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ПОЕТИЧКИMUL TI TA SKING

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, По вре да бе ли не, Кул тур ни цен тар Но вог Сада, 
Но ви Сад 2021

Бо рим се за сво је се ћа ње. Бо рим се за зр но тво га при су ства у ме ни,  
за у век не за пам ће но, не за бе ле же но, да и оно не ста не јед ном за јед но  

са мном. О тво јој са мо ћи сам го во ри ла. О то ме да те не ма.
(„Зид иза”, Бес крај на, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић)

И кад се јед ном срет не мо опет, / мо жда не ће мо би ти две, / 
већ са мо јед на. / Мо је и тво је пам ће ње / об гр ли ће вре ме, /  

као и за бо рав. // Као и за бо рав.
(„При ча ћу ти, јед ном”, У обру чу, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић)

Бо га та ме та фо рич ност, ко ло рит на ком пакт ност, раз у ђе на, сло је ви та, 
а функ ци о нал на сим бо лич ност, про ми шље но ва ри ра ње и у ко хе рен тан 
се ман тич ки си стем по ве зи ва ње мо тив ских (је сен, ме лан хо ли ја, вре ме, 
се ћа ње, пи са ње) и хро но топ ских (град, гро бље) до ми нан ти, ста бил на, 
до след но спро ве де на ау тор ска по зи ци ја, те раз гра нат слој ин тер тек сту
ал них, ау то ре фе рен ци јал них и ме та по е тич ких ком по нен ти, збир ку пе
са ма По вре да бе ли не Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић чи не ин три гант ним, 
по е тич ки са мо свој ним, хер ме не у тич ки при јем чи вим, ин спи ра тив ним 
и умет нич ки успе лим оства ре њем. Са ста вље на од ци клу са „Ма ли град
ски ко ма ди”, „Ча у ре сти ха”, „У го ди ни ко ја ис ти че” и „Зла то осве тље но 
из ну тра”, а про пра ће на за раз у ме ва ње зна чењ ских пла но ва збир ке ин
струк тив ним и по дроб ним по го во ром „У ча у ри бе ли не” Је ле не Ма ри
ће вић Ба лаћ, По вре да бе ли не по е тич ку пре по зна тљи вост у окви ри ма 
са вре ме не срп ске књи жев но сти оства ру је ка ко укло пље но шћу у ау тор
кин опус (ди ја ло гом са си сте мом мо ти ва ус по ста вље ним у прет ход ним 
пе снич ким збир ка ма Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић) та ко и зна чењ ским 
сло јем ко ји би се мо гао од ре ди ти као раз гра на то, ди на мич но, про во ка тив
но, а по е тич ки свр сис ход но на сле ђе срп ског и европ ског екс пре си о ни зма.

Та ко, пр ви ци клус По вре де бе ли не, „Ма ли град ски ко ма ди”, са ста
вљен од не на сло вље них пе са ма у ко ји ма се на гло, као у сво је вр сним 
филм ским ка дро ви ма, сме њу ју ра зно ли ки ур ба ни пеј за жи, али у ко ји ма 
се мо же уо чи ти и ам би ва лен тан од нос лир ске ју на ки ње спрам гра да 
(град као из вор зеб ње, ег зи стен ци јал не не ла го де „град / на пад па ни ке / 
од ју тра до ве че ри”, или град као ме сто при сно сти, по зна то сти, то пли не 
„И ево ме нај зад / пред јед ним ту ђим гра дом / ко ји не ка ко чуд но осе ћам 
као свој”), при че му се и у он то ло шки ста тус гра да упи су је ду бо ко про
тив реч је (град по сто ји као ре ал ни то по ним, нпр. Грац или пак као из
ма шта ни, они рич ки про стор „Ти, ја и не ства ран град / но ћас за јед но 
од зва ња мо”) по ве зан је, с јед не стра не, са про за и да ма ци клу са „Де вој ка 
на мо сту” збир ке За руч ни ци ва тре, у ко ји ма су, у ду ху су ма тра и стич ких 
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Цр њан ско вих пу то пи са, кроз при зму све сти пут ни це пре ло мље ни из глед 
и кул тур на исто ри ја не мач ких гра до ва Бер ли на, Лај пци га, Ха леа и Хам
бур га, док, са дру ге стра не, овај ци клус, по ми ња њем ау стриј ског гра да 
(Гра ца) и три јум фа си не сте зи је као има нент нопо е тич ког на че ла ор га
ни за ци је је зич ке и ис ку стве не гра ђе, ре фе ри ра, ујед но, и на по е зи ју 
ау стриј ског пе сни ка Ге ор га Тра кла.

