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чи та лач ким уку си ма и по е тич ким пре фе рен ци ја ма. Жи ва но ви ћа би смо 
не дво сми сле но мо гли оква ли фи ко ва ти као пе сни ка у кла сич ном сми слу 
ре чи, ко јем је пи са ње по е зи је ели ти стич ка ак тив ност, а не дру штве ни 
за да так или вид ар ти ку ла ци је ка квог иде о ло шког ста но ви шта. Без об зи
ра на то да ли је ели о тов ски „упе глан” или вит ма нов ски про до ран и 
екс це сан, он од луч но сто ји на бе де му од бра не чи сте по е зи је, по е зи је као 
та кве, по е зи је као умет нич ке (са мо)све сти и ег зи стен ци је по се би. За то 
је до сто јан по што ва ња.
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РИ ТАМ МО ДЕР НЕ СРП СКЕ ЛИ РИ КЕ

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Чист об лик ек ста зе: сту ди је и есе ји о срп-
ском пе сни штву, По ве ља, Кра ље во 2019

Сту ди је и есе ји о срп ском пе сни штву Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић 
уо бру че ни су по све ин те ре сант ним и упу ћу ју ћим на сло вом Чист об лик 
ек ста зе. У увод ном тек сту „О овој књи зи” ау тор ка на ја вљу је да ће чи та
лац би ти у при ли ци да про пра ти

...јед ну спе ци фич ну, мо гли би смо ре ћи, са свим услов но, су ма тра
истич ку ли ни ју на сле ђа и раз во ја срп ске по е зи је до да нас. Због то га је и 
на слов књи ге „Чист об лик ек ста зе” у зна чењ ској са гла сно сти са књи гом 
„На сле ђе су ма тра и зма” у ко јој смо ана ли зо ва ли од ре ђе не фе но ме не срп
ског пе сни штва кра ја про шло га ве ка. Су ма тра и зам, као по ет скофи ло
зоф ски по глед на свет Ми ло ша Цр њан ског под ра зу ме ва но ве фор ме, но ви 
дух и но ву осе ћај ност ко ји се сим бо лич ки јед на че са по зна тим ци та том 
из ау то ро вог есе ја „Об ја шње ње Су ма тре”. Пе сни ци чи ја се де ла ов де ту
ма че, од ро ман ти ча ра и Ди са до са вре ме них пе сни ка, обе ле же ни су не са мо 
но вим пе снич ким је зи ком и прак сом, већ и ду би ном они рич ког и ни хи
ли стич ког епо хал ног ис ку ства, сна, ви зи је и ха лу ци на ци је, кри тич ким и 
про роч ким го во ром, хи пе ре ро ти зо ва ним то по си ма, по тра гом за иден ти
те том, флу ид но шћу су бјек та, са свим на тра гу ау то по е тич ких про ми шља ња 
и по е ти ке као не по сред ног пред ме та пе ва ња.

Кон текст по зна тог ци та та из „Об ја шње ња Су ма тре” гла си ова ко:

Без ба нал них че тво ро ку та и до бо шар ске му зи ке до са да шње ме три
ке, да је мо чист об лик ек ста зе. Не по сред но! По ку ша ва мо да из ра зи мо 
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про мен љи ви ри там рас по ло же ња, ко ји су, дав но пре нас, от кри ли. Да 
да мо тач ну сли ку ми сли, што спи ри ту ал ни је!

Сто га би се евен ту ал но мо гло при ме ти ти да пе сни ци о ко ји ма Бо ја на 
Сто ја но вић Пан то вић пи ше у књи зи пред ста вља ју сво је вр сну Су ма тру, 
тј. су ма тра и стич ко остр во срп ске по е зи је, а да је чи та ва књи га ње го во 
об ја шње ње или ти на уч ни ци на „тач на сли ка ми сли”.

