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ЗРЕ ЛА МА ЛИ НА У ГРАД СКОМ БЕ СТИ ЈА РИ ЈУ МУ

Ка та ри на Ми тро вић, Утро ба, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017

У не дав но пред ста вље ном ко лу за 2017. го ди ну еди ци ја „Пр ва књи га” 
Ма ти це срп ске ну ди за ни мљив из бор про зе и по е зи је мла дих ау то ра, 
от кри ва ју ћи но ве ства ра лач ке им пул се у са вре ме ној књи жев но сти. Део 
ко ла је и пе снич ка збир ка Ка та ри не Ми тро вић, Утро ба. Ау тор ка се ба ви 
пи са њем филм ских сце на ри ја, од ко јих су два по др жа на од стра не Филм
ског цен тра Ср би је и њи хо ва ре а ли за ци ја се оче ку је 2017. го ди не. Прет
ход не го ди не ње на дра ма Ки да ње иза бра на је као јед на од пет нај бо љих 
на Хар те фак то вом кон кур су за нај бо љи са вре ме ни ан га жо ва ни драм ски 
текст. Њен пр ве нац Утро ба до но си нов пе снич ки сен зи би ли тет, иза зо
ван за кри тич ко про ми шља ње и ин тер пре та ци ју. 

Збир ка је на сло вље на по исто и ме ној пе сми уну тар зби р ке у ко јој 
је, чи ни се сна жни је не го у оста лим пе сма ма, из ра жен ау то по е тич ки мо
ме нат. Она по чи ње сти хо ви ма: „Ја сам све сво је пе сме / на пи са ла у јед ном 
гр чу / или их ни кад ни сам на пи са ла”, што је по ка за тељ не са мо пе сни ки
њи ног ста ња у ко јем пе сме на ста ју већ и о ат мос фе ре ко ја пре о вла да ва 
ве ћим де лом зби р ке. Од јед ног истог гр ча на ста ју раз ли чи то ма ни фе сто
ва ни пе снич ки тр за ји, от кри ва ју ћи као из вор но осе ћа ње зби р ке страх. Он 
је не ка да опи сан као не мир чи је је по ре кло не по зна то, што до дат но ин
тен зи ви ра уз не ми ре ност и па ра ли ше би ло ка кву вр сту деј ства. У по је ди
ним пе сма ма из вор стра ха је ма те ри ја ли зо ван, и то у по зна тим об ли ци ма 
као што су то ђа во, вра не или зми је, али он је дат и у са свим но вим фор
ма ма, ко је не са мо да су ге ри шу ма што ви тост ау тор ке већ ука зу ју и на 
ва жне од ли ке на ше са вре ме но сти. Та ква је „ви ла ули чар ска”, ко ја од сво
јих ви лин ских ка рак те ри сти ка за др жа ва са мо то што во ли да хо да бо са 
по тра ви. У све ту у ко јем крв „ми лу је сто ло ве у клу бу”, она ипак би ра 
хо да ње по тим сто ло ви ма, при че му та ква тран сфор ма ци ја сиг на ли зу је не 
са мо про ме ну вред но сти у са вре ме ном схва та њу ви ле већ и у схва та њу 
са вре ме ног све та. Чу до ви шта у по е зи ји Ка та ри не Ми тро вић при бли жа
ва ју је пе сни ку Но ви ци Та ди ћу. Зве ро ли ки ли ко ви у ње го вим пе сма ма 
са мо по твр ђу ју из об ли чен лик сва ко дне ви це, у ко јој је пе снич ки су бјект 
оп те ре ћен осе ћа јем те ско бе, не сна ђен и упла шен. Та ква сва ко дне ви ца 
че сто под се ћа на ста ње су бјек та из ме ђу сна и ја ве. Слич на вр ста маг но
ве ња по ја вљу је се у пе снич кој збир ци Утро ба, где су сно ви, ако је уоп
ште мо гу ће за спа ти, нај че шће ко шмар ни и ду бо ко обе ле же ни ствар ним 
бри га ма и стра хо ва њи ма. У дру гим слу ча је ви ма при сут на је не ма ње 
ко шмар на не са ни ца, јер ђа во би ва онај ко ји пе снич ком су бјек ту не до
зво ља ва да спа ва. Та ко је у пр вој пе сми збир ке ис так ну то: „ја не спа вам 
већ го ди на ма”, што отва ра мо гућ ност пи та њи ма – на ко ји на чин је ко
шмар на не са ни ца дру га чи ја од ко шмар них сно ва? Је ли то уоп ште он да 
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ја ва? Бег од ђа во ла ис по ста вља се он да као не мо гућ, по што су и еле мен
ти ја ве у ње го вој вла сти. Ци га ре та, фла ша, ас фалт, еле мен ти ко ји се 
по ја вљу ју у го то во сва кој пе сми у збир ци, у пр вој су при ка за ни као део 
ђа во љег ин вен та ра, због че га пе снич ки су бјект по ста је са мо објект ко ме 
фла ша мо ра да се при др жа ва, а ци га ре та па ли. Ни нај о бич ни је рад ње ко је 
чи не сва ко дне ви цу не оба вља ју се без при су ства чу до ви шта, од но сно са мог 
зла. По је ди нац је, да кле, у по е зи ји Ка та ри не Ми тро вић нај че шће не мо ћан 
и за ви сан, као што је то слу чај и у пе снич ком опу су Но ви це Та ди ћа.