Има ју ћи у ви ду да про за и ду „Зид иза” збир ке Бес крај на отва ра мото 
из Тра кло вог „Хе ли ја на”, у сти хо ви ма дру ге пе сме „Ма лих град ских ко
ма да”: „де вој ке се уви ја ју / као ви но ва ло за уз шип ку // на ран џе дре ма ју / 
у чи ни ји на сто лу”, мо гу ће је пре по зна ти суп тил ну алу зи ју на „Псалм” 
Ге ор га Тра кла, тј. на пред ста ву ка ко „Же не њи шу ку ко ви ма под пу за ви
ца ма и ог ње ним цве ћем / кад се рас пе ва мо ре”, као што и Тра кло во ју жно
па ци фич ко остр во из овог оства ре ња по све ће ног Кар лу Кра у су, као сим бол 
уто пиј ског про сто ра („По сто ји остр во у Ју жном мо ру, / што до че ку је бо га 
сун ца. [...] О, наш из гу бље ни рај.”), обе ле жен ау ди тив ним сен за ци ја ма 
(удар ци ма буб ње ва) свој пан дан за до би ја у „Кућ[и] из ла зе ћег сун ца” Бо
ја не Сто ја но вић Пан то вић, у ко јој „крц ка ју / зву ци пло че на 33 обр та ја”. 
Бу ду ћи да се, пре ма ис тра жи ва њу Ол ге Елер ма јер Жи во тић, Тра кло во 
остр во у Ју жном Па ци фи ку у ства ра ла штву Ми ло ша Цр њан ског пре обра
зи ло у Цеј лон, Це ле бес, Хи ос, и ко нач но Су ма тру, ку ћу из ла зе ћег сун ца 
збир ке По вре да бе ли не, нео п ход но је са гле да ти као из гу бље ни рај до ко јег 
се до спе ва кон тем пла ци јом о про ла зно сти и не га тив ном учин ку про то ка 
вре ме на. На сли чан на чин, ре чи ко ји ма је Ол га Елер ма јер Жи во тић од ре
ди ла Тра клов „Псалм”, уви дев ши у до ча ра ном остр ву „[...] је дан из гу бљен, 
да лек свет пр во бит не ле по те, [али и] оси ро ма ше ње и пат њу пе сни ка због 
тог гу бит ка, и ње го ву че жњу за непо врат но из гу бље ним ра јем” мо гу се 
раз у ме ти као нај а де кват ни је по и ма ње че жње за иш че злим про сто ром 
сре ће, мла до сти („не ка да шњи идо ли / осе де ли и по ма ло се нил ни”) и ле
по те лир ског су бјек та јед ног ма лог град ског ко ма да срп ске пе сни ки ње. Не 
из не на ђу је, та ко ђе, ин тер тек сту ал ни ди ја лог По вре де бе ли не са ра ном 
по е зи јом и лир ском про зом Ми ло ша Цр њан ског (на ко ју јe ути цао Тракл), 
где би суд би на ке сте на, из исто и ме не пе сме, у ко јој је ци ти ран стих из 
„Про ло га” Ми ло ша Цр њан ског („Суд би на ми је ста ра”) фи гу ри ра ла као 
ме та фо ра пе снич ке суд би не/суд би не по е зи је, као што се у ке сте ну раз
от кри ва сим бо лич на озна ка сâме пе сме и ње не је се ње ег зи стен ци је. 
Ства ра ла штво Ге ор га Тра кла, Ми ло ша Цр њан ског и Бо ја не Сто ја но вић 
Пан то вић по ве зу је мо тив ски ком плекс ко ји чи не је сен и ме лан хо ли ја, 
од но сно ам би ва лен тан став спрам ур ба них пре де ла, они рич ка, фан та зма
го рич на ком по нен та, као и осо бе на по е ти ка бо ја.

