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У ПО ТРА ЗИ ЗА МЕ ТА ФО РОМ

Ка та ри на Пан то вић, Уну тра шње не вре ме, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2019

Нај ва жни ји естет ски, са мим тим су штин ски, зах тев ко ји би мла ди 
де би тант у са вре ме ној по е зи ји тре ба ло да ис пу ни је сте да сво јим ства
ра лач ким ус хи том ру ко во ди са мо све сно, са од го вор но шћу пре ма је зи ку 
и тра ди ци ји на ко ју ће се на ка ле ми ти. Кри ти ка би, с дру ге стра не, тре
ба ло да бу де спрем на да опро сти мо гу ћи да нак не ис ку ству, те да де би
тан ту про гле да кроз пр сте, ре ци мо на оним ме сти ма где мо же да се 
до го ди да се, ре чи ма Ива на В. Ла ли ћа, „ма шта нео пре зна ко ви но пре
ло ми у по рок”, и да свој вред но сни ком пас усме ри и пре ма са гле да ва њу 
мо гућ но сти да љег раз воја ње го ве по е зи је. Дру гим ре чи ма, да про це ни 
да ли ау тен тич ни ква ли тет књи гепр вен ца успе ва да за се ни не до стат ке, 
ко ји се на раз не ства ра лач ке на чи не мо гу ко ри го ва ти у по то њим књи
га ма. 

У том сми слу, не ма сум ње да је Ка та ри на Пан то вић са чи ни ла пе
снич ки ру ко пис ко ји, из над све га, све до чи о та лен ту и о зре лом при сту
пу по е зи ји, те да за вре ђу је да бу де штам пан у из да њу Би бли о те ке Пр ва 
књи га. Чи ни нам се да би смо пе снич ке пр вен це мо гли гру бо да по де ли
мо на оне ко ји пред ста вља ју ме ха нич ки са ку пљен збир пе са ма и оне у 
ко ји ма ипак вла да на че ло си сте мат ског и си сте ма тич ног ор га ни зо ва ња 
пе снич ке гра ђе. Пред на ма је књи га ор га ни зо ва на у три ци клу са („Зах те
ви”, „Не из ве сност че ка ња”, „Ка да смог нем сна ге”), о чи јој ме ђу соб ној по
ве за но сти, те по ве за но сти са на сло вом зби р ке, тре ба, мо жда нај пре, ре ћи 
по не ку реч. На слов Уну тра шње не вре ме не дво сми сле но су ге ри ше да је 
основ на те мат ска пре о ку па ци ја ау тор ке чи сто лир ска, и да је су бјект тог 
лир ског све та угро жен. У пр вом ци клу су та се угро же ност пред ста вља 
у нај ве ћој ме ри кроз ди на ми чан од нос су бјек та и гра да, при че му је реч 
о гра ду као јед ном од нај ва жни јих то по са у са вре ме ној књи жев но сти; о 
гра дуби ћу, упра во јед ном од ви нов ни ка уну тра шњег не вре ме на. Пан
то ви ће ва ће у пе сми „Че ти ри при зо ра о љу ди ма”, да кле, већ на по чет ку 
зби р ке, по ста ви ти пи та ње: „За што ни сам јед но став на као при ро да / Да се 
са ма од се бе об на вљам / Без ту ђе по мо ћи // За што”, да би се не ка вр ста 
има нент ног од го во ра по ла ко от кри ва ла ка ко чи та њем од ми че мо од по
чет ка: су бјек ту ће град, као би ће ди ја ме трал но су прот ста вље но при ро ди, 
уки ну ти пра во на би ло ка кву јед но став ност, про бу ди ће у ње му анк си
о зност, не го ва ће му стра хо ве, из о штра ва ће му ин тро спек ци ју на во де ћи 
га на кон стант но пре и спи ти ва ње соп стве ног уну тра шњег све та, нај че шће 
услед кон так та са спо ља шњим, то јест – са гра дом. Тре ћа пе сма зби р ке, 
на сло вље на упра во „Град”, су ге ри ше ка ко сâм ис ко рак ка спо ља шњем 
све ту зна чи опа сност: „Чим сам иза шла на по ље / Све тлост је у ме ни 
иза зва ла вр то гла ви цу / Обла ци се над ви ли на да мном / Као не по жељ на 
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мај ка”, а по вра так у „ком форзо ну” зах те ва уми ва ње, као чин де ма ски
ра ња: „Тре ба уве че / Спра ти овај град с ли ца”.