Ипак, ђа во ни је је ди ни мо гу ћи пар уса мље ном по је дин цу у овој 
збир ци. Еле мен ти чул но сти пра те по тре бу за не жно шћу и љу ба вљу, ко ја 
је у ат мос фе ри стра ха не рет ко при гу ше на и скрај ну та. По се за ње за дру
гим људ ским би ћем, чак и ка да не ре зул ту је оства ре ним од но сом, ипак 
по ка зу је да се ве ра у та кав од нос, ни под те ре том раз ли чи тих уну тра
шњих и спољ них при ти са ка, не га си. Ме ђу тим, љу бав се у по е зи ји Ка
та ри не Ми тро вић нај че шће по ја вљу је у ви ду слут ње. Оту да они „пре
ки ну ти” сти хо ви ко ји де лу ју као из раз гр ча по ме ну тог у пр вој пе сми. И 
пе сма и љу бав ни од нос опи сан у пе сми до би ја ју исте осо би не – они су 
не до вр ше ни, пре ки ну ти у свом на стан ку, па ау тор ка у пе сми „Љу бав ни
ца” ефект но за пи су је: „ни ка да те ни сам”. Звуч но име пе сме кон тра пункт 
је са др жи ни пе сме, те се мо же за кљу чи ти да је љу бав оства ре на са мо у 
на сло ву, а ста вље на у кон текст ствар но сти тек ети ке том љу бав ни це. 
Пе ва ње и ерос пре пли ћу се и на кра ју пе сме. Уме сто по ет ских кон тем
пла ци ја ти пич них за љу бав ну по е зи ју о то ме „шта би би ло кад би би ло” 
да се љу бав оства ри ла, ау тор ка се на кра ју пи та ка ко би из гле да ла ње на 
пе сма у том слу ча ју. Ти ме се ве за из ме ђу по е зи је и љу ба ви у овој збир ци 
ис по ста вља као мно го ва жни ја не го што се то уо ча ва на пр во чи та ње. 

