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ТИК ИЗА ТВОГ РА МЕ НА
(Ролф Ја коб сен, Ве жбе ди са ња, пре вод са нор ве шког  

Мар ко Ву ко вић, По ве ља, Кра ље во, 2014)

Пу та ња пе сни штва Рол фа Ја коб се на у мно го че му пра ти тра јек то ри ју два де се то-
ве ков ног европ ског мо дер ни зма. Ја коб сен се ја вља као пе сник по чет ком три де се тих 
го ди на, у за ле ђу ве ли ких аван гард них иде о ло шко-по е тич ких ло мо ва ко ји су ка рак те-
ри стич ни за чи тав европ ски кон ти нент, са ја ким ослон цем пре све га у екс пре си о ни зму. 
Ме ђу тим, већ у пр вој књи зи Зе мља и гво жђе (1933) ви дљив је от клон од ти пич них екс-
пре си о ни стич ких све то на зо ра, или пре ци зни је, сум ња у су пер и ор ност ци ви ли за ци је 
чи ји су сим бо ли тех но ло шки на пре дак и свет ве ле гра до ва ко је екс пре си о ни сти сла ве 
у сво јој по е зи ји. Пе сник већ та да, да кле, три де се тих го ди на, уо ча ва пу ко ти не на тој 
сли ци, за шта је из ван ред но илу стра тив на пе сма „Сиг на ли“: „То мљац ка ње точ ко ва / 
по мо кром ас фал ту / ни су сиг на ли гра да. (...) Ни је звец ка ње ча ша / у ве ли ким буч ним 
ре сто ра ни ма. / Хла дан пи сак па ро бро да у лу ци, / два крат ка и је дан ду ги, два крат ка 
и је дан ду ги. // То ни је за глу шу ју ћа пе сма / ноћ ног трам ва ја по ули ца ма ко је не по зна-
јеш. / Сак со фон са пе тог спра та. // Нее... / Сиг на ле гра да, / град ско го нич ко пул си ра ње 
/ осе ти ћеш јед не но ћи, / оне но ћи / ка да пр ви пут / бу деш ишао сам и без на де, / док 
са кал др ме се пе ње / пре зир за то бом: / бат тво јих ро ђе них ко ра ка.“

Ја коб сен, као што овај при мер зор но по ка зу је, у пе сма ма из три де се тих го ди на не 
го во ри отво ре но про тив град ске ви со ко тех но ло ги зо ва не ци ви ли за ци је, су прот ста-
вља ју ћи јој, као што ће ка сни је чи ни ти, жи вот у при ро ди и са при ро дом, спој ми стич-
ног пан те и зма и, ре ци мо, ан га жо ва ног хри шћан ства, ко ли ко за пра во по ку ша ва да 
свет гра до ва са гле да из ну тра, очи ма уса мље ног и све уса мље ни јег по је дин ца. Дру гим 
ре чи ма, у овим пе сма ма свет при ро де и свет ци ви ли за ци је по сто је на по ре до, је дан 
по ред дру гог, али још увек не оштро су прот ста вље ни, а пе сни ко ва на кло ност, иа ко 
на ги ње при ро ди, ни је још увек та ко не дво сми сле на. 

Ова по дво је ност, ко ја је не сум њи во и по дво је ност са мог су бјек та Ја коб се но ве по-
е зи је, ово ле ви ти ра ње из ме ђу гра да и при ро де, по ста ће ње го ва трај на од ли ка. Али 
ов де тре ба има ти на уму не ко ли ко чи ње ни ца да би се да то пи та ње пре ци зно од ре ди-
ло, а у пр вом ре ду са му спе ци фич ност Нор ве шке и ње не кул ту ре. На и ме, док се у 
Сред њој или Ју жној Евро пи ин си сти ра ње на ве за но сти чо ве ка за при ро ду, а на су прот 
ур ба ној ци ви ли за ци ји, го то во по пра ви лу ве зу је за кон зер ва тив не и ре тро град но-ан ти-
мо дер ни стич ке иде о ло шке и по ли тич ке, а по том и по е тич ке гру па ци је, у Нор ве шкој 
и уоп ште Скан ди на ви ји, та кви све то на зо ри има ју по све дру га чи је по ре кло. Они су с 
јед не стра не про из вод ге о граф ске усло вље но сти, од но сно ди вљих, не при сту пач них 
пре де ла ко ји у нај ве ћем про цен ту чи не кра јо лик ове зе мље, а по том и ве ков них људ ских 
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на по ра да укро те ту ди вљи ну, те, след стве но то ме, и ве за но сти чо ве ка за та кву при-
ро ду, док су са дру ге стра не про из вод „ви шка ци ви ли за ци је“, „ви шка ур ба но сти“, ко ји 
ну жно до ла зи као нус про дукт кул ти ви са ња и ху ма ни зо ва ња те ди вље при ро де. 

