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ПО Е ЗИ ЈА КУЛ ТУ РО ЛО ШКЕ И  
ИН ТИ МИ СТИЧ КЕ ИН СПИ РА ЦИ ЈЕ

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, У обру чу, На род на би бли о те ка „Сте фан Прво
вен ча ни”, Кра ље во 2017

За чи та о ца, јед на ко као и за кри ти ча ра, не ма леп шег за до вољ ства 
не го кад, пра те ћи не чи је пе снич ко ства ра ње, при ме ти да је то пу та ња 
не пре ста ног умет нич ког раз во ја. Тај раз вој не под ра зу ме ва ну жно ве ли
ке обр те или екс пе ри мен те, већ нај пре убе дљи ву ства ра лач ку ар ти ку ла
ци ју ко ја се са сва ком но вом књи гом све ви дљи ви је уо ча ва. Евен ту ал ни 
по е тич ки „пре вра ти” у по је ди нач ним опу си ма обич но се од ви ја ју са пр вим 
књи га ма, иа ко ни су рет ки слу ча је ви и да су се већ афир ми са ни пе сни ци 
по е тич ки из ра зи то ме ња ли, и то у свом пу ном ства ра лач ком за ма ху, као 
што је то био слу чај, ре ци мо, са Ива ном Не гри шор цем, Дра га ном Јо ва
но ви ћем Да ни ло вим, или са Рад ми лом Ла зић. 

За по е зи ју Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић не би се мо гло ре ћи да је у 
до са да шњем свом то ку тр пе ла не ка на гла ше ни ја по е тич ка пре ви ра ња. 
Пре се мо же твр ди ти да је ово по е зи ја кон ти ну и те та, али ко ја се сва ки 
пут об ја вљу је ње ним чи та о ци ма на је дан дру га чи је из ни јан си ран на чин, 
при че му се за па жа све убе дљи ви ји ути сак ко ји она за со бом оста вља. 
У не ким прет ход ним књи га ма, по пут зби р ке Лек ци је о смр ти, ре ци мо, 
из 2013. го ди не, Бо ја ни не сти хо ве од ли ко вао је по сту пак ко ји је под ра
зу ме вао ви сок сте пен пе снич ке сли ко ви то сти, асо ци ја тив но сти и сим бо
ли ке, су ге сти ју зна че ња пре не го ли ње ну ста бил ну фор ми ра ност, од но сно 
јед ну фи ну лир ску ра су тост по ве за ну је зи ком и емо ци јом. И у но вој збир
ци Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић при мет ни су ови по е тич ки еле мен ти, с том 
раз ли ком што је ова ра су тост са да не што све де ни ја, од но сно пе снич ки 
дис курс је ко хе рент ни ји, при че му по ме ну та лир ска осо бе ност ни јед ном 
не би ва „угро же на”. На про тив, она са да до би ја са мо је дан ко му ни ка тив
ни ји из раз ко ји чи та о цу упе ча тљи ви је при бли жа ва сво је са др жа је. 

Пе снич ки по сту пак у збир ци У обру чу, та ко ђе, у се би спа ја и раз
ви ја ра зно вр сне те мат ске ори јен ти ре и пси хич ке са др жа је, од по се за ња 
за кул тур ним и књи жев ним на сле ђем, по себ но ан тич ког све та, за тим, од 
те ма ти зо ва ња од ре ђе них (ау то)по е тич ких пи та ња, до оног ин ти ми стич
ког пе ва ња у ко јем се ис по ља ва ју ју на ки њи ни ду шев ни не ми ри, ме та
фи зич ке слут ње и че жња за пу но ћом би ћа. И ко ли ко год овај ди ја па зон 
оп се сив них те ма и мо ти ва био ши рок и раз гра нат, то ли ко је у њи ма 
по ет ска кон цен тра ци ја увек при сут на у пра вој ме ри, ства ра ју ћи ути сак 
да о ко јем год фе но ме ну пе сни ки ња про го во ри то чи ни на крај ње упе
ча тљив и по све ћен на чин.