И мо ти ви љу ба ви, али и ту ге и стра ха у зби р ци Утро ба, кон стан то 
би ва ју де па те ти зо ва ни. У том кон тек сту до бар је при мер пе сма „Те би, 
са мо у би ци”. По че так је обе ле жен сна жним осе ћа њи ма: „Ако јед ном успеш 
да се уби јеш / ја ћу да про кли њем / не ћеш има ти ми лост / има ду ша да 
те бо ли / би ће ти кри во / не ћу ти да ти да одеш / пре ко”. Иа ко се гра да тив
но на ја вљу ју и пла ка ње, ври шта ње, пљу ва ње, и глас ко ји ће до пре ти „и 
го ре и до ле”, оче ки ва на кул ми на ци ја из о ста је. Пе сма се за вр ша ва сле де
ћим сти хо ви ма: „ако јед ном успеш да се уби јеш / ја ћу и да ље да се сме јем 
/ ја ћу и да ље да жи вим / ја ћу и да ље да љу бим / не ке дру ге / ако је то 
оно што си хте ла”. Не за у ста вља ње при род них то ко ва жи во та, без об зи
ра на ту ђе уми ра ње, ис по ста вља се као су ро ви је од сва ке вр сте жа ље ња 
и про кли ња ња. Јед но став ну чи ње ни цу да се жи вот на ста вља ау тор ка 
ва ри ра на раз ли чи те на чи не у сво јим пе сма ма, али сва ки пут је ли ша ва 
па те те ти ке. Реч „не ћу” (јед на од нај за сту пље ни јих у збир ци) до но си нов 
ква ли тет, ко ји је сна жни ји од пр ко сног то на и пре ва зи ла зи по ку шај 
бун та. Њом се из ра жа ва из бор лир ског су бјек та. Та ко се у по је ди ним 
пе сма ма лир ски су бјект сам од лу чу је да на ста ви да жи ви, што има ве ће 
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зна че ње ако се по сма тра у скло пу це ле зби р ке где „не што”, не ка да та
јан стве но, не ка да ја сно име но ва но, али увек зло, до но си од лу ке уме сто 
лир ског су бјек та. Од по ме ну тог при др жа ва ња ци га ре те, до ра зних об ли
ка ухо ђе ња и тех ни ка за стра ши ва ња, мрач не си ле на раз ли чи те на чи не 
обез бе ђу ју сво је при су ство у жи во ту чо ве ка. Ипак, чо век то ме не пре
ста је да се од у пи ре. Жи вот се на ста вља и у та квим су мор ним усло ви ма, 
али лир ски су бјект упра во у тре ну ци ма оча ја ста вља у фо кус сво ју мо
гућ ност од лу чи ва ња: „од лу чи ла сам да уста нем / и про бам још јед ном 
/ ра дост”. Та ко се у зби р ци по ја вљу је и мо гућ ност на де. На да да је ра дост 
мо гу ћа упр кос све при сут ном злу ис ка за на је у пе сми суп тил но, не на
ме тљи во, али до вољ но ја сно. На тај на чин је зби р ка Утро ба обо га ће на 
но вим ква ли те ти ма. Раз ло зи за ра дост су јед но став ни, њи хо ва по ја ва у 
по е зи ји Ка та ри не Ми тро вић не де лу је уси ље но, а ње на вред ност је у 
то ме што, упр кос јед но став но сти тих раз ло га, не до зво ља ва да бу ду 
под ра зу ме ва ни. Љу бав пре ма бра ту, на при мер, је дан је од та квих раз
ло га. Од нос из ме ђу бра та и се стре не иде а ли зу је се, чак се при ка зу је у 
свој сво јој деч јој су ро во сти, због че га је до за не жно сти у за вр шном сти ху, 
„то се мно го во ли”, без су ви шног сен ти мен та. Не ма га ни у су о ча ва њу 
са не при јат ним жи вот ним исти на ма. Та кво су о ча ва ње де ша ва се у јед ној 
од бо љих пе са ма у зби р ци, „Ге ни”. У њој је по је ди нац ста вљен у ши ри 
вре мен ски и про стор ни кон текст, а ре чи јед ног оца до би ја ју ка рак тер 
уни вер зал но сти. Пе сма о „про клет нич ком ге ну ко ји се ву че по ро ди цом” 
пре ра ста у пе сму о свим не срећ ним по ро ди ца ма, о њи хо вим по ро ци ма 
и сла бо сти ма ко је ву ку по ре кло још од оних ко ји су ра за пе ли Ису са, али и 
од оних ко ји су за па ли ли Со до му. За ни мљи во је што се Со до ма по ми ње 
у та квом кон тек сту, а не у уо би ча је ном као ме сто гре ха. Ти ме се ја сно 
на го ве шта ва став да се грех гре хом не по ти ре, већ се из но ва об на вља у 
но вим об ли ци ма. Та ко се и ра ђа ју „де ца про кле та / што су срећ на по мра
ку / а пљу ју на дан”. У пе сми се не ну де ин стант ре ше ња ка рак те ри стич
на за са вре ме но до ба. Од про клет нич ког ге на не ма бе га: „мој ћа ле ка же 
/ то је као вир / опу сти се и то ни / ако из ро ниш на по вр ши ну / би ћеш 
срећ на”. Онај ко је спре ман да по то не, има и мо гућ ност да из ро ни, те се 
чи ни као да ау тор ка то ком це ле зби р ке при ка зу је спе ци фи чан мо ме нат 
то ну ћа у ко јем по је ди нац још увек не зна да ли ће са свим по то ну ти, или 
ће из ро ни ти на по вр ши ну. Ње на по е зи ја та ко да је но ви увид у оно што 
би се мо гло на зва ти ста њем лим ба. 

