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Ти хо мир Бра јо вић

МИ, ГОР ГИ ЈАН ЦИ
(Кре ши мир Ба гић: По нор ни це, Ме ан дар ме диа, За греб, 2021)

Кад се лир ска зби р ка, као што то би ва с По нор ни ца ма Кре ши ми ра Ба ги ћа, отво ри 
пе сма ма у ко ји ма „љу ди под кро во ви ма / шу те“, или се у њи ма ка зу је да „тре ба шу тје-
ти / на сав глас // [...] као ин те лек ту ал ци у пред гра ђи ма и дик та ту ра ма / шу тје ти на 
је зи ку бо го ва и Со кра то ву је зи ку“, он да је очи то да је реч о на ро чи том, екс пан зив ном 
раз у ме ва њу ћу та ња и ње го вог деј ства у про сто ру уну тар и/или из ван пе сме. По го то-
во сто га што се исти мо тив ја вља и при са мом за вр шет ку књи ге, у не кој вр сти те мат ског 
об у хва та, овог пу та ва ри ран ис ка зи ма о то ме да „ви ше жи во та има у шут њи не го у 
гра ду“, од но сно да „и шут ња је ми шље ње“, јер „је ди но је она ве ли ка, све оста ло је 
сла бост“, да би по том био за о кру жен сти хо ви ма ко ји с по е тич ким кон се квен ца ма ка-
зу ју да „пла мен шут ње / раз га ра се / на ог њи шту је зи ка // без ри је чи био би ни тко и 
ни шта, / не ви дљи ва точ ка / ко ја се па ли и га си“. 

Та ко ћу та ње и го во ре ње/пи са ње, не је зич ност и је зич ност, по ста ју две стра не истог 
про блем ског ин те ре со ва ња ко јим је у знат ној ме ри обе ле же на це ла књи га, али и пе-
снич ка ка ри је ра ау то ра По нор ни ца, ду га ви ше од три де це ни је и по е тич ки си ту и ра на 
у пост мо дер ни стич ку па ра диг му, ар ти ку ли са ну још осам де се тих го ди на про шлог 
сто ле ћа, по нај ви ше на стра ни ца ма Qu o ru ma, за гре бач ког ча со пи са (над)ге не ра циј ског 
зна ча ја и ути ца ја. Ка ко ће сам Ба гић, је дан од нај а гил ни јих пред став ни ка „кво ру ма шког“ 
на ра шта ја, на кнад но за бе ле жи ти у свом ин струк тив ном Уво ду у су вре ме ну хр ват ску 
књи жев ност (2016), та па ра диг ма у пр вом ре ду се по ја вљу је „као сви јест о то ме да 
ви ше ни је мо гу ће те жи ти ус по ста ви ста бил но га не го леб де ћег [...] иден ти те та, као скре-
та ње из Ве ли ке при че у фраг мент, као за мје њи ва ње де ми јур шке кре а ци је ре ци кли-
ра њем, ја ког сла бим су бјек том, као ин зи сти ра ње на пра ву на раз ли ку и сл.“ 

