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СРЦЕ ЈЕ АУТО-ПУТ

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

На слов пр ве књи ге по е зи је Ка та ри не Пан то вић, не на ме тљив и су ге -
сти ван, по тен ци јал но асо ци ра на на сло ве пе снич ких књи га као што су
Ум �о �и вља ле ре ке Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, али и Љу бав ник не �
о �о �е Ми ро љу ба То до ро ви ћа. Иако са њи ма не ус по ста вља ди рек тан
ин тер тек сту ал ни ди ја лог, мо же се ре ћи да по сто је и не ке за јед нич ке
цр те из ме ђу пе сни ки њи ног пр вен ца и по е зи је дво ји це срп ских пе сни -
ка. У Уну �ра шњем не вре ме ну мо гу се, на и ме, за па зи ти сти хо ви по све
упе ча тљи ви, го то во ба рок но обо је ни и по не ке екс пре сив не пе снич ке
сли ке, ко је од ли ку ју и Да ни ло вље во пе сни штво, али је основ ни тон пе -
ва ња до не кле по ре див са То до ро ви ће вим.

Фо кус књи ге чи ни по ни ра ње лир ског су бјек та у уну тра шњи свет,
би ло на ма те ри јал ном пла ну (кроз мо тив те ла) или ме та фи зич ком пла -
ну (кроз успе лу ма те ри ја ли за ци ју ту ге), до че га се до ла зи по сред ством
за гле да но сти у огле да ло и шо љи цу цр не ка фе. Мо ме нат са мо о гле да ња
је сте по е тич ки ва жан за Ка та ри ну Пан то вић и то је мо жда бит на раз -
ли ка из ме ђу ње ног пе сни штва и Да ни ло вље ве и То до ро ви ће ве по е зи -
је у по ме ну тим књи га ма. Не вре ме ко је се спо ми ње у на сло ву ни је са мо
кли мат ска не по го да, ко ју пре по зна је мо у пе сми „Олу ја че твр те ка те го -
ри је”, ни ти са о бра ћај на не сре ћа као у пе сми „На ауто-пу ту Бе о град –
Но ви Сад II”, већ је ка лен дар ско вре ме бу квал но ис ко чи ло из ши на, па
та ко у „Је се њој ко жи” „Све ука зу је на но вем бар, прем да је март”. 

По ме те ност лир ског су бјек та огле да се и кроз по ме ша ност емо ци -
ја и осе ћај уну тра шње пра зни не: „про др ла сам у се бе / и схва ти ла да
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сам пра зна”, а „сви при зо ри су ис пра ни”. Ме ђу тим, по сто ји ег зи стен ци -
јал на по тре ба да се уну тра шњост соп ства ипак ис пу ни и, чи ни се, да
упра во пе сма тре ба да убла жи тај hor ror va cui. Пе снич ка књи га пред
на ма као да је баш та кав по ку шај. Иако су сти хо ви на ра тив ни, а пе -
снич ки глас ста ло жен, осе ћа мо уну тра шњу дра му ства ра ња: „уса мље -
не стро фе нер во зно / че ка ју да бу ду ко нач не”, „ме ни се обра ћа сло во
ко јег се пла шим” и „упа ла сам у ров при де ва”. 

Сти че се ути сак да је пра зни на илу стро ва на мра ком, а да је на ста -
ја ње пе са ма обе ле же но зна чењ ским ни јан са ма при су ства или од су ства
све тло сти. Овај мо тив ујед но је нај за сту пље ни ји у збир ци, пре мре жа -
ва ју ћи је кроз се ман ти зо ва ње сун ца и се ва ња, али и раз ли чи тих све -
тле ћих пред ме та (лам пе, но во го ди шњих лам пи ца, све тло сти бе лих
зи до ва и уштир ка них чар ша ва, улич ног осве тље ња, ноћ не све тло сти,
ме тал ног све тла, све ће, си ја ли це, све ти о ни ка). Сун це ни је по зи тив но
ко но ти ра но, већ оно уба �а у „Про сеч ном да ну”, обе ше но је у „Пе сми о
сре ди” и хра�а во је „по пут мач јег је зи ка” у пе сми „Го во ри ти с над гроб -
ним спо ме ни ци ма”. 

Мо тив се ва ња као об лик при род не све тло сти, али и по ме ну ти об -
ли ци ве штач ке све тло сти чи ни се да упу ћу ју на ис ку ше ња лир ског су -
бјек та у по гле ду по тра ге за со бом, а ујед но и пе смом. Све тлост у књи зи
Уну �ра шње не вре ме иза зи ва вр то гла ви цу, „све ће се раз мек ша ле и ис -
кри ви ле по пут / ли ца бес кућ ни ка”, „зга сли смо ве ли ку Све тлост”, „не -
моћ све тлу ца у да љи ни”, но во го ди шње лам пи це су на про зо ру у ју ну
ме се цу и све до че о де пре си ји, док „све тлост ис па ра ва у на ма”. Не про -
на ла зе ћи свој и пе смин пра ви лик у сун цу, се ва њу и ве штач ком осве -
тље њу, пе сни ки ња ме сто ра ђа ња пе сме ви ди у но ћи: „ноћ ће би ти
то ли ко там на да ће, у свој сво јој / цр ни ни, по че ти да све тли и да се пре -
о бра жа ва / у пе сму”. 