Град „ли чи на пе пе ља ру”, „ри да у си вим ру кав ци ма”, у ње му „људи 
за со бом ба ца ју пи кав це гру бо као да се / отре са ју не ке ве ли ке не сре ће”, 
у ње му „не ки чо век се ди ис пред цр кве / И при ча сам са со бом”, а уса мље
ни чо век у ау то бу су „у свом од ра зу у пр ља вом ста клу / пре по знао је ста
рог при ја те ља”, у ње му је ди ни спас (тач ни је: при вид спа са) мо жда мо же 
да пру жи „тек слу чај ни до дир ру ке не по зна те / же не у про ла зу”; а пи
са ње пе сме оме та „плач из су сед ног ста на”. Ова квом ме ха ни зму спо ља
шњег све та су прот ста вља се ерос, као уро ђе ни на гон за са мо о др жа њем 
ин ди ви дуе, за хва љу ју ћи че му пе снич ки су бјект успе ва да гра ви ти ра ка 
оној по ме ну тој јед но став но сти при ро де: „Пу сти ме с ри ту а ли ма / Сва
ко днев ним бо жан стви ма / Со ци о по ли тич ком ствр но шћу / По зи ва њем 
на све це и фи ло зо фе // Хо ћу да ти про у чим те ло / (...) // Ме ни је ко жа про
вид на / (...) / Ви де ми се ве не чак и по сто ма ку и гру ди ма / Мла де су / 
Ду гач ке и упо р не / Као млаз из до тра ја ле сла ви не // Као да се жи вот из 
све сна ге / Раз гра нао по ме ни”.

Ци клу си ове зби р ке пред ста вља ју три ета пе уну тра шњег не вре ме
на: пр ви пре до ча ва ат мос фе ру у ко ме оно на ста је, да би се у дру гом 
фо кус по ме рио са гра да ка уну тра шњем ми кро ко смо су, те о тка њу ду ше 
пе ва ло од луч ни је, као о ле пе зи осе ћа ња, ме ђу ко ји ма се нај пре из два ја ју 
страх од смр ти, ста ре ња, про па да ња, не мо гућ но сти ус по ста вља ња сим
би о зе с дру гим би ћем (че му се, по но во, опи ре ерос: „Ме ђу над гроб ним 
спо ме ни ци ма осе ћам / сво је де во ја штво”). Тре ћи ци клус у го то во свим 
аспек ти ма на ли ку је дру гом, али се про ме на очи та ва на та на ној по вр ши
ни емо тив ног на бо ја – ме лан хо ли ја усту па ме сто ре зиг на ци ји ко ја по ста
је зре ла, по ста је ко нач на: „Ре кли су ми да сам ис пра жње на од зна че ња 
као / оп ште ме сто и да не би тре ба ло да се / ода зи вам на до де ље но име 
/ Већ са мо да по диг нем ро лет ну, / отво рим се зо ну стр пље ња / Из дам 
про глас о под но шљи во сти све та ра се чем / пе сму на два де ла”.