Све на ве де но ва жи и за по е зи ју Кре ши ми ра Ба ги ћа, ко ја од пр ве са мо стал не збир ке, 
Из ме ђу два сна жна ди ма (1989), па до нај но ви је, у из ве сном сми слу кон цеп циј ске књи ге, 
са чи ње не од 105 ну ме рич ки озна че них сти хов них, про зних и/или есе ји стич ких сег ме-
на та, с (под)на сло ви ма или без њих, нај че шће ау то ре флек сив но те ма ти зу је (не)са оп-
шти вост као по е тич ко и енер гет ско ис хо ди ште про ду же не пост мо дер ни стич ке пу сто-
ло ви не у је зи ку. „Не слу шам ри је чи / ослу шку јем стан ке“ – ови про грам ски сти хо ви 
из Кро шње (1994), или пак не ки дру ги, слич ни њи ма, по пут оних из зби р ке У по лу та ми 
пред гра ђа (2006), „Да нас ви ше не слу шам ри је чи. / Жи вим у њи ма и с њи ма“, по сто ја но 
кру же око истог, ан ти е сен ци ја ли стич ког син дро ма, ко ји Ри чард Рор ти прег нант но озна-
ча ва као по ме ра ње „од суп стан ци је пре ма функ ци ји“, од ме та фи зич ке „ста бил но сти“ 
до дис кур зив ног кон струк ци о ни зма као но ве па ра диг ме, раз у ме ва ју ћи га при то ме као 
нај зна чај ни ју тен ден ци ју са вре ме ног ми шље ња. И пе ва ња, мо жда би тре ба ло до да ти.
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Ка за но фуд бал ским/но го мет ним жар го ном, то ли ко бли ским ње го вом из ра зу, ау тор 
По нор ни ца пост мо дер ни стич ку „лоп ту“ ово га пу та ипак вра ћа у „игру“ да ле ко уна траг, 
под се ћа ју ћи на Гор ги ју Ле он ти ња ни на, хе лен ског фи ло зо фа и лу цид ног учи те ља бе сед-
ни штва, од но сно на ње гов чу ве ни спис О не би ћу или о при ро ди, ко ји по чи ва на прет по-
став ци да, гле да но из је зич ке ви зу ре, ни је мо гу ће не дво сми сле но до ка за ти по сто ја ње 
би ло че га. „Ако оно о че му го во ри мо не по сто ји, мо же мо ли уоп ће го во ри ти о оно ме 
што по сто ји ?“, пи та на том тра гу Ба гић, из во де ћи на по слет ку из ова кве ло ги ке још 
да ле ко се жни ју не до у ми цу: „Ако је исти на ни шта, што је с на ма и са сви је том у ко јем 
жи ви мо?“ То је упра во оно што Бра јан Мек хејл раз у ме као он то ло шку прет по став ку 
пост мо дер ни зма, а што у сво јој ул ти ма тив но сти ова квим, ре ми ни сцен циј ским на сла-
ња њем, у не ку ру ку би ва ста вље но у ши ри ци ви ли за циј ски и кул тур ни оквир.

„[Г]оргија гор ги ја / у пу сти њи цвје та / је зич на ор ги ја // ти је ди ни мо жеш зна ти / је 
ли бу ка плод / у ко ји ври је ди за гри сти“, чи та мо не где око по ло ви не књи ге, у алу зив ном 
за ма ху ко ји спа ја скеп тич ну му дрост древ ног зна ња и ин ва зив но ис ку ство са вре ме но-
сти, ухва ће не сред па ра док са спо знај ног де фи ци та у чул ном и фе но ме нал ном оби љу. 
„По сва ђа ли се ју чер и сју тра / сје мен ка и плод / ми сао и ри јеч / [...] че га ни је би ло – заво-
ље ли / че га би ло – од ре кли га се“, до спе лост ове епо хал не дис јун кци је за пе снич ку 
те о ре зу сво је вр сте кон ста то ва на је, ва ља при ме ти ти, још у Бр шља ну (1996). Ако не што 
је сте, нај но ви ја зби р ка оту да је по нај ви ше плод по тре бе за ре ка пи ту ла циј ским ра за-
би ра њем пред деј ством пост мо де р ни стич ки ре зо лут ног раз ве ја ва ња метафизичкe 
илу зи је про ху ја лих вре ме на.

Са свим гор ги јан ски, Кре ши мир Ба гић се у том ра за би ра њу осла ња на не ис црп ну 
хе у ри стич ку моћ пе снич ког је зи ка. При вр жен пе сни штву као пу сто ло ви ни ин вен ци је 
на ле лу ја вој, ди фу зној раз ме ђи го во ра и ћу та ња, он при то ме ево ци ра ин три гант не 
про ба бли стич ке кон цеп те, по пут оно га ко ји до но си „ире а ли стич ки“ плу рал но схвата-
ње ути цај ног аме рич ког те о ре ти ча ра и фи ло зо фа је зи ка Нел со на Гуд ме на, што, раз ма-
тра ју ћи на чи не кон сти ту и са ња свет(ов)а у ми шље њу и го во ру, „не во ди ра чу на о уло ву, 
не го о оно ме што се до зна ло о ис тра же ну те ри то ри ју“ (Ways of Wor ldma king, 1978). 