Мо тив је се ни у по е зи ји Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, као чи ни лац 
ме та по е тич ке рав ни и ком по нен та ин те р тек сту ал ног ди ја ло га са ау то
ри ма срп ског и ау стриј ског екс пре си о ни зма, има из ра зи то сим бо лич ну 
и ме та фо рич ну вред ност. По е тич ки дух По вре де бе ли не био би „до бри 
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дух је се њих вре лих / и ма гло ви тих да на, / вр хун ски ме штар ме та фо ра”, 
ка ко је име но ван у пе сми „Сат ни ца”, при ро да у ци клу су „Зла то осве
тље но из ну тра”, са до ми нант но је се њим шти мун гом („Је сен нео па же но 
ко ра ча”, низ др ве ћа уто нуо „у ра но је се њу из ма гли цу”) сим бо ли зу је зре
ње, пу но ћу и ти ху са мо спо зна ју, док „до ба / мо га ке сте но ва ња” (пе сма 
„Суд би на ке сте на”) пред ста вља, за пра во, ме та фо рич ну озна ку до ба пе
снич ког ства ра ња – осло ба ђа ња од зе ле ног, бо дљи ка вог окло па, тј. ча у ре 
и умет нич ког оса мо ста ље ња. Ко нач но, у пе сми ин ди ка тив ног на сло ва 
„Сан је се ње но ћи”, сти хо ви ма „је сен уса мље ни ка, / ка ко пе сник ка же” 
ди рект но је при зва на по е зи ја Ге ор га Тра кла, ау то ра „Оза ре не је се ни”, 
„Пе сме о са ти ма” („Ли шће се у је сен бо ји пур пу ром...”), „Хе ли ја на” 
(„Ка да се за је се ни / ја ви се тре зве на ја сност у га ју.”) и „Је се ни уса мље
ни ка” („Оби љем пло да там на је сен треп ти, / по жу тео је сјај ле пих лет њих 
да на.”), а ујед но и про зе и по е зи је Ми ло ша Цр њан ског, пре све га, Днев
ни ка о Чар но је ви ћу („Је сен, и жи вот без сми сла.”) и Ли ри ке Ита ке (са 
сти хо ви ма „Пе ва ће ти: да сам ја љу био је сен, / а не тво је стра сти, ни 
члан ке тво је го ле, / но сти сак гра ња ру ме ног уве ну лог.” и „Све ми се чи ни 
због те бе је је сен” пе са ма „Се ре на та” и „Мра мор у вр ту”).