Уто ли ко, да кле, овај „су коб“ ур ба ног и ру рал ног кра јо ли ка пред ста вља кључ ну 
ди на мич ку ли ни ју не са мо Ја коб се но ве по е зи је, већ у ве ли кој ме ри и нор ве шке кул-
ту ре у це ли ни. У ве зи са тим тре ба при ме ти ти још не што, а што је по себ но ви дљи во у 
ра ним Ја коб се но вим књи га ма. Екс пре си о ни стич ки об ли ко ва не сли ке у чи та о че вом 
оку про из во де ути сак за ди вље но сти при ро дом, ње ним не у хва тљи вим ме та мор фо-
за ма, пре ли ви ма, уоп ште жи во том и кре та њем све га оно га – би ља, жи во ти ња, обла ка, 
лед ни ка, сте на – што ни је до дир ну то људ ском ру ком и ци ви ли за ци јом. Су бје кат Ја коб-
се но вих пе са ма по сма тра све те по кре те и на раз ли чи те на чи не, дис крет ним по ре ђе-
њем, сим бо ли са њем, але го ри са њем их до во ди у ве зу са људ ским ис ку ством. Али 
исто вре ме но, овај су бје кат ни је са мо за ди вљен, он, на про тив, мо жда по не кад и не хо-
ти це, су ге ри ше сву си лу тих по кре та огром не и не у кро ти ве при ро де ко ју чо век град-
ске ци ви ли за ци је не опа жа, али ко ја, сли ко ви то ре че но, опа жа ње га, и ко ја му упра во 
као у пе сми „Лед ник“ не дво сми сле но на гла ша ва сво ју моћ. Чо век, да кле, у та квој ди-
вљој при ро ди је сте и по тен ци јал но угро же но би ће, те узрок ње го ве за ди вље но сти 
тре ба тра жи ти не са мо у от кло ну од ур ба но сти, не го и у искон ском стра ху пред при-
ро дом, те би се у том слу ча ју ова по е зи ја мо гла раз у ме ти и као не хо тич на те жња ка 
уми ло сти вље њу при ро де, то јест и као не ка вр ста мо ли тве. 

У на ред ним књи га ма пе сник овај од нос при ка зу је за о штре ни је. У дру гој по ло ви ни 
три де се тих он по ста је по ли тич ки ак ти ван на стра ни рад нич ке пар ти је, а услед то га 
ну жно и усред сре ђе ни ји на жи вот у гра ду, на не склад из ме ђу при ро де, ње них за ко на 
и рит мо ва са јед не и све тех но ло ги зо ва ни ју ка пи та ли стич ку ци ви ли за ци ју са дру ге 
стра не. У по е тич ком сми слу то под ра зу ме ва дис тан ци ра ње од екс пре си о ни стич ке 
ме та фо рич но сти ши ро ког за ма ха и по ме ра ње ка ве ри зму. Ово не зна чи да Ја коб сен 
од ба цу је у пот пу но сти ме та фо рич ки го вор, ко ли ко за пра во зна чи од ба ци ва ње са мо-
до вољ но сти, са мо за љу бље но сти та квог го во ра, од но сно функ ци о нал ни ју упо тре бу 
сли ка и ме та фо ра у свр ху пре ци зни јег опи си ва ња од но са у дру штве ној ствар но сти. 