Раз у ме се, Цр њан ски је о „ек ста зи” пи сао и у тек сту „За сло бод ни 
стих”, из јед на ча ва ју ћи ри там са ек ста зом, па је та ко омо гу ће на „ду бо ка 
об но ва” рит ма, што до би ја на зна ча ју ако се има у ви ду да за пе сни ка 
ек ста за пред ста вља оно „нај дра го це ни је у пе сми”. Та ко ђе, сло бо дан стих 
мо дер не умет нич ке ли ри ке од ли ку је се „сво јим рит мом по лу сна са свим 
ве за ним за ри там ми сли”. Ако на ве де не тач ке овог про грам ског есе ја 
кон тек сту а ли зу је мо са књи гом Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, мо же мо 
ре ћи да ау тор ка ту ма чи у сво јим сту ди ја ма и есе ји ма оно „нај дра го це
ни је у пе сми”, али и ши ре – по е зи ју оних пе сни ка ко ји се мо гу сма тра ти 
„дра го це ним” за срп ску књи жев ност, јер пред ста вља ју за лог ње не „ду
бо ке об но ве”. Та ко ђе, ка да се има у ви ду зна чај но ме сто из есе ја „Хе лен
ски ви ди ци” Ани це Са вић Ре бац, где се ек ста за де кла ри ше „као јед но 
нај ви ше ста ње ду ше”, мо же се кон ста то ва ти да је при ма ран ана ли тич ко
ин тер пре та тив ни циљ у мо но гра фи ји не са мо стру чан и те ме љан при ступ 
гра ђи, за сно ван на чи ње ни ца ма, већ и по ку шај до се за ња оних ап стракт них 
и ми стич ких са зна ња о пе снич ким тек сто ви ма ко ји су оли че ни и у ка те
го ри ји вред но ва ња (оно „нај дра го це ни је”) и кроз до пи ра ње до „нај ви шег 
ста ња ду ше” ира ци о нал ним пу тем, кроз „по лу сан”.

По ве за ност „рит ма по лу сна” са „рит мом ми сли” до не кле је илу стро
ва на ода би ром сли ке за ко ри це књи ге Чист об лик ек ста зе. Ра ди се, на  име, 
о гра фи ци При зи ва ње сно ва и ко шма ра (1903) сим бо ли сте и екс пре си
о ни сте Ал фре да Ку би на, на ко јој је на цр та на же на са по лу про фи лом 
цр не ко стур ске ло ба ње, с ле ђа, у по лу се де ћем и по лу ле же ћем по ло жа ју. 
Осим што је у по тен ци јал ној ко ре ла ци ји са „рит мом по лу сна”, Ку би но ва 
гра фи ка ем бле мат ски су бли ми ше оне ин тер пре та тив не тач ке у по е зи ји 
пе сни ка „од ро ман ти ча ра и Ди са до са вре ме них пе сни ка” ко је се чи не 
сто жер ним у књи зи.

Ка да пи ше о сло бод ном сти ху, Цр њан ски на по ми ње и да код нас 
то пи та ње ни је би ло ре ше но, те да су га не рет ко и по гре шно на зи ва ли 
про зом. Ово ме сто мо же мо са гле да ти као ме сто дво стру ког од је ка ка да 
је реч о књи зи Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић. С јед не стра не, на уч ни ца у 
од ред ни ца ма о сим бо ли зму и екс пре си о ни зму у Пре глед ном реч ни ку 
ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри (2011) ис
ти че упра во про блем њи хо вих тер ми но ло шких и иних не ре ше но сти у 
срп ској на у ци у књи жев но сти: 
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У срп ској ком па ра ти сти ци и на у ци о књи жев но сти тер мин „екс пре
си о ни зам” упр кос те мељ ном из у ча ва њу ме ђу рат не књи жев но сти, још увек 
ни је до био ле ги ти ман ста тус. 