По ред мо ти ва је се ни, и мо тив Ме се ца у збир ци пе са ма По вре да бели
не при кљу чу је се скло пу ме та фо рич ног на сле ђа су ма тра и зма. Дво гу ба 
ме та фо ра ме се че вог ср па, ко ја у Стра жи ло ву Ми ло ша Цр њан ског по ста је 
сре бр ни лук, од но сно сли ка ме се че ве сен ке са ко јом лир ски су бјект Цр њан
ско ве ли ри ке по ре ди се бе и сво ју ду шу, ве за не су за то пос смр ти, али и за 
ноћ, та јан стве ност, ми стич ност (ка ко их у мо но гра фи ји Срп ски екс пре си о
ни зам ту ма чи Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић), та ко да је и Ме сец ци клу са 
„Зла то осве тље но из ну тра”, ко ји се ја вља „Уо кви рен на не бу / Оба ви јен 
обла ком”, од но сно као агенс ноћ них зби ва ња „Не по ми чан ме се чев из раз 
/ пот пу но окру гао још но ћас, / ху шка ју ћи псе на ла веж, // Ста вља љу ди ма 
/ бо деж у ру ке / мр тви ма пе ва успа ван ку” у не сум њи вој ве зи са то по сом 
смр ти, За ду шни ца ма и хро но то пом гро бља. На ве де ним мо ти ви ма се, у 
епи ло шком цклу су ове збир ке, на ин вен ти ван на чин те ма ти зу је од нос 
жи вих и мр твих („јер та мо где си ти / ваљ да је то пли је, // од ове хлад не 
ко же / под ма ском”), ве што укло пљен у ат мос фе ру но ћи, та јан ства и је зе. 
Дра го це ним се ука зу је за па жа ње Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, из не то 
по во дом по е зи је Ми ло ша Цр њан ског, ка ко је Ме сец „при мар но жен ска 
пла не та”, тј. мо тив ко ји мо же озна ча ва ти не са мо та јан стве ност и ми стич
ност већ, пре све га, жен стве ност, чи ме се до спе ва до нај ре ле вант ни јег 
зна че ња мо ти ва Ме се ца у По вре ди бе ли не – зна че ња про ду жет ка и про ду
бље ња ди ја ло га са фи гу ром мај ке (ди ја ло га за по че тог у збир ци ко ја прет
хо ди По вре ди бе ли не, збир ци У обру чу), од но сно зна че ња про ши ре ња поро
дич ног те мат скомо тив ског кру га по е зи је Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић.

