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Е С Е  Ј И

СЛАВ КО ГОР ДИЋ

ГДЕ ПР ВИ ПУТ ЧУ СМО СВО ЈЕ ИМЕ

При лог за пе снич ки пор трет Та ње Кра гу је вић

На кра ју пе снич ке књи ге Ко ро на (Чи го ја, Бе о град 2017) чи
та мо у „На по ме ни о пе сни ки њи” ка ко је Та ња Кра гу је вић об ја ви
ла ви ше од два де сет књи га по е зи је и не ко ли ко из да ња иза бра них 
пе са ма, те ви ше есе ји стич ких књи га. На по ме на је мо ти ви са на и 
ин то ни ра на по ет ски, с ак цен том на „еле ги ји од ла ска и по врат ка 
За ви ча ју – ми сти ци ње го ве не до се жно сти, и при сно сти ње го вих 
при зи ва – та ла са и ви бра ци ја”, да кле са о бра зно ду ху и сло ву пе са
ма из ове збир ке, та ко да ис црп ни је по дат ке о ау тор ки ном ми ну
лом ра ду ва ља по тра жи ти дру где. Ре ци мо, у оп се жни јем за пи су 
„О пе сни ки њи” с кра ја иза бра них пе са ма Трн о сви ли (2016), где 
су пре ци зно еви ден ти ра не све ње не до та да шње пе снич ке књи ге 
и њи хо ва ре цеп ци ја, као и њен есе ји стич ки, уред нич ки и при ре ђи
вач ки труд на ори ги нал ном ту ма че њу не ко ли ко де се ти на до ма ћих 
пе сни ка, од На ста си је ви ћа до Ни ко ле Вуј чи ћа, и оних стра них, 
од Шве ђа ни на То ма са Тран стре ме ра до Гр ка Та со са Ли ва ди ти са. 
Ма да је ни су ми мо и шле не ко ли ке углед не књи жев не на гра де нити 
пре ви де ли до ма ћи и свет ски ан то ло ги ча ри, из гле да да ипак во де
ћим књи жев ним ар би три ма не до пи ре до све сти чи ње ни ца да у 
Та њи Кра гу је вић има мо да нас нај ве ћег по све ће ни ка по е зи је. Зна мо 
и пе сни ке и кри ти ча ре пе сни штва упо ре ди ве с њом, али не и не ког 
ко би са ово ли ким са гла сјем ве р но сти и вред но сти не го вао обе ове 
во ка ци је. Та ква ис трај ност и ода ност у зна ним окол но сти ма – кад 
се и по ау тор ки ном осве до че њу (у књи зи Све тлост за дру ге очи 
из 2016) у епо хал ном не вре ме ну и са ма по е зи ја на шла „на не ком 
но вом ступ њу га ше ња сво јих кре а тив них и ми сле них ам би ци ја и 
ути ца ја” – до се же ранг сво је вр сне дру штве не хра бро сти.
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У на ма жи ве сва на ша до ба, ка же по ме ну ти Шве ђа нин, док 
је де тињ ство – по Јо ви ци Аћи ну, ау то ру по го во ра Ко ро ни – „пут 
да спо зна те се бе” се ћа њем ко је је „по ет ски об лик са мо са зна ња”. 
Не за ла зе ћи у пре ду гу пред и сто ри ју пи та ња са мо спо зна је (по Со
кра ту ну жне а по Вол те ру нео ства ри ве јер са мо Бог зна ко смо), Аћин 
на овај упит да је одре шит од го вор: „Ко сам ја? – се ти мо се ко смо 
би ли и он да ће мо ре ши ти за го нет ку.” Пе сни ки њин од го вор је, да
ка ко, ви ше зна чан: на сло вом при ви ле го ва ну реч сре ће мо са мо јед
ном, у 76. пе сми, где је „у тан ком об лач ку ша ка Го спо да” док се 
лир ски су бјект „на по сте љи од зе мље” са мо и ме ну је као „хва тач 
ко ро не”. У сло бод ни јој ин тер пре та ци ји пе сме, уз пре ко ра че ње 
ње них мо тив ских окви ра, мо жда сме мо ус твр ди ти ка ко по вла шће на 
сли ка ко ро не – као сја ја, од сја ја, ау ре не чег про стор ног и вре мен ски 
све уда ље ни јег – сим бо лич ки са жи ма сми сао по е зи је у зна че ње 
са би ра ња и „хва та ња” сен за ци ја и про зре ња из де тињ ства и за ви
ча ја, про жи вље них као освит све та и је зи ка, уз под ра зу ме ва ни 
дво глас ко ји у на ра то ло ги ји име ну је мо на пе то шћу из ме ђу вре ме
на при че и вре ме на при ча ња.