Мо тив све тло сти у бит ној је спре зи са мо ти ви ма ста ри це, ба ке, же -
не, мај ке и де те та у пе снич кој књи зи Уну �ра шње не вре ме. С јед не стра -
не лир ски су бјект про го ва ра: „под ме тал ним све тлом / нај ве ћа сам од
свих ру ских ба бу шки”, су ге ри шу ћи да је пра зни на ко ју је спо зна ла уро -
нив ши у се бе у пе сми „У про ла зу” ис пу ње на ма њим ба бу шка ма. У шу -
пљи ни нај ве ће ру ске лут ке лир ски су бјект по тен ци јал но про на ла зи
мај ку и ба ку, па та ко, жен ски пре ци по ста ју пре суд ни ак те ри по тра ге
за ду хов ном све тло шћу: „Оти шла сам с мај ком до Цр кве Све тог Мар -
ка / да упа ли мо све ћу: / ба ки би да нас био ро ђен дан. [...] Кад би про ду -
хо вље ност кре ну ла да стру ји / мо јим те лом! / Са мо да поч не да се
по ја вљу је, као тач ки це бу ђи.” Мај ка по ста је жив сим бол ду хов но сти,
што се по твр ђу је и у пе сми „На ауто-пу ту Бе о град – Но ви Сад II”: „Мај -
ка је то [из бегнуту смрт, �рим. Ј. М. Б.] прав да ла су тра шњим / Аран ђе -
лов да ном / ‘Ми хај ло нас је спа сио’ ка же”. 
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„Бол нич ка пе сма” по све ће на Ба ки обе ле же на је та ко ђе са мо спо зна -
јом: „Сва ки дан осва јам но ви гре бен се бе”, али ука зу је да пут ни је ни -
ма ло јед но ста ван: „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”. Ова два из ра зи то ус пе ла сти ха ка -
зу ју нам да пут ср ца ко ји пе сни ки ња би ра је сте пут умет но сти, по е зи -
је ко ја је зах тев на и емо ци о нал но и фи зич ки по пут ба ле та, али ко ја
та ко ђе под ра зу ме ва још ба рем два не из го во ре на мо мен та. Јед но је не -
ми нов на бол те ла ко ју ба ле ри на тр пи, би ло да је реч о рас те гљи во сти
ми ши ћа це лог те ла или сто па ли ма, а дру го је пи та ње кон стант ног пре -
ва зи ла же ња соп стве них мо гућ но сти. Мо жда за то у „По се ти ан тич ком
гра ду” чи та мо: „Нај ве ћи ми је страх / Да ћу би ти бо ља од сво је мај ке”. 

Мо тив ср ца по ми ње се и пред крај књи ге, где је „же сто ко не вре ме”
и се ва ње пред ста вље но као „ме ка но / у не пра вил ним раз ма ци ма / тре -
пе ри сти дљи во / као рад ср ца ста ри це на са мр ти / Као да ће сва ког ча -
са да пре го ри / Не ка не ја сна не бе ска све тиљ ка”. Иако се не екс пли ци ра
да је реч о ба ки, мо жда је ипак мо же мо пре по зна ти у ста ри ци. Ако има -
мо у ви ду да из цр ни ла но ћи мо же да се ро ди све тлост и пре о бра зи у
пе сму, а да ср це лир ског су бјек та тре ба да бу де као раз ги ба не но ге баш
ба ле ри не у цр ном, он да и из ба ле ри ни ног цр ни ла тре ба да се ро ди све -
тлост пе сме. На том тра гу, ко нач но, иако ће ср це ста ри це да пре го ри
као не бе ска све тиљ ка и да иза ње оста не та ма, упра во из те та ме мо же
се ро ди ти пра ва пе сма, она пе сма ко ја от кри ва лик лир ског су бјек та и
мо жда она нај ма ња ба бу шка ко ја се не мо же отво ри ти јер је ис пу ње на
и це ло ви та. Шта ви ше, мо жда се �о ре кло �е сме за ко јом тра га лир ски
су бјект мо же про на ћи у ми ту о Пер се фо ни. Уко ли ко се са гле да кроз
овај мит, мо жда мо же мо до ћи до за кључ ка ка ко Пер се фо ни на �е сма
на ста је тек ка да се одво ји од мај ке Де ме тре и спо зна ноћ и та му цар ства
сен ки (где је оти шла ба ка). 