И:

Ка да је реч о сим бо ли зму у срп ској књи жев но сти, по јам/тер мин се 
ни ка да ни је уста лио као оп шта од ред ни ца за пра вац или пе ри од (...) по чев 
од де ве де се тих го ди на 20. ве ка у на шој књи жев ној те о ри ји, исто ри ји и 
кри ти ци уста ли ли су се и тер ми ни „нео сим бо ли зам”, „пост сим бо ли зам” 
и „тран сим бо ли зам”, а да прет ход но – у до број ме ри – за пра во и ни је ап сол
ви ра но пи та ње сим бо ли зма у мо дер ној срп ској књи жев но сти. 

И ма да у Чи стом об ли ку ек ста зе ау тор ка не да је те о риј ску рас пра
ву о овим пој мо ви ма, она им пли цит но, кроз ана ли тич ку при зму, у до број 
ме ри по ку ша ва да дâ до при нос њи хо вом ре ша ва њу. С јед не стра не ре
фе ри ше на соп стве на прет ход на ис тра жи ва ња, сту ди је и књи ге, док се 
с дру ге не рет ко по зи ва на есе је Ива на В. Ла ли ћа, ко ји мо гу по слу жи ти 
као зна чај но по ла зи ште и ин тер пре та тив на плат фор ма, што се и под
вла чи у увод ном тек сту: 

...он [наслов Чист об лик ек стазе] асо ци ра на сло же но на сле ђе европ
ског и срп ског ро ман ти зма у оном сми слу ка ко га је, као син те тич ко лич ну 
фор му лу, раз у ме вао Иван В. Ла лић. А он је био зна ча јан за ар ти ку ла ци ју 
сим бо ли зма и екс пре си о ни зма, не што уме ре ни јег мо дер ни зма и ра ди кал
ни јег аван гар ди зма, али и пост мо дер ни стич ких по ет ских тен ден ци ја.

Про блем тре ти ра ња сло бод ног сти ха као про зе, чи је је ре ша ва ње 
за чео Цр њан ски, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић у до број ме ри је раз ре ши
ла, по ста вља ју ћи га у окви ре про за и де. На кон не за о би ла зне ан то ло ги је 
Срп ске про за и де – Ан то ло ги ја пе са ма у про зи (2001) и те о риј ске књи ге 
Пе сма у про зи или про за и да (2012), на уч ни ца је на ста ви ла са ин тер пре
та тив ним про ду бљи ва њем овог по ља ис тра жи ва ња. У књи зи Чист об лик 
ек ста зе мо же мо про чи та ти три сту ди је ко је у ди рек тан про блем ски фо кус 
ста вља ју про за и ду („’Јав на пти ца’ Ми ла на Де дин ца и дис курс пе сме у 
про зи”, „За по ста вље на фор ма: Пе сме у про зи Де сан ке Мак си мо вић” и 
„Есте тич ки и по е тич ки до при нос са вре ме ном раз во ју пе сме у про зи у 
књи жев ном де лу Бо ри сла ва Ра до ви ћа”), ме ђу тим, је дан од ин те гра тив
них фак то ра књи ге упра во је хер ме не у тич ка по зор ност, усме ре на на 
пе сме у про зи и дру гих пе сни ка (Пе тра Ма то ви ћа, Ђор ђа Де спи ћа), па 
и ука зи ва ње на „про за и де ко је пи шу про за и сти”.

