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ВЕ ШТИ НА ПИ СА ЊА ДУ ГИХ ПЕ СА МА

Та ња Сту пар Три фу но вић, Мје ста гдје по чи ње све ис по чет ка, Кул тур ни 
цен тар Вој во ди не „Ми лош Цр њан ски”, Но ви Сад 2019

Иза бра не и но ве пе сме1 Та ње Сту пар Три фу но вић пру жа ју пр ви 
пот пу ни ји увид у ње но пе сни штво. Упр кос то ме што у би о гра фи ји ка же 
да је об ја ви ла пет збир ки пе са ма, у књи зи се на ла зи из бор из три2, међу 
ко ји ма је онај из нај но ви је и нај зре ли је пе снич ке књи ге Раз мно жа ва ње 
до ма ћих жи во ти ња, нај о бим ни ји. Још јед на бит на ствар је то што су 
прет ход не две књи ге, О че му ми сле вар ва ри док до руч ку ју и Глав ни ју нак 
је чо век ко ји се за љу бљу је у не сре ћу, об ја вље не 2008. и 2010. го ди не. Није 
ов де реч са мо о пе снич ком са зре ва њу већ и о то ме да је пе сни ки ња успе
шно ис тра жи ва ла и дру ге књи жев не жан ро ве, па је за ро ман Са то ви у 
мај чи ној утро би до би ла и На гра ду Европ ске уни је за књи жев ност. Ово 
ис ку ство је бит но да би се де фи ни сао раз вој ни пут Та ње Сту пар Три фу
но вић као пе сни ки ње. Нај у оч љи ви ја осо би на ње них пе са ма је то да су 
ду гач ке. Код ње го то во да не ма ми ни ја ту ра, а ве ћи на пе са ма се про те же 
на не ко ли ко стра на. Пи са ње ду гач ке пе сме по ста вља не ко ли ко про бле
ма пред пе сни ка. Пре све га, ка ко одр жа ти ин тен зи тет, ка ко то што пе сма 
обич но ка же крат ко и са же то про ши ри ти али та ко да се не из гу бе спе
ци фич но пе снич ки ква ли те ти тек ста и да пе сма не пад не у про зу. То пе
сни ки ња обич но ре ша ва по ста вља њем од ре ђе не драм ске си ту а ци је, али 
не про стог ди ја ло га, већ пот пу ног осми шља ва ња вре ме на, ме ста, по во да 
том раз го во ру, а он да се не што од то га – вре ме, ме сто или по вод пре ћу
ти. Као јед но ста ван при мер мо же по слу жи ти пе сма „Ки ша” из ци клу са 
„Раз го во ри са пси хи ја тром” (ов де је кла си фи ка ци ја шта је пе сма а шта 
ци клус ис кљу чи во мо ја, по што се та ко ђе оно што сам на звао пе смом 
мо же на зва ти одељ ком пе сме, а не де лом ци клу са): 

Ки ша па да ду го и упо р но
Са свим три ви јал на и тач на ре че ни ца
Да
Од го ва рам на по ста вље но пи та ње
Да ли вас је то про ми је ни ло го спо ђо
Он ми сли да све зна и све ра зу ми је
Ди ван је у ко жној фо те љи са мо по у здан мек
Али то вам не мо гу ис при ча ти ка жем му
То је пу ни је и пра зни је од ри је чи

1 Но ве пе сме ни су ушле у ана ли зу у овом тек сту због то га што се та квим 
де ли ма обич но не зна пра ви ста тус, нај че шће ни су у ко нач ном об ли ку, не зна се 
кон текст збир ке у ко јој ће се на ла зи ти ни ти хо ће ли се на ла зи ти и, за раз ли ку 
од оста лих пе са ма у ова квим књи га ма, ни су нај бо ље из те це ли не.