Зна чај но ме сто у зби р ци за у зи ма прет по след ња пе сма пр вог ци клу
са, ко ја на го ве шта ва упра во уки да ње то по са гра да у на ред ном ци клу су 
(што не зна чи да ће се оно што би се услов но на зва ло рад њом пре ме сти
ти у дру ги ам би јент), те на ре че но пре ме шта ње фо ку са. У „Тер мо ви зи ји” 
лир ски су бјект пр ви пут од ла зи из ван гра да, и то ка ко би та мо са хра нио 
сво је стра хо ве – јер је град ме сто на ко ме на ста ју: „Ре ђа ју се стра хо ви 
као књи ге на по ли ци / Упр кос то ме што по ку ша вам да их са хра ним / По
пут укру ће ног ма чи јег те ла не где из ван гра да / Ви де мој то плот ни од раз 
/ И др же ме на ни ша ну”. За др жи мо се на мо гу ћем по во ду за ова кав на слов 
пе сме. Тер мо ви зи ја је си стем сни ма ња то пло те из ве сног објек та. Ако 
би смо има ли за да так да јед ном реч ју на зо ве мо ста ње ко јим је у дру гом 
и тре ћем ци клу су зби р ке пе снич ки су бјект у пот пу но сти де тер ми ни сан, 
упо тре би ли би смо је дан на из глед уни вер за лан по јам: пре о се тљи вост. 
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Пе снич ки су бјект ове по е зи је па ти од по ви ше не тем пе ра ту ре као ста ња 
ду ше, од оне пре о се тљи во сти ко ја је за пра во би тан услов да се бу де пе
сни ком. Све што до ла зи у до дир са ње го вом пер цеп ци јом по ста је по вод 
за кон тем пла ци ју. Та пре о се тљи вост од ре ђе на је у бит ној ме ри осе ћа јем 
си мул та ног и син хро ног по сто ја ња соп стве ног би ћа, ап со лут ног ста па ња 
са свим, што се, ре ци мо, ви ди на при ме ру „Пе сме о сре ди”: „Под ме тал
ним све тлом / Нај ве ћа сам од свих ру ских ба бу шки // Ја сам сву да, у 
сва ком ча су / У вре ме ну и про сто ру / Али то ми ни шта не вре ди: У мени 
је то пли на ко ја је / Иш ча ши ла сво је згло бо ве”.

О ре зиг на ци ји као ста ву пе сни ки ње пре ма све ту све до чи че сто 
про ве ја ва ње осе ћа ња да ни ка ква це ло ви та ви зи ја све та не мо же да се 
ус по ста ви, ис пе ва ног мир ним, го то во апа тич ним то ном. На по чет ку пе сме 
„За хвал ност” пре до че на је си ту а ци ја у ко јој де те, сим бол у збир ци ко јим 
би се мо гло по за ба ви ти из ван окви ра овог при ка за, мај ци по ста вља пи
та ње – „А шта се не рас па да?” А на ша пе сни ки ња у „Пе сми о сре ди” 
ка же: „Ни шта ме не мо же до та ћи: / не по сто ји це ли на / са мо ка ле и до скоп 
кроз ко ји / гле дам обе ше но сун це”. По след ња пе сма зби р ке, на сло вље на 
„Дра ги днев ни че”, мо гла би се ту ма чи ти и као апо стро фа чи та о цу, а 
ње ни по след њи сти хо ви као ау то по е тич ки траг ко јим се ука зу је да је 
си мул та ност као он то ло шки ста тус пе снич ког су бјек та јед на од ре фе рент
них та ча ка ове по е зи је: „Кроз би ло ко ју тач ку рав ни мо же се по ву ћи / 
Бес ко нач но мно го пра вих / Е сад за ми сли уме сто тач ке рав ни / Мо је 
ср це”.