„[Н]а / вра ти ма / пје сме изу ва мо / се је зик и ја са мо уђи те / охра бру је нас [...] при је 
не го се / у се за тво рим“ – ови и слич ни су ге стив ни сти хо ви по чи ва ју на ау то ре флек сив-
ној сим бо лич но сти тра га ња за сми слом лир ског пе ва ња у ду гој сен ци по ме ну те епо-
хал не кри зе (са)зна ња. За то мо жда и нај зна чај ни је, у не ку ру ку ин те гра тив но обе леж је 
По нор ни ца пред ста вља от пор ине р ци ји (са мо)ра зу мљи во сти, чак и он да – или на ро-
чи то он да – кад се чи ни да јој се пе ва ње са свим под вр га ва. „Изу ти“ је зик из при ви да 
ње го ве тран спа рент не и уз то ло го ре ич не ре пре зен та тив но сти, „из вр ну ти“ га на „на-
лич је“, да би у тој „ого ље но сти“ по но во по ста ло „ви дљи во“ оно што је „иза“ са мо до-
па дљи во сти по ет ске илу зи је – то је умно го ме со фи сти ко ва ни „про грам“ ко ји је ов де 
на де лу. 

„Та мо гдје је све ја сно ни шта ја сно ни је“, за то је згро ви то по ру чу ју „Се дам на по ме на 
за хо да че“, оста вља ју ћи чи та о цу је дан од зна ко ва по ред пу та за ра за би ра ње у мно го-
стру ко пре мре же ном ла ви рин ту по ет ске тек сту ал но сти. „[Ч]итав дан си мр мљам у бра-
ду / не мо гу то рећ по е тич но / јед ни чи та ју дру ги кра ду / баш не ка ко аси ме трич но“, упо-
зо ра ва, с дру ге стра не, ду хо ви та ре пли ка на ак ту ел но ста ње лир ског ду ха, уз дво сми слен 
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по зив: „зе мљо дра га отво ри очи / не глу ми ћу ба стог гњу р ца / мо раш се са со бом су о-
чит / ил ни кад не’ш изаћ из штур ца“. За кло ње на ур не бе сним ху мо ром, ефект на мо ра-
ли стич ка по ен та ов де, чи ни се, ја сно упу ћу је на ан ти ре ла ти ви стич ко ста но ви ште као 
под сти цај овог ис трај но пост мо дер ног пе ва ња.

И то упр кос фа ми да је због огла ше ног еклек ти ци зма, од но сно за ба вље но сти фор-
мал но-по е тич ким и ме та фик циј ским аспек ти ма пост мо дер ни зам бе  зма ло ин ди фе рен-
тан пре ма екс тра тек сту ал ној ре ал но сти. Нај но ви ја књи га сти хо ва Кре ши ми ра Ба ги ћа 
јед но је од оних оства ре ња ко ја по ка зу ју да упра во ау то ре флек сив ност и ау то ре фе-
рен ци јал ност мо гу да бу ду за лог пе снич ког ак ти ви зма сво је вр сте. Је дан од ди ја ло шких 
сег ме на та зби р ке то из ре ком, до ду ше, по ри че, али на та кав на чин („Ан га жи ра на књи-
жев ност тра жи исто ми шље ни ке, а ја се по че сто не сла жем ни са са мим со бом“) да ни је 
те шко за кљу чи ти ка ко је реч тек о дис тан ци ра њу од ути ли тар но, уни со но и тен ден-
ци о зно ин то ни ра ног по ста вља ња пре ма оно ме што окру жу је про стор пе ва ња. 