На пла ну ком по зи ци о не струк ту ре, зби р ка У обру чу ор га ни зо ва на 
је та ко да се пе ва ње раз ви ја од оних оп шти јих те ма, ка кве су углав ном 
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у пр вим ци клу си ма, у ко ји ма или пре о вла да ва ди ја лог са ан тич ким ми
том, или су по сре ди (ау то)по е тич ке пре о ку па ци је, ка оним лич ним, 
ин тим ним, као што су тре ћи ци клус, за ко ји се мо же ре ћи да му је фо кус 
по нај пре на од но су ћер ке и мај ке, те че твр ти, по след њи ци клус, у ко јем 
пе ва ње до сти же сво ју за вр шну тач ку у пот пу ном окре та њу пе снич ког 
су бјек та се би са мој.

Пр ви ци клус, „Иза зи ди на”, на тра гу не ких на ших ве ли ких пе сни ка 
из дру ге по ло ви не 20. ве ка, по пут Ми о дра га Па вло ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа 
или Ива на В. Ла ли ћа, го то во у пот пу но сти сво ју ин спи ра ци ју цр пи из 
ан тич ке Грч ке. За ни мљи во је да је про шле го ди не не ко ли ко пе снич ких 
збир ки по ка за ло ин те рес за ан тич ку по вест и кул ту ру: Ми ло ван Ви те
зо вић у сво јој пе снич кој књи зи Ис пит код про фе со ра Ми ло ша Н. Ђу ри
ћа, Де јан Илић у До ли ни Пли стос и на ша пе сни ки ња збир ком У обру чу. 
Код Ви те зо ви ћа сва ко осла ња ње на ан тич ки мит оста ло је тек на ни воу 
анег до те, по е зи ја код Де ја на Или ћа сва је у функ ци о нал ној де скрип ци
ји и оза ре но сти ан тич ким ду хом, док је код Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић 
ан тич ка кул ту ра по при ми ла јед ну лир ску, ре флек сив ну ак ту а ли за ци ју. 
У пр вом ре ду то је фи на лир ска игра по и сто ве ћи ва ња са раз ли чи тим 
ан тич ким то по си ма ко ји би ва ју про пу ште ни кроз иден ти тет са ме лир
ске ју на ки ње. По се жу ћи за тех ни ком пе сме са уло гом, у тер ми но ло ги ји 
В. Кај зе ра, што је по сту пак ко ји је пе сни ки ња и ра ни је ко ри сти ла, пе сме 
ово га ти па, и уоп ште пе сме окре ну те грч ком ми ту и кул ту ри, кроз ин
тер тек сту ал ни ни во ства ра ју јед ну мит скопо ет ску ат мос фе ру, у ко јој 
се мит не са мо пре ла ма кроз су бје кат ску свест већ по ста је и не из о став
ни део (са вре ме ног) иден ти те та Бо ја ни не ју на ки ње.

Оту да је у овим пе сма ма („Ита ка”, „Оди се јев страх”) при сут на она 
ме лан хо ли ја и зеб ња, од ра ни је при сут на у Бо ја ни ној по е зи ји, али и јед
на иро ниј ска цр та ко ја се у пе сми „Град ски чо век” по и гра ва ба нал но шћу, 
си ћу шно ћу и илу зи јом са мо до вољ но сти са вре ме ног чо ве ка, од но сно 
илу зи јом са мо свој но сти и одво је но сти од кул тур ног и по ве сног на сле ђа, 
ан тич ког по себ но. На ро чи то пле ни пе сма „Цр ве на кћи”, бу ду ћи да кроз 
они рич ку при зму пре пли ће екс пре си о ни стич ку сли ку и има ги на ци ју 
са кла сич ним на сле ђем, и упра во у та квом спо ју они рич ког, екс пре си
о ни стич ке екс пре си је и мит ског мо ти ва бе са ле жи она мо гућ ност но вог 
и ино ва тив ног у пе снич ком из ра зу и ви зи ји. Мо гућ ност но вог и ау тен
тич ног ожи вља ва ња тра ди ци је.