Про ди ра њем у се бе лир ски су бјект се су о ча ва са уну тра шњим гра -
дом (ко ји у ба рок ним пред ста ва ма ла ви рин та има исту идеј ну вред -
ност као и ср це). И ма да у не ким аспек ти ма пе снич ка књи га
ус по ста вља ди ја лог са по е зи јом Сло бо да на Зу ба но ви ћа ка да је реч о
те ми гра да, код Ка та ри не Пан то вић је те ма под ре ђе на упра во мо гућ -
но сти ма по ни ра ња у соп стве но те ло, ум и ду шу. Град, да кле, „ри да у
си вим ру ка ви ца ма”, „си ја се као ду ша”, чу је се ње го ва „вре ва”, од ли ку -
ју га „улич ни кр во то ци”, али ли чи и на пе пе ља ру.

Ин те ре сант но је да сли ка уну тра шњо сти те ла има ги на тив но од го -
ва ра сли ци гра да, али и да град са гле дан као пе пе ља ра по бу ђу је хер ме -
не у тич ку по зор ност ка да је реч о овом и срод ним мо ти ви ма на ни воу
це ле књи ге, бу ду ћи да су рас по ре ђе ни у чак шест пе са ма: „Од лу ка”,
„Фи ло зоф”, „Лет њи рас по ред на ме шта ја”, „Бол нич ка пе сма”, „На ауто-
-пу ту Бе о град – Но ви Сад” и „За хвал ност”. 
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Мо ти ви пе пе ља ре, ду ван ског ди ма, пи ка ва ца, ци га ре та и апа ра та
за ци га ре те уне ко ли ко су ми ра ју раз ли чи те аспек те са мо спо зна је лир -
ског су бјек та. Не са мо да се ја вља ју у пе сма ма ве за ним за мај ку и ба ку,
већ и у оним љу бав не и ме та фи зич ке при ро де. Мо же се ре ћи и да ду -
ван ски дим отва ра пи та ње ту ге лир ског су бјек та. Ту га је оно осе ћа ње
ко је се пра ти кроз чи та ву збир ку. Њу је по треб но „из луф ти ра ти”, а
„лет њи рас по ред на ме шта ја у со би / и ве ли ки про зо ри / до зво ља ва ју
то”, за тим љу бав су пру жни ка ко ји су умр ли јед но за дру гим мер љи ва је
ту гом и, нај по сле, лир ски су бјект све је ви ше уве се ље на ту жним ства -
ри ма. Да кле, ци га ре те би мо жда мо гле да бу ду сиг нум са мог жи во та,
ефе мер ног, по тро шног, ма те ри јал ног, али и ма гло ви тог, не ја сног и из -
не на ђу ју ћег. Оту да се и ве се ље мо же из ро ди ти из ту ге, као што се из
но ћи ра ђа све тлост од ко је на ста је пе сма. 

Уну �ра шње не вре ме је, сто га, пе снич ка књи га ко ју бит но од ре ђу је
нео че ки ва ни обрт у сти хо ви ма или па жљи во ода бра ним мо ти ви ма, из -
ра жен кон траст и су ге стив ност пе снич ких сли ка. Књи га ни је ли ше на
лир ске осе ћај но сти. Иако ис пр ва спо зна је да је пра зна, лир ски су бјект
као да слу ти да и му зич ки ин стру мен ти као што су ли ра или ви о ли на
је су шу пљи из ну тра, али ства ра ју му зи ку, па та ко и пе сму. (Не ма аку -
сти ке без пра зни не.) Мо гу ће је, да кле, про на ћи сми сао и у ства ри ма и
по ја ва ма ко је се чи не не ва жним или пре ва зи ђе ним. Тре ба ре ћи и да је
да нас те шко би ти не ба на лан ка да је реч о функ ци о на ли зи ца ји мо ти ва
ср ца у по е зи ји. Ка та ри на Пан то вић вра ћа га у по е зи ју, ши ре ћи ње гов
се ман тич ки по тен ци јал, осо би то у пе сми „Дра ги днев ни че”, ко јом се
збир ка за вр ша ва. 

На том тра гу, ко нач но, мо же мо кон ста то ва ти да је пе снич ка књи -
га, иако на из глед не ве ли ка, по све раз гра на та у по гле ду мо гућ но сти за
ту ма че ња. Сви пу те ви чи ни се да во де у ср це, а са мо ср це је „ауто-пут”:
„Ауто-пу те ви су за мр ше не тан ген те / Или: тач ка с мно го пра вих / Знаш
оно: / Кроз би ло ко ју �ач ку рав ни мо же се �о ву ћи / бес ко нач но мно �о
�ра вих / Е сад за ми сли уме сто тач ке рав ни / мо је ср це”. За то је и ср це
на из глед шу пља ба бу шка, кроз ко ју тре ба тра га ти за соп ством. Оно је
и све тиљ ка, град и це ло те ло. Тек у во жњи кроз „за мр ше не” пе тље ср -
ца мо гу на ста ти пе сме, пра во огле да ло лир ског су бјек та.
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