Гле да но у це ли ни, Ба ги ће ви сти хо ви опи су ју на ро чит, ши ро ко ме ан дри ра ју ћи ток 
лир ског ан га жма на. Ау тор По нор ни ца не ли би се при то ме по се за ња за на сле ђем аван-
гард них си мул та ни стич ких екс пе ри ме на та, апо ли не ров ских ка ли гра ма, „era su re“ и 
слич них по е тич ких ег зи би ци о ни за ма, ко ји у ње го вој зре лој по е зи ји по ста ју сво је вр сни 
ме мен то, опо ме на да оно што се чи ни по е тич ки про ху ја лим мо же да бу де упо шље но 
у но вим, овај пут ви ше стру ко ин тер фе рент ним кон тек сти ма. Ра спон тог осо бе ног по-
ет ског ак ти ви зма кре ће се од ује ви ћев ског па то са и ди о ни зиј ског сен зи би ли те та („тин 
је био све што се сје тио / [...] тин је ру дар у мрач ном руд ни ку“) па до ке но ов ског лу ди-
зма и слам ни гов ског ше га че ња са тзв. све ти ња ма пе снич ког је зи ка и ми шље ња („...ја 
сам из ди жо на / од иско на се дру жим / са мо с по том ци ма фе фе ро на / не за ни ма ју ме 
/ јо гурт и по ли ти ка / тре ба их за зи да ти / по сред ка њо на / или пре шу тје ти / пре ко ме-
га фо на“). 

„У све мо гу по вје ро ва ти / осим у лек ци је из по ви је сти“, мо же, оту да, без ус те за ња 
да об зна ни ре тор ски ди фу зни су бјект овог пе сни штва, скеп ти чан, али ни ка ко не и 
рав но ду шан спрам бу ке и гне ва да на шњи це, бу ду ћи да „по ли ти ка се ми је ша у све / [...] 
осим у пра ши ну чи ји нас обла ци вра ћа ју у дје тињ ство“. „Ка да до зри је / сва ка је ре во-
лу ци ја као раз ре за на ди ња / жу та гње ца ва ту жна“, у ста њу је, та ко ђе, да кон ста ту је тај 
из(ван)-се бе-по ни ру ћи лир ски ак тер, тај глас тран сме мо риј ске по ет ске апе ла ци је, 
„ма ло сар ка сти чан / де ли ка тан и та ман“, но баш за то ка дар да за па зи да, он да кад „пуше 
се ку ха но ви но / и адвент ска ко ба са / до мо ви на је пећ / мр ки пуч ки збор...“ 

Ова ква по зи ци ја за пра во про из ла зи из све у куп не дис по зи ци је пе ва ња, гор ги јан ски 
усред сре ђе ног на је зик као он то ло шко по ље у ко је му се об ли ку је спо зна ја ефе мер-
но га и бит но га. Озна ча ва ју ћи у свом ис црп ном и ин струк тив ном Рјеч ни ку стил ских 
фи гу ра (2012) на ше вре ме син таг мом „до ба па ра док са“, у ко јем „с јед не се стра не од-
ви ја сна жна ре то ри за ци ја дис курзâ, а с дру ге са ма се ре то ри ка не ри јет ко озна ча ва 
као уче ње о при је твор ном го во ру“, као вр стан сти ли сти чар Кре шо Ба гић зна да у (пост)
мо дер но фраг ме ти зо ва ном и ре ци кли ра ном све ту ни је дан ис каз и ни ти је дан стих не 
мо же би ти из у зет од деј ства те ам би ва лен ци је са о бра ћа ња. 

Ова књи га је, оту да, до след но оп се сив но и оп се сив но до след но окре ну та мул ти пер-
спек тив ној те ма ти за ци ји по ме ну тог па ра док са. Емо тив на и ху мор на, кон вен ци о нал на 
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и екс пе ри мен тал на, ре флек сив на и игри ва, Ба ги ће ва гор ги јан ски на дах ну та по е зи ја 
при зи ва чи та о це вољ не да се пре пу сте озбиљ но сти и иро нич но сти, ду ху па то са и 
ча ри ма до сет ке у исти мах. Она за пра во све нас, са вре ме не, не вољ не и не у мит не гор-
ги јан це, при зи ва спо зна ји о то ме да ни шта ни је не дво сми сле но и не сум њи во, али да 
та ко ђе ни је ни тек дво сми сле но и ин ди фе рент но. За то што су го вор и ћу та ње, ис кази-
вост и не ис ка зи вост за и ста ком пле мен тар на ли ца да на шњи це, у пот пу но сти про же те 
по нор ним, али и да ље на шим, и сто га жи вот но бит ним ис ку ством по сто ја ња у све ту. 
Или оно ме што је од ње га још оста ло.