Уз је сен и Ме сец, по е зи ју Ге ор га Тра кла, Ми ло ша Цр њан ског и 
Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић по ве зу је, исто та ко, на гла ше но при су ство 
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по ро дич них, пре све га, жен ских фи гу ра. Ре флекс ин це сту о зне ве зе са 
нај мла ђом се стром Мар га ре те Гретл Тракл, у по е зи ји Ге ор га Тра кла 
уче ста ло се ја вља мо тив се стре, ли ри ка и про за Ми ло ша Цр њан ског 
обе ле же ни су фи гу ра ма љу бав ни це и мај ке (ова дру га по де сна је за пси
хо а на ли тич ко ту ма че ње), док су за по е зи ју Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић 
ка рак те ри стич не, та ко ђе, жен ске фи гу ре (знат но дру га чи јег зна че ња 
не го код Тра кла и Цр њан ског), пре све га, фи гу ре мај ке и ћер ке. „По ро
дич ни сце на рио”, ка ко је озна чен у пе сми „Зна ла сам да ће до ћи” збир ке 
По вре да бе ли не, овај мо тив ски круг до след но се раз ви ја у це ло куп ном 
пе снич ком опу су Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић. По је ди нач на пе снич ка 
оства ре ња (пе сма „Кћи” збир ке Бес крај на, епи ло шка пе сма збир ке Иси
ја ва ње „Ово и оно вре ме”), од но сно це ле пе снич ке књи ге (За руч ни ци 
ва тре, са по све том „Мај ци Ол ги”) по све ће не су бли ским жен ским осо
ба ма из по ро дич ног окру же ња (мај ци и ћер ки), или се од ре ђе ним би о
граф ским окол но сти ма, по пут да ту ма ро ђе ња или оно стра ног, у пе пе лу 
ма те ри ја ли зо ва ног при су ства (пе сме „За кон ур не” збир ке У обру чу и 
„Сре те ње” збир ке По вре да бе ли не) алу ди ра на при су ство јед не од ових 
две ју же на (при су ство мај ке), да би све по ме ну те по ро дич не уло ге би ле 
ин тер и о ри зо ва не у би ћу лир ске ју на ки ње, за ба вље ном по ступ ком са мо
спо зна је, тј. по ку ша јем раз гра ни че ња вре мен ских рав ни и за дат ком раз
лу чи ва ња „ко је ту ро ди тељ / а ко де те”. Нео п ход но је уо чи ти ка ко пе сме 
по све ће не ћер ки („Ово и оно вре ме”, Иси ја ва ње) и мај ци („При ча ћу ти, 
јед ном”, У обру чу) има ју ком по зи ци о но ва жну и сна жно мар ки ра ну по
зи ци ју (не рет ко су у пи та њу про ло шке, че шће епи ло шке пе сме), те у том 
кон тек сту ва ља про ту ма чи ти про за и ду „До ба нео ли та” ко јом се збир ка 
По вре да бе ли не за тва ра, про за и ду у ко јој се у ма три јар ха ту као вре мен
ски из мак ну том (у про шлост по ри ну том) уто пиј ском иде а лу дру штве
ног уре ђе ња „[...] кад су вла да ле же не, мај ке и ћер ке без оруж ја, оку па не 
у пла вет ни ло, рит мич них по кре та, пле ме ни те и бре ме ни те као фи гу ри на 
на твом дла ну [...]” са гле да ва по зи тив на вред ност, али по сред ством ко јег 
се, ујед но, пре вла да ва за По вре ду бе ли не кључ на опо зи ци ја смрт: жи вот, 
бре ме ни тост, ра ђа ње. На овај се на чин, упра во у фи гу ри же не (мај ке, 
оне ко ја ра ђа, да ру је жи вот), пре по зна је на че ло от по ра све про жи ма ју ћој 
смр ти и про ла зно сти, од но сно на че ло ци клич но сти жи во та, при ро де, 
вре ме на сâмог. По ро дич ни те мат ски круг у По вре ди бе ли не све до чи исто 
та ко и о ста бил но сти и до след но сти ау тор ске по зи ци је це ло куп ног пе снич
ког опу са Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић. На и ме, за раз ли ку од за кључ ка 
(из ве де ног на осно ву пе сме „Гар ди ста и три пи та ња” и про зне збир ке При
че о му шком), из мо но гра фи је Срп ски екс пре си о ни зам, ка ко је пе снич ка 
/ау тор ска по зи ци ја Ми ло ша Цр њан ског до след но му шка, за ау тор ску 
по зи ци ју по е зи је Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић мо же се при ме ти ти да је, 
на про тив, до след но жен ска, она ко ја те ма ти зу је жен ску ег зи стен ци јал
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ну ви зу ру, емо ци о нал ни склоп, али и по зи ци ју оства ре ну у ли ко ви ма 
(тач ни је, лич но сти ма) же на (пр вен стве но мај ка ма и ћер ка ма).