Ау ра Ми ло ша Цр њан ског, и из ван на ве де них за па жа ња, чи ни се 
ва жном у још ба рем јед ном аспек ту. Фи гу ра кла си ка срп ске књи жев
но сти, ре чи ма Ху га Фри дри ха го во ре ћи, уне ко ли ко игра ону уло гу у 
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кон сти ту и са њу струк ту ре, или ти, пре ци зни је, рит ма мо дер не срп ске ли
ри ке ко ју су има ли Бо длер, Рем бо, Ма лар ме, Вер лен и др. На том тра гу 
вре ди по ме ну ти и њој срод ну али не за вр ше ну мо но гра фи ју То до ра Ма
ној ло ви ћа Осно ве и раз вој мо дер не срп ске по е зи је, у ко јој, ка ко се на во
ди у Пре глед ном реч ни ку, „ау тор на осно ву ана ли зе опу са нај зна чај ни јих 
фран цу ских сим бо ли ста ту ма чи раз вој ни лук мо дер не по е зи је од ро ман
ти зма до свог вре ме на”. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић им пли цит но, а има
ју ћи у ви ду и Фри дри ха и Ма ној ло ви ћа, књи гом Чист об лик ек ста зе 
ус по ста вља сво ју па ра диг му „мо дер не по е зи је од ро ман ти зма до свог 
време на” и то на те ме љи ма „су ма тра и стич ког на сле ђа” и екс пре си о ни зма 
оли че ног у фи гу ри Ге ор га Тра кла, упра во кроз при зму ро ман ти ча ра и 
фран цу ских сим бо ли ста, о че му се нај ди рек ти је су ге ри ше у ис црп ној и 
ре пре зен та тив ној сту ди ји „Георг Тракл и срп ски екс пре си о ни зам”:

Ушав ши у срп ски књи жев ни про стор два де се тих го ди на про шлог 
ве ка пр вен стве но за хва љу ју ћи ре цеп ци ји Ми ло ша Цр њан ског у вре ме 
вр хун ца про грам ског екс пре си о ни зма и по ја ве на ших нај зна чај ни јих екс
пре си о ни стич ких и аван гард них пе снич ких збир ки и ро ма на (осо би то у 
пе ри о ду из ме ђу 1919. и 1922. го ди не), де ло Ге ор га Тра кла, на след ни ка 
Хел дер ли на, Но ва ли са, Рем боа, али у мно го че му и пре те че Па у ла Це ла
на, Сил ви је Плат или Бран ка Миљ ко ви ћа – оста ло је, у из ве сном сми слу, 
уса мље но и у свом и у на шем вре ме ну.

На да ље, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић ко мен та ри ше и зна чај фран
цу ских сим бо ли ста за срп ску аван гар ду, а по себ но над ре а ли зам, у све тлу 
ту ма че ња Јав не пти це Ми ла на Де дин ца: „Ва жно је на гла си ти ре цеп ци ју 
по ја ве и пе сни штва Ар ту ра Рем боа код срп ских мо дер ни ста и аван гар
ди ста... о Рем боу, сва ки на свој на чин, са да пи шу и пре во де га Ви на вер, 
Раст ко Пе тро вић, То дор Ма ној ло вић, као и Мар ко Ри стић...” Ка да се све 
има у ви ду, мо же мо кон ста то ва ти да ау тор ка књи ге по све ћу је па жњу не 
са мо јед ној од ма ги страл них ли ни ја кон ти ну и те та ка да је реч о срп ском 
пе сни штву већ га са ме ра ва у скла ду са „европ ским окви ри ма” и са вре
ме ним то ко ви ма по е зи је, нај ши ре узев.

Чист об лик ек ста зе књи га је ко ју чи не три го то во си ме трич на бло
ка тек сто ва, по све сми сле но рас по ре ђе них. Пр ва це ли на сат ка на је од 
се дам сту ди ја и мо же мо је ма ној ло ви ћев ски на зва ти „осно ва ма” срп ске 
по е зи је, бу ду ћи да пра ти мо „Срп ске ро ман ти ча ре и Ди со ву ни хи ли стич
ку ви зи ју”, „Обри се ра ног пе снич ког екс пре си о ни зма Ми лу ти на Бо ји ћа”, 
„Ге ор га Тра кла и срп ски екс пре си о ни зам”, „То пос еро ти ке и су ма тра
истич ки прин цип оду хо вље ња у ’Ли ри ци Ита ке’ Ми ло ша Цр њан ског”, 
„’Јав ну пти цу’ Ми ла на Де дин ца и дис курс пе сме у про зи”, „За по ста вље ну 
фор му: Пе сме у про зи Де сан ке Мак си мо вић” и „Есте тич ки и по е тич ки 
до при нос са вре ме ном раз во ју пе сме у про зи у књи жев ном де лу Бо ри сла ва 
Ра до ви ћа”. И ма да пе сни ци ове це ли не ни су ви ше ме ђу жи ви ма, не са мо 
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да се мо гу име но ва ти кла си ци ма већ се од ро ман ти ча ра (Ра ди че ви ћа, 
Јак ши ћа, Зма ја, Ко сти ћа) до Ра до ви ћа ис пи су је јед на ски ца за мо гу ћу 
исто ри ју срп ске ли ри ке од 19. до 21. ве ка. 