Ци клус „Пу то ва ње по хар ти ји” већ сво јим на сло вом на го ве шта ва 
за ла же ње у про стор (ау то)по е тич ких те ма. Оне се кре ћу од кри тич ки 
ин то ни ра них по ет ских ста во ва, ко ји се у тро дел ној струк ту ри пе сме 
„Ту ђи сти хо ви” са ја сном оштри цом усме ра ва ју на ону ис пра зну по е зи
ју ко ја нас, на жа лост, ни јед не го ди не не ће по ште де ти, до оних у ко ји ма 
пе сни ки ња кроз пра ву еруп ци ју пе снич ких сли ка ну ди су ге сти ју по е
тич ких ра зно вр сно сти: пе снич ка сли ка са ма су ге ри ше емо ци ју, од но сно 
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са ма су ге ри ше од ре ђе ни умет нич ки сен зи би ли тет. Ме ђу тим, у овом ци
клу су при сут не су и пе сме ко је иду ка јед ном за себ ном те мат ском кру гу, 
у фор мал ном сми слу ци клу сно не за о кру же ном, кру гу ко ји је у раз ли чи
тим ни јан са ма при су тан дуж зби р ке, а то је јед но осе ћа ње не це ло ви то
сти, на пр вом ме сту са ме ју на ки ње, као и ис ку ство гу бит ка у том кон тек
сту. Ако је у прет ход ној Бо ја ни ној књи зи не це ло ви тост би ла ве за на нај пре 
за ис ку ство све та, она је ов де на гла ше ни је ве за на за ју на ки њу. Та кав је 
слу чај са пе смом „Ам пу та ци ја”, где се не це ло ви тост су бјек та, од но сно 
за гу бље ност се бе, од ви ја не са мо на те ле сном пла ну већ и на пла ну све
сти о свом укуп ном иден ти те ту, у че му се на слу ћу је да ле ко ве ћа дра ма: 
„Не где, сва ка ко по сто јим, у оном / по зна том об ли ку, већ ви ђе ном, али / 
о то ме ни тра га не ма”. Овом кру гу при па да ју и пе сме ко је на лир скодра
ма ти зу ју ћи на чин пе ва ју о гу бит ку до мо ви не као не ког ин тим ног ен ти
те та („Рат на спре ма”), од но сно о сво је вр сном из гнан ству и на мет ну том 
за бо ра ву, као у пе сми „Из гнан ство”, ко ју од ли ку је, од по чет ка до кра ја, 
јед на игри ва и ди на мич на има ги на ци ја.

Тре ћи ци клус, „Не до ста ја ње те ла”, зби р ци да ру је, чи ни се, сти хо
ве нај сна жни је емо ци је. Ове пе сме но се на гла ше ни је при су ство мо ти ва 
смр ти, про ла зно сти, бо ла, љу ба ви. Та ко ђе, тре ћи ци клус мо жда је и нај
бри жљи ви је кон ци пи ран и на сло вом нај до след ни је од ре ђен, јер сва ка 
пе сма на свој на чин лир ски те ма ти зу је не до ста ја ње те ла. При том, око сни
цу пе ва ња чи не пе сме ко је са др же ин ти ми стич ку ин спи ра ци ју, по себ но 
оли че ну у од но су лир ске ју на ки ње пре ма сво јој мај ци. Пра те ћи пе сме 
ко је има ју не дво сми сле ну ре ла ци ју пре ма мај ци и ње ном од ла ску, мо же 
се ус твр ди ти да и емо ци ја до би ја сво ју по ступ ну гра да ци ју. Пр ви сте пен 
тог од но са по чи ње од оног де па те ти зо ва ног то на, при сут ног у „Сва ко
днев ним по се та ма”, где се осе ћа је дан об лик збу ње но сти, па и од ре ђе ни 
вид про те ста пред не ком вр стом гро теск не про ме не ко ју до но си ста рост 
и про ла зност жи во та. Дру ги сте пен пре по зна је се у „За ко ну ур не”, пе сми 
екс пли цит но по све ће ној мај ци, и ве ро ват но нај кра ћој пе сми у це лој збир
ци, ис пу ње ној ја сном и пре пу шта ју ћом емо ци јом при сно сти и жа ла, на 
је зич костил ском пла ну по стиг ну тој син так сич ким па ра ле ли зми ма и 
ана фор ским по на вља њи ма, док је вр ху нац ове гра да ци је дат у пе сми 
„Ју тар ња”, где кроз про стор сно ви дев них сли ка и ко нач ног ра ста ја ња 
ју на ки ње са мај ком емо ци ја до сти же свој нај ви ши сте пен кроз не за др
жив је цај и бол. Пу но је у овом ци клу су ме та фи зич ке зеб ње и гра нич ног 
ис ку ства, че жње, ме лан хо ли је и бо ла, али ова ста ња и осе ћа ња увек 
би ва ју по сре до ва на све жим и ефект ним пе снич ким сли ка ма, те их сто
га чи та лац при хва та као ау тен тич ност јед ног уну тра шњег све до че ња, 
јед на ко као и ау тен тич ност јед ног осо бе ног пе снич ког је зи ка.