По ме ра ње о ко ме је реч по ста је на ро чи то ви дљи во по чев од збир ке Тај ни жи вот 
из 1954, дру ге ко ју пе сник об ја вљу је по сле ра та. Сам рат Ја коб сен ина че про во ди као 
функ ци о нер Кви слин го ве вла де, због че га му, на истом су ђе њу као и Хам су ну, би ва 
су ђе но за ве ле и зда ју. По ме ну та књи га пе сни ка вра ћа у фо кус књи жев не јав но сти и 
за пра во пред ста вља по че так ње го ве ве ли ке пе снич ке сла ве. Јед на од нај у пе ча тљи-
ви јих стил ских ка рак те ри сти ка збир ке је сте пер со ни фи ка ци ја, ко ја је, ако се та ко мо-
же ре ћи – дво смер на. Да кле, с јед не стра не пеј за жи, град ски при зо ри, жи во ти ње по-
ста ју лир ски су бјек ти и го во ре, као у пе сма ма „Пеј заж са ба ге ри ма“, „Уса мље на те ра са“, 
„Спо ме ник“, а са дру ге стра не, љу ди се по и сто ве ћу ју са при ро дом, што је ви дљи во у 
пе сма ма „Мај ке“ или „Ја сам“. Као илу стра ци ја за ово про жи ма ње чо ве ка и при ро де 
мо же по слу жи ти пе сма „Ју тар ње вра не“: „Вра не су те што бу де зе мљу / сво јом са њи-
вом бу ком пре ко по ља, / као зве ком ме тал них ко фа у сва ну ће. / Кра-кра. // У гра ду то 
су чи ста чи це, / кра-кра, / што кло па ра ју ћи пр тља гом пре ко пе ро на сти жу / и сте пе ни шти-
ма и по до ви ма / те шко мла та ра ју кр па ма и чет ка ма / кроз ју тар ње обла ке из са пу ни це 
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што се ди жу / док ску пља ју ба че не ши би це / и ме ђу со бом ша пу ћу, тра ча ре, / он да 
по жу ре ку ћи, да сед ну да се / од мо ре ма ло / с гла вом под кри лом. / Кра-кра-кра.“ Овај 
умет нич ки по сту пак пре пли та ња и про жи ма ња раз ли чи тих ствар но сних рав ни, иа ко 
на о ко сро дан сим бо ли зму, за пра во се по кла па са оним што Ми ха ил Еп штејн на зи ва 
ме та ре а ли змом, а што ка рак те ри ше европ ску по е зи ју по сле Дру гог свет ског ра та. Јер 
ов де не ма упу ћи ва ња на ствар ност ви шег ре да, или ствар ност скри ве ну иза име но-
ва не ствар но сти пе сме, као у сим бо ли зму и по е зи ји де вет на е стог и пр ве по ло ви не 
два де се тог ве ка, већ се две (или ви ше) ствар но сти су сре ћу у по љу пе сме и јед на дру-
гу „ту ма че“, а ти ме и „про ши ру ју“ свој основ ни оп сег. Овим су сре та њем и „огле да њем“, 
ви ше смер ним кре та њем и по ли цен трич но шћу, пе сма до би ја на на пе то сти и трај ној 
ди на ми ци.