Као јед ну од кру ци јал них та ча ка пр ве це ли не мо же мо из дво ји ти 
вред но сни аспект, ко ји се огле да у ко мен та ри са њу фун да мен тал них ан то
ло ги ја срп ског пе сни штва (Бог да на По по ви ћа, Зо ра на Ми ши ћа, Ми о дра
га Па вло ви ћа), али и по ле ми са њу са ста во ви ма ко ји ни су би ли бла го на кло
ни пре ма срп ском ро ман ти зму (Па ви ћев и Па вло ви ћев). Обра ћа се па жња 
на Бо ји ће во уво ђе ње та бу и зи ра не те ме „сек су ал но сти ста рих и фи зич ки 
ру жних и оне мо ћа лих” у срп ску књи жев ност, Тра кло ву „по ма ло из ви
то пе ре ну сек су ал ност”, „то пос еро ти ке” Цр њан ског, те да се Де дин че вим 
на сло вом Јав на пти ца под ра зу ме ва и „јав на же на” и Ра до ви ће во „обра
ћа ње је зи ку и же ни”, ко је је „јед на ко ри зич но”. Мо гу се пра ти ти и спо не 
из ме ђу Тра кла, Цр њан ског и Де сан ке Мак си мо вић на пла ну те ма ти зо ва
ња ту ге, про ла зно сти жи во та, они рич ког, али и дру ге не то ли ко из ра
же не „ли ни је до ди ра”, ко је пр ву це ли ну чи не ко хе рент ном.

Дру ги оде љак књи ге чи ни шест тек сто ва, од ко јих пр ви пред ста вља 
пре глед ну сту ди ју под на сло вом „Кри за и об но ва са вре ме не срп ске по
е зи је”, а пре о ста лих пет по све ће но је по е зи ји Сло бо да на Зу ба но ви ћа, 
Рад ми ле Ла зић, Бла го ја Ба ко ви ћа, Жи во ра да Не дељ ко ви ћа и Ане Ри сто
вић. Као и на по чет ку пр ве це ли не, ко ја у про че љу има сту ди ју у ко јој се 
ау тор ка по зи ва на ан то ло ги је ко је су би ле пре суд не за са ме ра ва ње токо
ва срп ске по е зи је, пр ви текст дру ге це ли не, по ред гру пи са ња по е тич ких 
срод ни ка и син те тич ког пре гле да са да шње пе снич ке прак се, ука зу је на 
ва жност не ко ли ких ан то ло ги ја у 21. ве ку, та ко ђе ко мен та ри шу ћи их, али 
и до во де ћи у пи та ње не ке од на че ла њи хо вих при ре ђи ва ча. У пр вом 
ре ду, вре ди по ме ну ти „син те зу мо дер ног срп ског пе снич ког из ра за од 
Ла зе Ко сти ћа до Ане Ри сто вић”, ко ју је „ре а ли зо вао Ман фред Је ни хен” 
(2004), а за тим и дво је зич ну ан то ло ги ју Де сет де ка ду ше (2011) Ро бер та 
Хо де ла, Де до ви ће ву Ула зни цу (2011), Но ве европ ске пе сни ке, штам па не 
2008. у САД, Стој ни ће ве Про сто ре и фи гу ре (2012) уз про ши ре но из да ње 
и Ла зи чи ћев Ре старт – Па но ра му но ве по е зи је у Ср би ји (2014). 