По вре да бе ли не Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, по ред је се ни, Ме се ца 
и по ро дич ног сце на ри ја, екс пре си о ни стич кој (ка ко Тра кло вој та ко и Цр њан
ско вој) ли ри ци срод на је и по спе ци фич ној, се ман тич ки ком пакт ној, до
след но из ве де ној и упе ча тљи вој по е ти ци бо ја. Оде ве ност мај ки и ћер ки 
„у пла вет ни ло”, из про за и де „До ба нео ли та”, у ве зи је ка ко са мо ти вом 
ду бо ког пла вог, из про за и де „Не бо над Бер ли ном” (збир ка За руч ни ци 
ва тре) „Све је би ло ту: ду бо ко пла во, људ ско, сми ру ју ће, без о па сно”, 
та ко и са пе смом „Ду бо ко пла во” (збир ка По вре да бе ли не), у ко јој мор ско 
про стран ство по при ма обе леж је ме та фо ре бес те ле сног, ме та фи зич ког, 
ма те ри јал не стра не ли ше ног по сто ја ња, ре а ли зо ва ног у об лич ју све тло
сти и пе не. По е ти ку бо ја По вре де бе ли не по треб но је до ве сти у ве зу са 
есте тич ким по став ка ма сли ка ра и те о ре ти ча ра екс пре си о ни стич ке гру
пе Пла ви ја хач, Ва си ли ја Кан дин ског, ко ји у мо но гра фи ји О ду хов ном у 
умет но сти (1912) за пла ву при ме ћу је да је ти пич но не бе ска бо ја, са 
тен ден ци јом гра ви ти ра ња ка се ман тич ким им пли ка ци ја ма ми ра „Иду ћи 
са свим ду бо ко, пла во раз ви ја еле мент ми ра”, ту ге, пат ње, бо ла „То ну ћи 
ка цр ном, оно до би ја при звук не људ ске ту ге”, од но сно озбиљ них ду шев
них ста ња: „То је бес ко нач но про ду бље ње у озбиљ на ста ња где не ма 
кра ја и не мо же га ни би ти”, што је све са бра но и су бли ми са но у жен ском 
ик су ству, као до ми нант ном ау тор ском ста но ви шту По вре де бе ли не. С 
дру ге стра не, бе ла бо ја, за сту пље на у на слов ној син таг ми и по је ди нач
ним пе сма ма нај но ви је пе снич ке збир ке Бо ја не Сто ја но вић Пан то вић, 
сим бол је ми ра и ти ши не, али та кве ти ши не ко ја, по Кан дин ском „[...] 
ни је мр тва већ пу на мо гућ но сти. Бе ло зву чи као ти ши на ко ја се на јед ном 
мо же раз у ме ти. Она је ни шта ко је је мла до или, још тач ни је, ко је је на 
по чет ку, ко је се ра ђа.” Ни шта ко је је пу но мо гућ но сти, под ло жно ра ђа
њу, ства ра њу и раз у ме ва њу пре ра ста у ме та фо ру спи са тељ ског чи на, као 
про це са у ко јем се јед на че ег зи стен ци ја, озле да и по е ти ка (би ва ње, по
вре ђи ва ње и пи са ње) „где на ста не пе сма ту ви ше ни сам ја / већ по вре да 
бе ли не” („По вре да бе ли не”), од но сно про це са у ко јем се бе ли на па пи ра 
ге стом са мо по вре ђи ва ња (ути ски ва ња соп стве ног би ћа и вла сти тих ре чи) 
тран сфор ми ше у мо гућ ност, у ау тен тич но умет нич ко (пе снич ко) де ло 
„Овај при зор сам одав но / мо ра ла да ути снем // да по вре дим бе ли ну па
пи ра”. По ред бе ли не, за кон сти ту и са ње ме та по е тич ке рав ни збир ке По
вре да бе ли не ва жни су мо тив ке сте на и ме та фо ра ча у ре. Опи са на у пе сми 
„Шта пе сни ци зна ју” збир ке Лек ци је о смр ти, реч (слут ња пе сме), ко ја 
об у зи ма лир ску ју на ки њу, про ти ве ћи се об у хва та њу и умет нич ком уоб
ли че њу, ко ја „ви јо ри у под све сти, док не от пад не као пе тељ ка / или се 
от ко тр ља као ке стен, ко ји без у спе шно тра жим у пар ку”, мо тив ска кон
стан та ке сте на у збир ци По вре да бе ли не ве зу је се за се ћа ње „У го ди ни 