И пе снич ком све ту и пе снич ком по ступ ку Та ње Кра гу је вић 
као да овај пут нај ви ше при ли чи ок си мо рон ска озна ка „би стра 
тај на”, ко јом је у јед ној пе сми до ча ра на во да Ти се, с тим што би 
се пр ви члан ове син таг ме ти цао то по гра фи је и мо ти ви ке а дру ги 
њи хо ве по ет ске пре ди спо зи ци је. Во де и оба ле Ти се, род на Сен та 
и род ни дом, ули це и про зо ри, Цр ква и Ма ли трг, Ва ша ри ште и Гор
њи брег, рав ни ца са свим ли ци ма да на и го ди не, пе ском, цр ни цом, 
бла том, сне гом, ле том и не по мич ним лет њим по дне ви ма, те кр сти
на ма, бун де ва ма, ди ња ма и иним пло до ви ма зе мље, као и деч јим 
игра ма, чу де сним ко ли ко и јед но став ним, с ко ла чи ма од бла та, пе
ском ба че ним увис и од го не та њем цр те жа мра за на ок ни ма – ето, 
уз не ка ну жна су же ња, опи са и по пи са про зир них („би стрих”) 
пред мет номо тив ских по ла зи шта Ко ро не. По ет ска тран спо зи ци ја 
у де тињ ству про жи вље них чул них, има ги на тив них и емо ци о нал
них до ди ра с по јав ним све том би ва пак овен ча на „тај ним”, пре о бра
жа ва лач ким и про фет ским све тли ма ко ја ра ним до жи вља ји ма при
да ју но ве, сло же ни је сми сло ве.

Раз ли чи ти су ви до ви тих очу ђе ња. Јед ном је свет де тињ ства 
се ме ни за ме так уни вер зу ма или бар „ма шта ри је о це ли ни”, дру ги 
пут не над ма ши ва ме ра жи вот не пу ни не у чи јем би зна ку ва ља ло 
„увек из но ва го ре ти”, тре ћи – пред ска за ње све га по то њег, укљу
чу ју ћи и да не „са за ле ђе ном гру двом ту ге у гр лу”, те (мо жда и нај
че шће) за вет на оба ве за не за бо ра ва тог све та као пр ве ку ће, ма кар 
јој ви ше, или уско ро, не би ло пра га и тра га. Јер, ка ко сто ји у прет
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по след њој, 79. пе сми, „То не сме би ти ме сто из гу бље ног. То што 
ме / ту ви ше не ма. Јер гро здо ви су на ца од не кад / др же ме”.

Раз ли чи ти су, да ка ко, и ра зно бој ни пре ли ви осе ћа ња у ви бра
ри ју му лир ског гла са: три де се так стра ни ца пре на ве де них сти хо ва 
свет и сан „од не кад” пе снич ки су бјект бра ни с по ме ша ним осе
ћа њи ма – ре зиг на ци јом и ме лан хо ли јом, али и раз бо ри то шћу и 
бо дро шћу. Ту и тад ослу шку је мо го вор ср ца „Што ми ри се. И пре
жи ви. Као на клон / ту га ма. Пе ва њу у ве тру. По кор ном / ста ре њу. 
Пр ко сном, ти хом. Жа ру тра ва”. Као и ови сти хо ви, где „тр ска је 
до ба кад пла ка ње је мла до”, та ко ће и на ред на, 50. пе сма, опе ва ју ћи 
ми рис ли пе, дис крет ном по е зи јом про ла зно сти из ми ри ти мла дост 
са зре њем и зре ње са оси па њем. „Ето. Та мла дост ли па. Што ми
рис зна / са чу ва ти у ду бо кој сен ци. За су тра. / И дру ге да не. Та ко 
свеж. И пун сун ца. / Да по но сан си на зре ња. Прем да / по гу бље ња 
ли сто ва већ сти жу”.

Фло рал не ча ро ли је шу ме ће тр шча не пе шча ре, др ха та тре шње
вог бе ха ра и тре пе та „фе ње ра ке сте но ва цве та”, или они ма ју шни 
опа жа ји ка кав је окус ба гре мо ве цеп ке под је зи ком и звук звон ког 
мра ка ма ко вих гла ви ца, мо гу се у овој по е зи ји до жи ве ти као „мали 
му зе ји тре ну та ка”, им пре си о ни стич ки фик си ра них за пам ће ње. 
Али по не кад, ма лен и крат ко тра јан чул ни осет као да би ва – ма ги
јом пе снич ке ко смо го ни је, са чу дом све та у ка пи ро се – сли ка и 
по вест уни вер зу ма, од по ста ња до овог ча са, у ко ме се ње го во без
 гра нич је оти ма на шем по и ма њу.