Та ко ђе, мо же се за па зи ти још фи них ко ре спон ден ци ја са пр вом 
це ли ном, ре ци мо на пла ну Тра кло ве „ек ста зе смр ти” и „уза јам но сти 
по е зи је и смр ти”, тј. „не кро фил ских мо ти ва Сло бо да на Зу ба но ви ћа, као 
и „по ве зи ва ње суд би не по е зи је и пи са ња са те мом ста ро сти и смр ти”, 
ау то по е тич ки слој пе ва ња код Ра до ви ћа, Рад ми ле Ла зић и Жи во ра да 
Не дељ ко ви ћа, те „(нео)ро ман ти чар ска про ве ни јен ци ја” Де сан ке Мак си
мо вић, Рад ми ле Ла зић и Бла го ја Ба ко ви ћа и, ко нач но, Ме те ор ски от пад 
Ане Ри сто вић кон тек сту а ли зо ван са Ди со вим па дом из „не ви них да љи на”. 

Дис, чи је је пе сни штво пред мет пр ве сту ди је у књи зи, си ме трич но 
је по ве зан, ка ко ви ди мо, и са за вр шним есе јем дру ге, али и по след њим есе
јем тре ће це ли не, кроз по ре ђе ње Де спи ће ве про за и де „Стид” са „мо ти вом 
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за бо ра вље не пе сме (Дис)”. Тре ћи сег мент Чи стог об ли ка ек ста зе пру жа 
нам увид у да љи раз вој не ких то по са, за да тих пр вим две ма це ли на ма. 
Мо же мо, да кле, пра ти ти пе снич ки од нос пре ма при ро ди Де сан ке Мак си
мо вић, Ми лу ни ке Ми тро вић и Гор да не Ђи лас, али и с јед не стра не те мати
зо ва ње мај чин ства код Ане Ри сто вић, Рад ми ле Ла зић и Ми лу ни ке Ми тро
вић, а с дру ге му шких чла но ва по ро ди це (отац, син, су пруг) код Јован ке 
Стој чи но вић Ни ко лић и „љу ба ви пре ма оцу” код Ђор ђа Де спи ћа. „Фе ми
ни стич ка ори јен та ци ја”, же не, жен ски прин цип и му шкожен ски од но си 
бит но су пе снич ки есте ти зо ва ни код Рад ми ле Ла зић, Ане Ри сто вић, Пе тра 
Ма то ви ћа и Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва. И, нај по сле, за па жа се ка ко 
фи гу ри ше од ли ка ма лог код пе сни ка тре ће це ли не књи ге: „ма ле ства ри”, 
„ма ли гра до ви”, „бог ма лих ства ри” и „осе ћај за де таљ”, код Ми лу ни ке 
Ми тро вић, Да ни ло ва, Де ја на Алек си ћа и Ђор ђа Де спи ћа.

На ве де ни ни зо ви ни су ис так ну ти не би ли се са мо под ву кла це ло
ви тост и осми шље ност књи ге Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, већ и да се 
прак тич но при ка же оно што је ау тор ка ис та кла као сто жер но у уво ду. 
Ра ди се, на и ме, о „’го во ру раз ли ке’, као и от кри ва њу на го ве шта ја и ино
ва ци ја у ди ја хро ном лу ку ду го трај не мо дер ни за ци је срп ског пе сни штва”. 
Ма ко ли ко да су на из глед по е тич ки срод ни ци, пе сни ци ко ји су се на шли 
под окри љем књи ге Чист об лик ек ста зе не гу ју са мо свој не и ау тен тич
не пе снич ке гла со ве. Из це ли не у це ли ну пра ти мо раз вој и пре пли та ње 
по е тич ких ли ни ја од ро ман ти зма до да нас, од син те тич ких пре гле да до 
ана ли тич ких фи не са. Гра ђи је при сту па но и из угла те о ри је и књи жев не 
исто ри је, са по у зда ним осе ћа јем за „оно нај дра го це ни је у пе сми”, „нај ви ше 
ста ње ду ше” и „ри там” кон ти ну и те та, за да тог су ма тра и стич ким на ло гом.

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
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