог 
жи во та чи је се ни ти не мо гу ла ко рас пле сти. 
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По е зи ја Је ка те ри не По љан ске је сте по е зи ја ис ку ства, по е зи ја ве за, 
пре пле те но сти, из оп ште но сти, од је ка ствар но сти, оне о би ча ва ња, али, 
пре све га по е зи ја пр ко са и ве ли ке за го нет ке По сто ја ња. Пе снич ки су
бјект по е зи је Је ка те ри не По љан ске ни је све док уни вер зал ног не ста ја ња 
већ лич не бор бе са про ла зно шћу, за бо ра вом, смр ћу и гре хом чи ји је је
ди ни од го вор љу бав.

Оља ВА СИ ЛЕ ВА