2 За не ма ру јем две пе сме из пр ве или дру ге књи ге (не мо же се ре ћи ко је 
по што пе сни ки ња не на во ди збир ке пе са ма у би о гра фи ји).
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Пр ви стих мо же се узе ти као кла си чан опис. Ме ђу тим, у дру го ме 
се ви ди да је у пи та њу не што што лир ски су бјект са ста вља, под стак нут 
по сма тра њем ки ше или раз ми шља ју ћи о не кој ки ши у не ком де лу, и 
од мах од ба цу је као „Са свим три ви јал ну и тач ну ре че ни цу”. По том лир
ски су бјект не ко ме од го ва ра „Да”. Ко ме, то зна мо из на сло ва ци клу са 
– пси хи ја тру. На шта, не зна мо, ма да нам у све сти још увек леб де пр ва 
два сти ха. Та ко, ма да зна мо да то ни је пи та ње ко је пси хи ја тар по ста вља, 
ипак де лом све сти ве ру је мо да се кон ста та ци ја из дру гог сти ха по твр
ђу је. Чу је мо сле де ће пи та ње: „Да ли вас је то про ми је ни ло го спо ђо”. И 
да ље не зна мо шта то, а она ми сао из пр ва два сти ха са да се по но во 
укљу чу је у игру и пра ви је два све сну асо ци ја ци ју да не ко га мо же да про
ме ни то што је „ки ша па да ду го и упор но” три ви јал на и тач на ре че ни ца. 
За тим се ми сли окре ћу пси хи ја тру, пр во се пот це њу је ње го ва спо соб ност 
да по мог не, „ра зу ми је”, а раз у ме ва ње је за же ну осо би на ко ју тра жи од 
му шкар ца. Та ко у сле де ћем сти ху има мо опис пси хи ја тра као му шкар ца, 
про це њи ва ње ње го ве при влач но сти али са бла гом ни јан сом мај чин ства. 
Ње го во са мо по у зда ње је у кон тра сту са ње го вом ме ко ћом, та ко да се 
она за штит нич ки по ста вља пре ма ње му. Она је та ко ја ње му тре ба не што 
да ка же. У за вр шна два сти ха то и чи ни. По нов но про бле ма ти зо ва ње 
мо гућ но сти ко ју да ју ре чи за о кру жу је пе сму. Ства ри ко је се ре чи ма могу 
из ре ћи су три ви јал не и тач не, оно што се не мо же ре ћи је оно што се ти че 
нај та на ни јих про це са у чо ве ку, оних о ко ји ма је ди но и вре ди не што ре ћи. 
Они су у пе сми са мо на го ве ште ни, ње ним од но сом пре ма ре чи ма, пре
ма му шкар ци ма, пре ма ау то ри те ту. И све те ства ри ни су ре че не ре чи ма 
већ оним пре ћу та ним. Ако се уз то до да да овај ци клус има шест де ло ва 
ко ји мо за ич но гра де јед ну сло же ни ју сли ку, он да се ви ди сло же ност по
ступ ка Та ње Сту пар Три фу но вић, ма кар у свом основ ном ви ду. 