Тај мир би стри не. Као да све је ство ре но.
И Бог се ску ћио у ка пљи ци под ли стом ке ља.
Без мер но уве ћа на ње на је си ћу шност.
У те би. И та ко ма лен. Кре нуо би у свим
прав ци ма. Ка обо ди ма, Али не на цр та них
ни из бри са них. Не ма их. Уи сти ну. Не по сто је.

Ова кав бле сак све ми ра са обо ди ма што „не по сто је” – или 
сли ка тог „оби ма без оби ма”, ка ко би ре као Вељ ко Пе тро вић – као 
да је кру на и ве нац (и то су зна че ња на слов не лек се ме) сва ком 
„тре нут ку што но си и од но си тре ну так” овог пе снич ког днев ни ка 
у ко јем као да се не пре кид но при зи ва ју или чак и по и сто ве ћу ју 
свест и свет, ми ну ло и ак ту ел но, ствар ност и оп се на, пред мет но 
и ме та фо рич но зна че ње.

Ва здух ле та сит је. Као да сва ког ми ну та
из би ја под не на тор њу. На сто лу чи ни ја
с кај си ја ма, не ве ном и пче лом. Се чеш мед
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да на спо рим ре чи ма. Дру га чи је је то не го ка да
вит ки го спо дин зра ка с леп тир ма шном смр зну те
ла сте за ку ца на зим ско ок но. И тра жи да га при миш.

Обе на ве де не пе сме, под ред ним бро је ви ма 60. и 53. ко ји фи
гу ри ра ју као њи хо ви на сло ви, стег ну те су у тек сту ал ни оквир 
јед ног је ди ног ше сто сти ха. Та ква ди сци пли на ма ште и из ра за, до
след но оства ре на у свих осам де сет пе са ма Ко ро не, уне ко ли ко под
се ћа на ра ни ја оку ша ва ња ове пе сни ки ње са ми ни ма ли стич копо ен
ти ли стич ком тех ни ком, оп ти ком и ин то на ци јом у зна ку ре че нич ких 
ло мо ва и ста ка то то но ва. Да је пе сни ки ња под јед на ко вич на и 
хи по так си, по себ но по твр ђу је ан то ло гиј ска пе сма „И ле по, да ка ко” 
(у збир ци Хлеб од ру жа из 2016. го ди не), у ко јој је спо ре ње о сми слу 
жи во та с Ле о пар ди јем ка за но у син так сич косе ман тич ком за ма ху 
јед не је ди не ре че ни це, ра спе те од пр вог до за вр шног сти ха. Са да 
пак пре те же ори јен та ци ја на хе лен ски обра зац пе сме ла ке као пе
ро, ка ко би ре кла Иси до ра Се ку лић, и мо жда љуп ку за чуд ност 
ли ри ке Да ле ког ис то ка.

Мо же пе сни штво да нас, с ра зу мљи вим раз ло гом, и бо го слов
ство ва ти, и ла мен ти ра ти над не гда шњим и да на шњим на шим по
ра зи ма. Мо же, сви ма нам у инат, и са мо љу би вим не ха јем за оп шту 
му ку, или чак ци нич ним ау то шо ви ни змом, до ско ра не слу ће ним, 
уда ра ти и на по след њу „ле пу не жност” што „још у на ма жи ви”. 
Мо же, ако баш хо ће, на ста ви ти и са све за мор ни јим ин тер тек сту
ал ним ап со лу ти змом уче не по е зи је. Али мо же – а ево и сме – и про
ду жи ти пу та њу де сти ли са ног ли ри зма, на тра гу не та ко дав на
шњег ра ног Ко лун џи је и Ти мо ти је ви ћа, те Ра ич ко ви ћа и, по себ но, 
Алек сан дра Ри сто ви ћа, пе сни ка ко ји се ра ђао, по Та њи Кра гу је вић, 
„у сво јим че сто при зи ва ним и при зва ним сне жним бе ли на ма, оног 
ниг де још де фи ни са ног, али све жег, са мо свој ног по чет ка”. Мо жда 
је упра во Ри сто вић – ко га је пе сни ки ња по во дом два де се то го ди
шњи це ње го ве смр ти пред ста ви ла за ма шним из бо ром и те мељ ним 
по го во ром (Се мен ка под је зи ком, 2014) – нај дра жи и нај бли жи 
по ет скопо е тич ки срод ник Та ње Кра гу је вић, ма кар то срод ство 
сен чи ла чи ње ни ца да и при чи та њу ње не по е зи је, као и ње го ве, 
„сваг да је мо гу ће ста ти на но ви ни во, по че ти из дру гог ку та”. 