Ово ће оста ти кључ на об ли ко твор на ли ни ја Ја коб се но ве по е зи је и на да ље, с тим 
што ће у не ким тре ну ци ма пе сник по ку ша ти да за ви ри и иза ви дљи вог све та. То је 
на ро чи то упа дљи во у књи га ма Ле то у тра ви (1956), Пи смо све тлу (1960) и Ти ши на 
по сле (1965), ко је без ика кве сум ње пред ста вља ју и нај зре ли ји део Ја коб се но вог опу-
са. Су бје кат је са да за ни јан су дис тан ци ра ни ји, дис крет ни ји и ма ње ан га жо ван у не по-
сред ној ствар но сти. Дру гим ре чи ма, он је са да мир но усред сре ђен али не то ли ко на 
свет, ко ли ко на се бе, услед че га нај у че ста ли ји по ста ју не ки од ве чи тих мо ти ва ли ри ке, 
по пут ти ши не, све тло сти или при ро де у сво јим основ ним об ли ци ма. Али Ја коб сен 
ни ка да не по ла зи, а још ма ње за вр ша ва у ап страк ци ја ма: пе сме увек пред ста вља ју 
кон крет на ег зи стен ци јал на ис ку ства ко ја се тран сфор ми шу у лир ске и лир ско-ме та-
фи зич ке си ту а ци је. При мер за то мо же би ти ан то ло гиј ска пе сма „Ти ши на по сле“: „Про-
бај те са да да за вр ши те / са про во ка ци ја ма и ста ти сти ка ма про да ја, / не дељ ним до-
руч ци ма и га сним пе ћи ма, / за вр ши те с из ла га њи ма и хо ро ско пи ма, / вој ним па ра да-
ма, кон кур си ма ар хи те ка та / и тро стру ким ре до ви ма на се ма фо ру. / (...) јер ка сно је, / 
пре ка сно је, / за вр ши те и до ђи те ку ћи, / тој ти ши ни по сле, / ко ја те уда ра у че ло као 
млаз вре ле кр ви, / као гр мља ви на на пу ту, / као уда рац моћ них са то ва / од ко јих дрх-
те буб не оп не, / не ма ви ше ре чи за то, / не ма ви ше ре чи, / од са да све ће се из го ва ра-
ти / гла со ви ма сте на и др ве ћа. // Ти ши на што жи ви у тра ви, / на уну тра шњој стра ни 
сва ке вла ти / и у пла вим шу пљи на ма из ме ђу ка ме ња. / Ти ши на / ко ја сле ди на кон 
пуц ња ве и на кон пе сме пти ца. / Ти ши на / ко ја ће бе том пре кри ва мр тва ка / и ко ја на 
сте пе ни шту че ка док сви оду. / Ти ши на / што као је дан птић ле же ти у дла но ве, / твој 
је је ди ни при ја тељ.“

У збир ка ма из се дам де се тих и осам де се тих го ди на, Ја коб сен се вра ћа ан га жо ва ном 
го во ру, ко ји је са да про зир ни ји и кон крет ни ји. Он је исто вре ме но и до сле дан бо рац 
за очу ва ње жи вот не сре ди не и про тив ник тех но-кон фор ми зма, али и ли ри чар уз ви-
ше ног и еле гант ног из ра за, па и он да ка да го во ри о нај бол ни јим те ма ма. Нај бо љи 
при мер за ову тврд њу су пе сме из по след ње Ја коб се но ве књи ге Отво ре но но ћу (1985), 
пи са не по сле смр ти пе сни ко ве су пру ге. Та књи га, про да та у 17000 при ме ра ка, по ми-
шље њу мно гих кри ти ча ра спа да у сам врх нор ве шке по е зи је. Уто ли ко и пе сма „Со ба 
301“ за слу жу је да бу де на ве де на у це ли ни: „ – Да, са да мо же те ући. / Обу кли су те у 
бе ло. / Мла ду ти ру ку по др жах на тре ну так у сво јој. / Ни је од го во ри ла. Ни ка да ви ше. 
/ Она што ме че сто ми ло ва ла по ко си, / сад не још од ле та. Скроз од че ла / до по тиљ ка. 
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Као да си тра га ла / за не чим или си не што зна ла. / Да ли си зна ла? // (Тво ја ру ка, тво ја 
ма ла ру ка). / Дру га ти пре ко гру ди по ло же на / ру жу гр ли. Цр ве но на бе лом. Не ве ста, 
/ али не мо ја. / Вре ме је ис те кло. Не ко че ка. / (Ли це, че ло, ру ке.) / Ка вра ти ма идем. / 
Ау ро ро, зве зда ро ју, / при хва ти те. // Ру ка на ква ци. / Ма ли шкљо цај на кра ју. / Ко ра ци 
кроз ход ник. Клип-клап, / клип-клап. Та ко се / жи вот за вр ша ва.“

Сва ко ту ма че ње на овом ме сту се чи ни по ма ло не при лич но. Је ди но што тре ба 
до да ти је сте ве ли ка по хва ла и за хвал ност Мар ку Ву ко ви ћу за овај пре вод.

 