По сле ис ку ства са пи са њем ро ма на, пе сни ки ња до би ја ви ше по ве
ре ња у је зик па ће пе сме из Раз мно жа ва ња до ма ћих жи во ти ња има ти 
бо га ти ји, сло бод ни ји и при лич но ме та фо ри чан је зик, а за осно ву ће 
има ти ја ку на ра тив ну ли ни ју. Ре ци мо, у пе сми „Же лим да жи вим у ма
лом гра ду” го во ри о љу ба ви две же не, њи хо вим сва ђа ма, аван ту ра ма са 
дру гим же на ма и мор на ри ма. Ов де тре ба има ти у ви ду да је сле де ћа 
пе сни ки њи на књи га, От ка ко сам ку пи ла ла бу да, хо мо е рот ски ро ман и 
да се ау то би о граф ски еле мен ти ко ји се мо гу иш чи та ти из јед ног иш чи
та ва ју и из дру гог де ла. Пе сма по чи ње као бај ка: „Би ла јед ном јед на 
љу бав као бро до лом као ту че пи ја них мор на ра”. На су прот сти ху „Ки ша 
па да ду го и упор но” овај је сли ко вит и по е ти чан. Ме ђу тим, то га не чи ни 
ма ње три ви јал ним, по што су по ре ђе ња ба нал на. Стих до би ја на те жи ни 
ка да се схва ти да ово за пра во ни су са мо по ре ђе ња већ еле мен ти при че. 
Ма ли при мор ски град на ко ји као да су ју на ки ње на су ка не пун је агре
сив них мор на ра, сек су ал них пре да то ра. Ова при ча је нај ве ро ват ни је 
ре а ли зо ва на ме та фо ра пр вог сти ха. Ула же ње у пе сни ки њи ну би о гра фију 
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ов де је не бит но. Увек има дру гих љу ди ко ји су ту да по ре ме те од но се 
из ме ђу две осо бе. Дру ги стих – „ти ме не ве слом ја те бе ве слом у гла ву” 
раз ви ја сли ку из пр вог сти ха, та ко да са да има мо три ни воа зна че ња – ба
нал но по ре ђе ње, при чу о мор на ри ма, при чу о су ко бу две осо бе ко ји се 
про јек ту је на њи хо ву око ли ну („по це па но је дро”, „вје тар ши ба”, „га ле
бо ви оста вља ју сво ја ан ђе о ска пе ра и свој ђа во љи из мет”). Чак се и тај 
опис раз два ја на два па ра лел на то ка: „док на по љу гр ми у пот па лу бљу су 
два зе ца склуп ча на / уз кр зно јед но дру гом” – спо ља шњи су коб и уну
тра шња при вр же ност. Али док зе че ви та ко ле же, сва ки се на да да ће онај 
дру ги би ти ве че ра глад ним мор на ри ма. И та ко из сти ха у стих, Та ња 
Сту пар Три фу но вић гра ди пе снич ку сли ку ко ја ни ка ко ни је ко нач на, 
ко ја ни ка да не до ла зи до за кључ ка већ увек иде да ље, раз ви ја ју ћи се и 
да ју ћи но ви сми сао оно ме што је ре че но ра ни је. Оту да ме ха ни зам на 
ко јем гра ди ду ге пе сме ни ка да не за ста не, ни ка да не по ста је про за и чан 
или до са дан. Уз све то, ово је пе сма ко ја са др жи ве дри ну, на ду у то да ће 
јед на же на на том остр ву жи ве ти ду го и че ка ти дру гу кад се са пу то ва
ња вра ти ку ћи. По зи ци о ни ра ње се бе као ста тич не а сво је љу бав ни це као 
оне ко ја се кре ће, ко ја има аван ту ре, не што је што се мо же про ту ма чи ти 
на осно ву дру гих пе са ма ове збир ке, као и ро ма на, па се он да мо же узе ти 
да је она ста ри ја љу бав ни ца. Упр кос то ме, ка рак те ри стич но је да у хо
мо е рот ским пе сма ма не ма ни ка квог мај чин ског при сту па ка кав смо при
ме ти ли у пе сми о пси хи ја тру. Де ти ња стост као да је ре зер ви са на са мо 
за му шкар це. Ипак, вре ме ко је про ла зи од лир ске ју на ки ње пра ви стари
цу, а од ње не љу бав ни це зре лу же ну. Оту да страх од ста ро сти, про ла ска 
вре ме на, ко ји је код ове пе сни ки ње био че ста те ма и у пе сма ма дру га
чи јег ти па: „же лим да за ву чем ру ку ду бо ко у те бе и по ме рим све са то ве”. 

Та те ма су ро во сти вре ме на де таљ но је об ра ђе на у пе сми „Ме ста 
на ко ји ма све по чи ње”. Ов де је реч да та мла ђој љу бав ни ци, али је ја сно 
да она ни је она са ко јом би се пе сни ки ња иден ти фи ко ва ла. Мла да же на 
је кри ти ку је што пи ше пе сме, сма тра то гу бље њем вре ме на и гу бље њем 
спо соб но сти за прак тич но. Ов де она парт нер ку ви ди као ин фан тил ну и 
ка же јој да јој не тре ба „на ра сла су је та док дје вој чи це уз ди шу над ри је
чи ма / та ко згод но умет ну тим ме ђу стра ни ца ма књи ге / њи хо вих гру ди 
и но гу”. По себ но је озбиљ на кри ти ка по е зи је као пре ва зи ђе не, као не
че га што не за ни ма мла ђе ге не ра ци је. О ње ној ста ро сти го во ри у би блиј
ским („пре жи ве ла си по топ”), исто риј ским (рат, ши зму) и жи вот ним 
(ши зо фре ни ју, брак) тер ми ни ма. Ми слим да ни је на од мет на по ме ну ти 
да ши зо фре ни ја ов де мо жда ни је тек уба че на да би се обо га ти ла сли ка 
већ је мо жда реч о не че му што је пе сни ки ња за и ста пре жи ве ла и мо гу ће 
је да је ода тле на ста ла пе сма пси хи ја тру. На по ми њем ово не да бих че
пр као по пе сни ки њи ној би о гра фи ји, већ да бих ука зао на по тен ци јал ну 
ши ри ну те ма ко је су овим пе сма ма об у хва ће не, као и на пе сни ки њи ну 
скло ност да го во ри баш о оним ства ри ма о ко ји ма се нај че шће ћу ти. 
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У на став ку пе сме, мла да же на лир ску ју на ки њу учи о сна зи ко ју мо ра 
да има да би пре жи ве ла ме ђу жи во ти ња ма. Мо ра би ти мач ка ко ја гра би. 
Осе ћа њи ма и пе сма ма не мо же ви ше ни ко да се осво ји: „До шло је до ба када 
пра вед ни ци уз ми чу пред глад ни ма / не ки на сво је но ге обу ва ју ду бо ке 
чи зме / и га зе са њи ма га зе по ту ђим обра зи ма / по дје чи јим пр сти ма / газе 
сит не жи во ти ње и ко се дје во ја ка и до ла зе да пре га зе сви јет”. У та квом све
ту не ма сми сла пи са ти пе сме: „Жи ви ста ра ио на ко си по лов на ро ба / Бо ље 
је да те тро ши мо док још има што да се тро ши / Док још има ис прав них 
ди је ло ва / Док још ни си сва по ква ре на као тво је ми сли / Не гдје си то пла и 
ме ка / Још уви јек / по сто је мје ста на ко ји ма по чи ње све из по чет ка / до дир
ни их ста ра”. У ра ној пе сми „Иза по но ћи” сто је сти хо ви: „Ра ди ла сам разне 
про сјеч не га до сти као и сав / сви јет око ме не”. У овој се ка же да ће ускоро 
би ти сва по ква ре на. По сто ји од ре ђе на ве за и раз вој у овим пе сма ма. У ра
ном ци клу су „Слу ча је ви” опи су ју се сек су ал не жуд ње ра зних ли ко ва. Ка да 
лир ски су бјект про го во ри о се би, ка же: „Мој слу чај ни је ни шта по себ но он 
ја ко жу ди би ти / оби чан ма ли не при ме тан слу чај / јер зна да са мо обич ност 
об у зда ва ври је ме и др жи / за у зда не де мо не уни ште ња”. Ти ме кон тра сти
ра се бе и оста ле опи са не слу ча је ве. Ов де она тре ба да се „тро ши док још 
има што да се тро ши”. По сто ји од ре ђе ни кон ти ну и тет у овим пе сма ма. И 
тај кон ти ну и тет на ни воу це ло га де ла функ ци о ни ше као на ни воу пе сме. 
Реч је о стал ном пре и спи ти ва њу, о ди ја лек ти ци, дра ми ових пе са ма. И 
ма да без сва ке сум ње на ни воу пе сме, па и збир ке, по сто ји од ре ђе на до за 
про ми шље но сти, она не мо же по сто ја ти на ни воу де се то го ди шњег пе
снич ког ра да. Не мо же, осим ако је пе сни ки ња оп сед ну та по је ди ним те
ма ма, ако је ба вље ње њи ма за њу ва жно ко ли ко и са мо пи са ње, та ко да би 
пи са ње о не че му дру гом би ло за њу пот пу но не бит но. На рав но, не тре ба 
смет ну ти с ума да, осим то га што је из бор пе са ма, ова књи га је и књи га 
за чи та ње, та ко да се пе сни ки ња мо гла во ди ти пра ће њем ових мо ти ва од 
ра них до ка сни јих пе са ма не би ли од ста рих пе са ма са чи ни ла но ву збир
ку. Ипак, ту је пре све га са мо и спи ти ва ње. Ис пи ти ва ње свог ста ва о не ким 
те ма ма, ис пи ти ва ње по е тич ких на че ла и ис пи ти ва ње про ме на по сле не ких 
зна чај них жи вот них ис ку ста ва. Пе снич ко зре ње ко је иде упо ре до са тим 
до зво ља ва да се ге не за пе снич ког по ступ ка Та ње Сту пар Три фу но вић 
ис пи та од оно га шта је у по чет ку за ми шље но да је по треб но на пи са ти до 
оно га шта се у ме ђу вре ме ну схва ти ло да се мо ра на пи са ти. Овим ми слим 
и на фор мал ну и на те мат ску ра ван. Ипак, ни до че га од ово га не би до шло 
да ни је реч о из у зет ној лич но сти. У по след ње вре ме се све че шће за бо ра
вља чи ње ни ца да иза сва ког де ла сто ји лич ност. Пре не го од зна ња и ра да, 
па чак и пре не го од пе снич ке ве шти не, упра во од те лич но сти за ви си 
ко ли ко ће пе сме би ти до бре. Оту да се Та ња Сту пар Три фу но вић по ка
зу је до бро у свим жан ро ви ма. А као пе сни ки ња спа да у оне нај ре ђе.
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