ко ја ис ти че / по ку ша вам да рас плам сам се ћа ње / по пут вре лог ке сте ња 
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/ али оста је са мо ољу ште на ко ра / и дим на ве тру.” („У го ди ни ко ја ис ти
че”), од но сно за осло бо ђе ње од оп не/бо дљи ка вог окло па/омо та ча („Суд
би на ке сте на”), што би би ла сим бо лич на ре пре зен та ци ја ства ра лач ког 
по ступ ка, чи ме се мо тив ке сте на до во ди у ве зу и са ме та фо ром ча у ре. 
Кон фрон ти ран осе ћај сва ко дне ви це, ко ји се при ли ком ства ра лач ког чи на 
по ти ску је, и ча у ре сти ха, ко је по ста ју је ди на бри га лир ске ју на ки ње пре
да не пи са њу, из пе сме „Под на по ном”, у ин тер тек сту ал ном и ау то по е тич
ком су ди ја ло гу са мо ти вом те ла, пер ци пи ра ним као те скоб на ча у ра 
„Из ко је пред сви та ње / Леп ти ри ца не из ла зи” пе сме „Леп ти ри ца” об ја
вље не у збир ци Иси ја ва ње. Исто та ко, тр пље ње је зи ка и веч ни па сив („Сва 
гла гол ска вре ме на / Пре се ље на у веч ни па сив / У тр пље ње је зи ка”) пе сме 
„Леп ти ри ца” за до би ја ју пан дан у ао ри сту/Präteritumу пе сме „Ао рист”, 
као иро нич нокри тич ки ин то ни ра ном пре ђа шњем свр ше ном вре ме ну, 
ко је сво јом окон ча но шћу (ве за но шћу за јед ну вре мен ску ди мен зи ју) оду
да ра од ег зи стен ци јал не си ту а ци је са бир ни це вре ме на чи је је би ће инхе
рент но ам би ва лент но, тј. оно ко је се пер ма нент но ко ле ба из ме ђу кре та
ња, од ла ска и ње го ве илу зи је „Као да ни сам ни оти шла, / као да се ни сам 
ни вра ти ла” („Као да ни сам ни оти шла”), од но сно „Одох, на при мер, / 
ка жем сва ки дан, / и не раз ми шљам у ко јој сам / вре мен ској ди мен зи ји” 
(„Ао рист”). За те ма ти за ци ју про це са на стан ка пе снич ког де ла у збир ци 
По вре да бе ли не бит на је ка те го ри ја вре ме на. Пи са ње се ве зу је за вер ске 
и др жав не пра зни ке („По сле пр ве ру ке”), за фраг мен тар ни, исец ка ни, 
успо ре ни, лир ској ју на ки њи при па да ју ћи „дво сат ни час са мо ће” („Сат
ни ца”), као што се у тен зи ји „из ме ђу на пи са ног и из го во ре ног” („Mul ti
task”) уо ча ва ства ра лач ки им пулс, „слутњ[а] ме ло ди је и фе тус сли ке”, 
као мо гућ ност на стан ка књи жев ног де ла. Сâм чин пи са ња, у скла ду и 
са по вре дом из на сло ва збир ке, од ре ђен је као „трп но ста ње” („Вр хо ви 
пр сти ју”), као веч ни па сив про це са са мо и спи си ва ња, са мо ра зу ме ва ња 
и умет нич ког са мо о ства ре ња.

На че ло си мул та ни зма, си не сте зи је, mul ti ta skinga пре по зна је се као 
мо дус ор га ни за ци је те мат скомо тив ског ком плек са, ком по зи ци је, али и 
бо га тог ин тер тек сту ал ног сло ја пе снич ке збир ке По вре да бе ли не Бо ја не 
Сто ја но вић Пан то вић. Ути цај по е зи је срп ског и ау стриј ског екс пре си о
ни зма (пре све га, Ге ор га Тра кла и Ми ло ша Цр њан ског) на кон сти ту и са ње 
мо тив ског скло па По вре де бе ли не ука зу је се као по све ори ги на лан и 
функ ци о на лан лир ски ди ја лог, док се у чи стом об ли ку ек ста зе уо ча ва 
ка ко на че ло фор мал не ор га ни за ци је збир ке та ко и чи та лач ки до жи вљај овог 
осо бе ног, ин три гант ног, умет нич ки ус пе лог по е тич ког mul ti ta skinga.
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