Ме ђу стил ским ка рак те ри сти ка ма по е зи је Ка та ри не Пан то вић пр вен
стве но је уоч љи во че сто, и чи ни се симп то ма тич но, из бе га ва ње ме та фо ре. 
Зби р ку Уну тра шње не вре ме фор мал но од ли ку је по за ма шан низ пе снич
ких сли ка оства ре них пу тем убе дљи вих, успе лих по ре ђе ња. Из дво ји ће мо 
не ка од њих: „Сре ћа је пред ме не ис тр ча ла / Као ус пла хи ре на бу ба шва
ба кад / Све тло на гло пре ки не мрак”; „Мо је ср це мо ра ће да бу де жи ла во 
по пут / До бро раз ги ба них но гу ба ле ри не у цр ном”; „Би ћу ти ха и ћу та ћу 
/ Као тек за ко па на ур на”; „Сун це је хра па во по пут мач јег је зи ка”; „Све ће 
се раз мек ша ле и ис кри ви ле по пут / Ли ца бес кућ ни ка”; „Дан је по ро зан и 
про мен љив као сан”; „Дан је по не де љак и ву че се као ра ње ни вук”; „пас 
се вр ти око сво је осе као дер виш”; „И мо ја ду ша се рас цве та ва / Као ста
ри ки шо бран”; „отва ра ју ру ке по пут ше ста ра”; „Све тлост је ни ска и 
ис па ра ва у на ма / спо ро и те шко као се ћа ње као теч но сти те ла”; „Ис пи
је на сам по пут ли сти ћа за лу три ју / Крх ка као ми ри сни ин диј ски шта пић 
/ Пре ба че на као ке са пре ко са о бра ћај ног зна ка”; „Тру ну ми сли и су ше 
се као бад њак”; „Из вр ну ла се као ста ра ча ра па”; „Кру жим гра дом ко ји 
се си ја као ду ша” и та ко да ље. Чак и ка да ни је ди рект но, по ре ђе ње на ђе 
не ки по сред ни об лик да се оства ри, ре ци мо пу тем из ра за „ли чи на”; 
„под се ћа на”. С дру ге стра не, ме та фо ре ни су та ко фре квент не иа ко су 
ве о ма сна жне и пре ци зне: „Обе ше но сун це”, „гре бен се бе”, „сла ни траг на 
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ја сту ку”, „бе ли пе чат на не бу”, „улич ни кр во то ци”, „пла ви ча сти цве то ви 
по вра ту”, „кан џе по дне ва”, „ри бља ти ши на” и та ко да ље. По е зи ја Ка
та ри не Пан то вић је на ра тив на, де скрип тив на, раз го вор на, у њој не ма 
истин ске те жње ка хер ме тич но сти, за то су ау тен тич на по ре ђе ња че шћа од 
ау тен тич них ме та фо ра. А мо гућ но је да се иза то га кри је не што ду бље, 
не што што се ти че лич ног, емо ци о нал ног од но са пре ма је зи ку. Јед ну од 
ау то по е тич ких пе са ма збир ке, у ко јој се ег зи стен ци јал ни пе снич ки ста
тус пре и спи ту је кроз од нос пре ма ре чи ма, Пан то ви ће ва за вр ша ва сти хо
ви ма: „Мо рам, јед но став но се / Мо рам опре де ли ли за реч / За реч као за 
це ли бат, или жи вот ног са пут ни ка, / Али // Ко ја је то реч спрем на да се 
пот чи ни / и из гу би у ме ни”. Зар се не мо же по тра га за том „је ди ном пра
вом” реч ју сим бо лич ки ту ма чи ти као по тра га за ме та фо ром? 

Оста је нам да се пи та мо да ли ће та по тра га обе ле жи ти це ло куп но 
ства ра ла штво та лен то ва не Ка та ри не Пан то вић – да ли ће стил ске осо
бе но сти зби р ке Уну тра шње не вре ме по ста ти оно по че му ће мо увек, без 
сум ње, пре по зна ти њен ру ко пис. Јед но је си гур но – упр кос по је ди ним 
сла бо сти ма, по пут не до вољ но суп тил ног рит ма, мла да пе сни ки ња сту
пи ла је на књи жев ну сце ну сми ре но, си гур ним ко ра ком, без мла да лач ке 
пре тен ци о зно сти пре по зна тљи ве по по тре би за екс це сом, ко ји је нај че шћа 
по сле ди ца де струк тив ног и, пре све га, нео д го вор ног слу же ња је зи ку. 
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