И ста ње лим ба, али и па као, до би ја ју но ве осо би не у зби р ци Утро ба. 
Змиј ска ле гла и зве ри ња ци са да су укло пље ни у ам би јент гра да. Ту лир
ски су бјект жи ви за јед но са про сја ци ма, ма ни ја ци ма и „оцва лим про па
ли ца ма”, али и са „ра сту ћим ђа во ли ма”. Опис град ског про сто ра че сто се 
за сни ва на алу зи ја ма на бе сти ја ри јум, што је још јед на осо би на ко ја по ве
зу је по е зи ју Ка та ри не Ми тро вић са по е зи јом Но ви це Та ди ћа. У Та ди ће вој 
по е зи ји град је ви ђен из јед не осо бе не пер спек ти ве ко ја се за сни ва на 
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спа ја њу два ти па чо ве ко вог ис ку ства. Јед но је оно ко је је на ста ло у дав
ним вре ме ни ма, ка да је зло сво ју сим бо ли за ци ју до би ло у об ли ку ђа во ла, 
док се дру го ис ку ство об ја вљу је иза хо ри зон та мо дер но сти, у ко ме су ве
ли ке људ ске на се о би не ви ђе не као по зор ни це на ко ји ма де лу ју де мон ске 
си ле. Спа ја њем ова два ти па ис ку ства у по е зи ји Но ви це Та ди ћа че сто се 
оства ру је ефе кат гро те ске, ко ји у зби р ци Утро ба, и по ред ху мор не ин то
на ци је, из о ста је. Ме ђу тим, и је дан и дру ги тип ис ку ства мо же се уо чи ти 
у пе сма ма Ка та ри не Ми тро вић. Ђа во ли ко ји ски та ју кроз шу му, цр ни па
цо ви и пре ве ли ке жи во ти ње, по ја вљу ју се нај че шће ка да се град ска све тла 
уга се, у сно ви ма и не са ни ца ма лир ског су бјек та. Сам град, са сво јим пр ља
вим сте пе ни ца ма и „умо р ним, смр дљи вим љу ди ма”, иде ал на је по зор ни
ца за зло. Ипак, ау тор ка пре ва зи ла зи хо ри зонт оче ки ва ња ка да бе сти ја
ри јум гра да при ка зу је у со фи сти ци ра ним ам би јен ти ма. На кок те лу по сле 
пред ста ве у пе сми „Во ди ме”, „ма то ри бит ни љу ди / во ле мла де ле пе де
вој ке / да им се сме шка ју”. Чи ни се да де мо ни са вре ме ног до ба ни су ви ше 
ре па ти ђа во ли из фан та зи ја и сно ва, већ „пи сци ре ди те љи глум ци / и сви 
они што се кур че / што не знаш ко су / а њи ма тре ба да се на сме јеш”. Пе сма 
о ла жним осме си ма и ба ја тим сен дви чи ма на тај на чин отва ра мо гућ ност 
за озбиљ но пре и спи ти ва ње но вих об ли ка ко је зло пре у зи ма, а ко ји ма сва
ки чо век би ва окру жен у град ском про сто ру са вре ме ног све та. 

Пе сма „Утро ба”, по ко јој је зби р ка на сло вље на, за вр ша ва се сле де
ћим сти хо ви ма: „ја сам сав свој па као / ву кла на ле ђи ма / док сам хр ли ла 
ра ју / ума за них цр ве них ру ку / са зре лом ма ли ном / ко ју сам крц ка ла / не 
раз ми шља ју ћи / ку да ме во ди / утро ба”. Упр кос па кле ном окру же њу у ко јем 
се лир ски су бјект го то во стал но на ла зи, те жња за ра јем не пре ста је. Та ква 
те жња је у збир ци при ка за на не пре тен ци о зно, као же ља за оства ре њем 
ин тим ног, лич ног ра ја, до ко јег би до ве ла упра во – утро ба. Ка та ри на Ми
тро вић не гра ди у сво јој по е зи ји уто пиј ске све то ве. Она суп тил но, не на
ме тљи во, не ме ња ју ћи усло ве у ко ји ма чо век оби та ва у са вре ме ном све ту, 
по ку ша ва да по ка же да је на да мо гу ћа, и у та квим усло ви ма, и у та квом 
све ту. Та ко ђе, ње на по е зи ја упу ћу је на за кљу чак да иг но рант ски став 
пре ма но вим об ли ци ма зла не ће омо гу ћи ти да они не ста ну. Ау тор ка при
ка зу је чо ве ка у су жи во ту са њи ма, и у же сто кој, не рет ко ни ма ло ле пој 
бор би за соп стве ни из бор и соп стве ну моћ од лу чи ва ња. Лир ски су бјект 
од би ја да бу де објект де мон ских си ла око се бе, а по ра зи ко ји на кон то га 
на ста ју да ти су у свом си ро вом и гру бом ви ду. Јед на од вред но сти пр ве 
пе снич ке збир ке Ка та ри не Ми тро вић је сте то што, упр кос не у леп ша ном 
при ка зу сва ко днев них чо ве ко вих бор би и по ра за, ис ти че и све сит не по
бе де – гр че ви те по ку ша је да се во ли и да се по но во про на ла зи ра дост. 
Та ко је да та и јед на (а мо жда и је ди на) ал тер на ти ва на ра ста ју ћем злу у чо
ве ку и око ње га. За про на ла зак но вих ал тер на ти ва, уко ли ко их има, оста
вљен је про стор у иш че ки ва њу но вих пе са ма Ка та ри не Ми тр о вић.

Са ња ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ




