
181

ПО ТРЕ БА ЗА ЈА СНО ЋОМ
(Та тја на Гро ма ча: Ус хи ти, за мје ра ња, оп чи ње но сти,  

Фрак ту ра, За пре шић, 2014)

Но ву књи гу хр ват ске спи са те љи це, Та тја не Гро ма че (1971), Ус хи ти, за мје ра ња, оп-
чи ње но сти, чи не пе де сет че ти ри жан ров ски флу ид на про зна тек ста, на ста ја ла – ка ко 
са зна је мо из увод не бе ле шке уме сто мо та књи ге – у пе ри о ду од осам го ди на (2004–
2012). У пи та њу су фраг мен тар ни лир ски за пи си ко ји сво јим ру бом про ши ва ју жа нр 
про зе, по е зи је, есе ји сти ке и фи ло зоф ских ко мен та ра и уви да у скри ве но сти пред мет-
не ствар но сти, при ват не, ин тим не тај но ви то сти, дис крет не, али сна жне емо ци о нал не 
ин ве сти ра но сти. Као нај бли же од ре ђе ње за пи са Та тја не Гро ма че пре по зна ју се ка рак-
те ри сти ке пе сме у про зи, пре вас ход но због про зног об ли ка ру ко пи са ко ји обра зу је 
про зни дис курс – а у сме ру из ра зи те има ги на ци је или емо ци ја – и прем да је ње го ва глав-
на је ди ни ца ре че ни ца, сли ка, ис каз, у ве ћи ни слу ча је ва мо же да се чи та као по е зи ја. 

Бу ду ћи да је пи та њу књи га тек сто ва раз би је них на ми кро це ли не раз ли чи тих жан-
ров ских усме ре ња и по тен ци ја ла, увр ште ни тек сто ви на ма хо ве умно го ме на ли ку ју 
днев ни ку-спо ме на ру, хер ба ри ју му ми сли, опи са и сли ка, ре флек си ја и исе ча ка, ка ко 
из сфе ре па ра ли те рар них, ван ли те рар них и ма те ри јал них пред мет но сти, та ко и ем-
пи риј ских и те мељ но про ми шље них за па жа ња и за кљу ча ка. Њи хо ва ра су тост под 
на сло ви ма ши ро ког те мат ског ре ги стра, од сли ка на је ујед на че ним ар ти ку ла ци о ним 
то ном и ат мос фе ром као ко хе зив ним сред стви ма, устро је ним уну тра шњом ло ги ком 
де скрип ци је, је зи ка и емо ци је.

Би ло да је по кре тач за пи са ре флек си ја, до жи вљај или чул ни ути сак – че сто пре у зет 
из сфе ре му зи ке или сли кар ства – син кре ти зам по чи ва на сје ди ња ва њу и пре пли та њу 
сли ков ног, зву ков ног и је зич ког, са на сто ја њем да се ре чи ма сли ка, од но сно да се по-
ку ша за ћи „с ону стра ну зву ка“. Шу берт, Бах, Де би си, Мо царт, Бал тус (Бал та зар Кло-
сов ски де Рол), Егон Ши ле, Брехт, Каф ка, Вир џи ни ја Вулф, Све ден борг, Шо пен ха у ер, 
Спи но за, Хе ра клит, са мо су не ке од ре фе рен ци Гро ма чи них тек сто ва. С дру ге стра не, 
по за дин ски ју на ци и ам би јент ових за пи са су мар ги нал ци и суб вер зив ни су бјек ти: 
фи ли стри, ма ни пу ла то ри, дан гу бе, стран ци, те, нај зад, ро ђа ци и гра до ви (За греб, Бер-
лин, Беч). Већ по чет ном ре че ни цом, ре ци мо, при ли ком опи са пеј за жа, спи са те љи ца 
при сту па пред ме ту свог ус хи та, ко мен та ра или раз ма тра ња ми ну ци о зно и пре ци зно. 
Ефе кат из ра за по спе шен је упо тре бом пре те жно пе снич ких сред ста ва, ре ду ко ва ним 
го во ром и се лек то ва ним ре чи ма. За раз ли ку од има ги на тив них опи са до жи вља ја му-
зи ке и гла са опер ске пе ва чи це или хо ра – ко ји ода ју ути сак сте но гра ма ду ха у ек ста тич-
ном за но су – опи си зву ко ва пред мет не ствар но сти, уо ста лом, као и ви дљи ва ства р ност, 
пред ста вље ни су из ра зи то илу стра тив но.
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При ти сну та спо ља шњим сен за ци ја ма и ути сци ма, спи са те љи ца про це сом пи са ња 
ис пи ту је уну тра шњу, ин тим ну дра му и ствар ност, до жи вљај ствар но сти, пре кла па њем 
про шло сти у са да шњо сти, сво де ћи на тај на чин ра чун са сво јим за блу да ма, стра хо ви-
ма и тај на ма. За ви дан удео чул не осе тљи во сти чи ни да сва ка сен за ци ја по дат на чу лу 
бу де по вод за ре флек си ју, со ли ло квиј и ево ка ци ју, ка да се ус по ста вља ди ја лог са ем-
пи риј ским све том пре у зе тим из сфе ре жи во та и умет но сти. Чул ни до жи вљај по ста је 
ак ти ва тор, под сти цај за ис пи си ва ње лич не (и)сто ри је ко ја се ин дук тив ним прин ци пом 
сла га ња на ра ти ва дис тан ци ра од лич ног и при ват ног и би ва уоб ли че на и по диг ну та 
на ни во оп штег. 

Сво де ћи свет и се бе у ствар но сти на оно што је сте и ка ко је сте – де цен три ра на, 
одво је на од свог уну тра шњег сре ди шта, че сто рас тр за на – ви ди мо да је до ми нан тан 
тон ових за пи са не дво сми сле но ме лан хо ли ја. По ред то га, пре ма сте пе ну осе тљи во сти 
и на дра же но сти за спо ља шњи свет, за па жа мо да су по сре ди за пи си ко ји, по врх све га 
и упр кос то ме, сла ве жи вот као та кав. Лир ска цр та и ве ро ват но јед на од нај ве ћих вред-
но сти ових за пи са је су сли ке ко је сво јом сми ре но шћу – у опо на ша њу ока филм ске 
ка ме ре – при ка зу ју не мир не са др жа је, углав ном успо ре не или фик си ра не ра ди ус пе ли-
јег тран сфе ра емо ци је, ини ци ра ња ем па ти је и са у че сни штва код чи та о ца. Уоб ли че на 
уну тра шњом ди на ми ком и од но си ма, пер цеп ци ји и све сти спи са те љи це, ка рак те ри сти-
ка за пи са по чи ва на ин тен ци о нал но сти ко ја се пре по зна је у ре ал ној ре ла ци ји спа ја ња 
су бјек тив не и објек тив не сфе ре (ми сао и ми шље но, љу бав и во ље но, же ља и же ље но 
итд.). Ка ко са зна је мо и од са мог на ра тив ног гла са, уну тра шња ди на ми ка би ва на ру ше-
на ка да је ком про ми то ва на пред ста ва о „ре ал ном“ за јед нич ком све ту – ко ја за ви си од 
сен зи тив но сти су бјек та и осе ћа ја не при па да ња под у пр тог од су ством са мо по твр ђи ва ња 
од стра не све та ко ји га де мо би ли ше. Не са гла сност из ме ђу су бјек та и све та по чи ва на 
уви ду ко ји се са сто ји од не мо гућ но сти пре ва зи ла же ња или при хва та ња све та у сво јој 
да то сти, јер га су бјект не до жи вља ва као свој, већ као стран, оту ђен. Ма ни фе сто ва ње 
ове не ко хе рент но сти или сло мље не ин тен ци о нал но сти сво ју афир ма ци ју до би ја на 
фор мал ном аспек ту об ли ко ва ња тек сто ва. Оп ште ње се оства ру је по сре до ва њем умет-
но сти, у са мо од но ше њу и есте ти зо ва њу соп ства, кре и ра њем жи вот ног про сто ра и 
ру ти не из ван вла да ју ћих вред но сти и нор ми ова пло ће них у ак ту ал ном дру штве ном 
по рет ку, про мо ви са њем вла сти те осве шће но сти и ау тен тич но сти. 

Сна жан, не па тво рен и не скри вен про дор би о граф ског про жи ма под јед на ко Гро ма-
чи не ис по вед но-де скрип тив не и пре скрип тив не де о ни це, ко је те мом до ти чу и сег-
мен те дру штве ног и по ли тич ког. Не на ме тљи во са ве то дав на и де цент на, спи са те љи ца 
об зна њу је вла сти то ис ку ство, по у ке, са зна ња и осе ћа ња сте че не из ме ђу људ ских од но-
са. Са за вид ним сте пе ном са мо кри тич но сти, на ра тор ка ука зу је на вла сти та огра ни че ња 
и мо гућ но сти, од но сно не мо гућ но сти да са со бом пра ви ком про ми се, да се вла да по 
пра ви ли ма „дру штве ног уго во ра“, по ста ви оче ки ва но и дру га чи је у од ре ђе ној си ту а-
ци ји или пре ма на ло зи ма вла сти те же ље и ам би ци је. На ви ше ме ста у књи зи спи са те-
љи ца екс пли цит но на во ди ка ко пи са ње за њу има те ра пе ут ска свој ства и зна чај. Овај 
ис по вед но-ре флек си ван, чак ме ди та ти ван ка рак тер на мо мен те, исто вре ме но је све-
до че ње о се би ис пу ње но сти дом, ка ја њем, „гри зо душ јем“ и прав да њем, али и при зна-
ње ис пу ње но оче ки ва њем или на дом за раз у ме ва њем и оправ да њем за учи ње но или 
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ми шље но. Из ра зи то ко му ни ка тив на у сво јој на ра ци ји, Гро ма ча суп тил но и дис крет но 
ус по ста вља ди ја лог са има ги нар ним Ја, у чи ју по зи ци ју чи та лац ве о ма ла ко и бр зо 
би ва пре ме штен, ап сор бо ван сна гом тек ста.

Сво јим но вим оства ре њем, Та тја на Гро ма ча ис пи ту је и за пи су је про сто ре, ме ђу-
људ ске од но се, вла сти те те жње и стреп ње, ис ку ства са мо ће и за јед ни штва у „чо по ру“, 
об ли ке хи је рар хи је, на мет ну те кон вен ци је, ка ко у све ту, та ко у је зи ку. Пред ме ти ма 
или фе но ме ни ма ко ји је ин три ги ра ју, при сту па опре зно и про ми шље но. Би ло да те-
ма ти зу је Бо га, секс, ме лан хо ли ју, гро бља, умет ни ка, ре зи ден ци ју за пи сце, гра до ве, 
про сто ре, књи ге, до ко ли ча ре, за ви чај, по ро ди цу, смрт или љу бав, сти че се ути сак да 
сам је зик би ра и усме ра ва тон и стил ска сред ства њи хо вог уоб ли ча ва ња. Дру га чи је 
ре че но, пи шу ћи по дик та ту уну тра шње ну жно сти, кон текст из ко га пре у зи ма са др жај 
пре те жно од ре ђу је ни јан су, об лик и обим по ет ско-про зних за пи са. Не ка да су то тек-
сто ви ко ји не пре ла зе по ло ви ну стра ни це, а не ка да су у пи та њу ду жи тек сто ви ко ји се 
про те жу и на ви ше од че ти ри стра ни це – ка да пе сма у про зи пре ра ста у по ет ску или 
лир ску про зу, са ко јом је ге не рич ки по ве за на. Ве зу са ли ри ком или лир ско-рит мич ком 
про зом Ус хи ти, за мје ра ња, оп чи ње но сти на ла зе на те мат ско-мо тив ској рав ни (ме ди-
та тив не, љу бав не, лир ско-ис по вед не, де скрип тив не). Лич не (и)сто ри је за сно ва не на 
се квен ца ма, до га ђа ји ма, опи си ма и епи фа ниј ским искри ча во сти ма ис пи са не су је зи ком 
ја сне и пре ци зне из ра жај но сти, ли ше не пра зног па то са ви со ко пар не ре то рич но сти. 
Ис по ље но пи са ње афир ми са но је по тре бом за сво ђе њем ра чу на са про шло шћу, де-
тињ ством, мла до шћу и до жи вље ним. Ус хи ти, за мје ра ња, оп чи ње но сти је књи га од ра-
ста ња, са зре ва ња, зре ло сти и ат мос фе ре, пе снич ке ре дук тив не ти ши не и ме лан хо ли је 
је се њих бо ја. Уки да њем ја сне гра ни це из ме ђу ау то би о гра фи је и фик ци је, од но сно 
дог ме жан ров ских нор ми, тек сто ви Та тја не Гро ма че гу бе сво је пре ци зно жан ров ско 
од ре ђе ње, пре ли ва ју се и по ста ју флу ид но по ље бо га то раз ли чи тим укр шта ји ма спи-
са тељ ско-чи та лач ких по сту па ка. 