По е зи ја Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић је сте јед на ути ша на по е зи ја, 
по е зи ја са мо ра зго во ра. Ме ђу тим, та од ли ка усме ре но сти на се бе нај ви ше 
и нај до след ни је до ла зи до из ра жа ја у по след њем ци клу су, „Не пре ки ну то”. 
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Ов де сти хо ве по нај пре обе ле жа ва са мо за гле да ност, фи на лир ска ин тро
спек ци ја, ко ја се и да ље не од ри че пе снич ке сли ко ви то сти. Би ло да је 
по сре ди смрт или бол, за бо рав или се ћа ње, сти хо ви оди шу ме лан хо ли јом 
и но стал ги јом, че жњом за жи во том, за тра ја њем и се ћа њем. Ов де је лир
ска ме ди та ци ја по ве за на са мо ти вом та на то са, са пост мо дер ни стич ком 
је зич ком са мо све шћу, али и са те жњом ју на ки ње ка не ком но вом, све жем 
и из ме ње ном уну тра шњем рас по ре ду, ка не кој но вој ду шев ној це ло ви то
сти, као што је то слу чај у на гла ше но фи гу ра тив ним сти хо ви ма пе са ма 
„Пре у ре ђе ње со бе” и „Ве ли ко спре ма ње”, али где се су бјек ту на кра ју 
ни шта не га ран ту је уна пред, и где же ље ни ис ход ни је из ве стан, јер по сле 
свог тог фин ги ра ног уну тра шњег ве ли ког спре ма ња оста је прет ња да 
ју на ки ња на по слет ку оста не „са ма као пра зна ве ша ли ца”. То је она уну
тра шња дра ма ове пе сме, јер иден ти тет не мо же да се осло бо ди не ка квог 
„ви шка” уко ли ко се же ли очу ва ти. Он је у пат њи ко ли ко и у ра до сти, у 
бо лу ко ли ко и у за до вољ ству, у гу бит ку ко ли ко и у пу но ћи. Тек укуп ност 
ових са др жа ја чи ни иден ти тет Бо ја ни не ју на ки ње, и оту да та дра ма 
уну тра шњег ап сур да у ње ном по ду хва ту, дра ма јед на ко ко ли ко и из ве
сно тра гич но ис ку ство жи во та.

Из раз ли чи тих аспе ка та по сма тра на, по е зи ја Бо ја не Сто ја но вић 
Пан то вић пле ни и за слу жу је пре да ну чи та лач ку па жњу јер по се ду је све 
па ра ме тре ау тен тич не умет нич ке ар ти ку ла ци је: има ги на ци ју ко ја оне
о би ча ва, пе снич ку сли ко ви тост ко ја осва ја, све жа и за во дљи ва фи гу ра
тив на ре ше ња, фи ну су ге стив ност по ет ске емо ци је, спој кул ту ро ло шке 
и ин ти ми стич ке ин спи ра ци је, не фор си ра ну пост мо дер ни стич ку свест, 
пра ву ме ру ра су то сти у лир ском сен зи би ли те ту – све су то од ли ке ко је 
зби р ку У обру чу чи не јед ним од нај у бе дљи ви јих и нај у збу дљи ви јих лир
ских оства ре ња у прет ход ној го ди ни.

Др Ђор ђе М. ДЕ СПИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

djor dje.de spic@ff.un s.ac .rs 

КАД ВАМ КИ ЛИ КА ЖЕ...

Ли ди ја Ћи рић, Без „Дра ги мо ји”, Со ла рис, Но ви Сад 2017

На кон про во ка тив ног ро ма на Ре кви јем за је дан дан, чи ја се рад ња 
од и гра ва у јед ном по ро дич ном ста ну на Чу бу ри, Ли ди ја Ћи рић на ста вља 
про зно лу та ње по овом де лу Бе о гра да. Ка ко ау тор ка, ро ђе на Чу бур ка, 
свој крај ве о ма до бро по зна је, ње но лу та ње ни је на су мич но. И у но вој 




