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ОМАЖ ТАМ НОЈ СТРА НИ 
(Ни ка Ду ша нов: По вра так у Шар ле вил, еди ци ја Нај бо ља, Пан че во, 2015)

Те жак је пут не на ме тљи вих, не при мет них: њи ма пре о ста је са мо да се из бо ре за 
сво је ме сто ква ли те том, јер они дру гог оруж ја не ма ју. Та кав је слу чај но во сад ског пе-
сни ка Ни ке Ду ша но ва (1978): пре де сет го ди на об ја вио је де би тант ску књи гу ин ди ка-
тив ног на сло ва – Ба цач но же ва, вр ло за ни мљи ву и ква ли тет ну пе снич ку збир ку ко ја 
ни је има ла не ку на ро чи ту кри тич ку ре цеп ци ју. По ред то га, пе сник је рет ко об ја вљи вао 
у пе ри о ди ци, а ни је имао ни сре ће да се на ђе у не кој од ан то ло ги ја/па но ра ма/из бо ра 
ко ји су у по след ње вре ме об ја вљи ва ни – тек га је Го ран Ла зи чић про шле го ди не увр-
стио у па но ра му но ве по е зи је Ре старт и та ко га пре по ру чио пу бли ци, кри ти ча ри ма 
и из да ва чи ма. Већ го ди на ма Ду ша нов жи ви и ра ди на ре ла ци ји Срем ски Кар лов ци –
Кла до во и не уче ству је мно го у књи жев ним де ша ва њи ма ко ја се углав ном ре а ли зу ју 
у цен три ма по пут Бе о гра да, Но вог Са да, Пан че ва и дру гих гра до ва. Ау тор де ли суд-
би ну но во сад ске пе снич ке сце не ко ја је до брим де лом не пра вед но за по ста вља на и 
пре ћут ки ва на у пред ста вља њи ма но ве по е зи је. Иа ко ни ка да ни је био ми ље ник кри-
ти ча ра, уред ни ка, жи ри ја, ан то ло ги ча ра и оста лих кре а то ра књи жев ног жи во та, Ду-
ша нов је по сте пе но код пу бли ке сти цао ста тус скрај ну тог, али култ ног ау то ра. У љу-
би те ље Ду ша но вље ве по е зи је спа да ју и мно ги ета бли ра ни ау то ри/ке  са но ве пе снич-
ке сце не ко ји го ди на ма пра те ње гов рад. Кар лов ча нин не ма не ку бит ну по зи ци ју 
мо ћи на ма пи но ве по е зи је, али чи та о ци га пре по зна ју по на сло ви ма не ких пе са ма 
ко је на ро чи то во ле. А за пра во је то и ви ше не го до вољ но. 

Ду ша нов је сте пе сник тра ди ци је, и то у нај бо љем сми слу те ре чи. Он у сво јој по е-
зи ји во ди ин тен зи ван ди ја лог са соп стве ном пе снич ком и фи ло зоф ском лек ти ром, а 
у овој збир ци то су пре све га Бо длер, Рем бо, Лор ка и Ни че. Ни је те шко на слу ти ти да 
је Ка р лов ча нин ау тор мрач них то но ва и ат мос фе ре, те шких осе ћа ња и јед ног из ра зи-
то пе си ми стич ног по гле да на свет. С дру ге стра не, ау тор у Ба ца чу но же ва до но си но вој 
срп ској по е зи ји не што осо бе но, не што по че му је пре по зна тљив. Пре све га, то је иро-
ниј ско-па ро диј ски од нос пре ма ро ман ти чар ском ми ту о иза бра но сти пе сни ка и ње-
го вом бо жан ском на дах ну ћу, за тим гро те ска, цр ни ху мор и ре ви та ли за ци ја по ет ске 
до сет ке. У овој збир ци Ду ша нов пра ви от клон од по ет ске до сет ке, а та ко ђе и од ху мо-
ра. Ње гов из раз ов де је још опо ри ји и мрач ни ји, а ње гов пе снич ки по глед зна чај ни је 
је усме рен пре ма спо ља, пре ма са вре ме ним дру штве но-исто риј ским при ли ка ма. Цен-
трал на те ма ове збир ке је сте скрај ну тост по је дин ца, али и чи та вих дру шта ва, на ро да 
и кул ту ра – пе сни ко ва пре о ку па ци ја ов де је про вин ци ја, ка ко ге о граф ска, та ко и кул-
тур на. Већ сам на слов, По вра так у Шар ле вил, иде у при лог то ме: Шар ле вил је на рав но, 
род но ме сто Ар ту ра Рем боа, гра дић на се ве ру Фран цу ске. Рем бо на пу шта за ви чај и 

123

РАЗМЕНА ДАРОВА

Бојан Самсон



124

од ла зи у Па риз тра же ћи пр во ра зред ну ду хов ну аван ту ру, али по сле ни за бур них до-
га ђа ја вра ћа се у про вин ци ју. Вра тив ши се у Шар ле вил (Ка р лов це) са из ве сном до зом 
гор чи не, Рем бо (Ду ша нов) ипак ни је од у стао од сво је аван ту ре: цен тар у по чет ном 
по хо ду ни је осво јен и пре о бли ко ван, али то је са мо при вре ме ни не у спех – ти хи, не-
за у ста вљи ви рад пе сни ко вог де ла пре или ка сни је ће га по ста ви ти на за слу же но ме-
сто. Про вин циј ска скрај ну тост учи ни ће га му дри јим и ја чим, те бо га ти јим за ва жно 
по ет ско ис ку ство – опи са ни круг овим је за тво рен. Рем бо ни је ва жан за Ду ша но ва 
са мо у стро го по е тич ком сми слу, већ као пр во ра зред на пе снич ка фи гу ра – на и ме, 
Рем бо ов иде ал по и сто ве ће ња пе снич ког и ег зи стен ци јал ног, од но сно на сто ја ње да 
пе снич ка ег зи стен ци ја по ста не је ди на мо гу ћа у жи во ту пе сни ка, је сте не што че му је 
и Кар лов ча нин те жио на сво јим по ет ским по че ци ма, па и ка сни је. У том сми слу, ова 
збир ка је и омаж Рем боу. 

Вра ти мо се те ми про вин ци је: Ду ша нов се у овој књи зи ба ви про сто ром из ме ђу 
сред ње и ис точ не Евро пе, да кле сво јим и на шим ге о граф ским про сто ром. За ау то ра 
овај про стор је сте ду хов на, еко ном ска, по ли тич ка и сва ка дру га про вин ци ја, јед ном 
реч ју, офи ци јел на де по ни ја Евро пе. У пр вом ци клу су збир ке, ин ди ка тив ног на сло ва 
Осте у ро па, наш ре ги он је по ли гон за еко ном ске, по ли тич ке и кул ту ро ло шке екс пе-
ри мен те – на сна зи је иде о ло шко ре про гра ми ра ње, као на при мер у пе сма ма „Дла ке“ 
и „Ого ље ни“ где се кроз ме та фо ру се че ња дла ка и дру гих те ле сних из ра сли на упу ћу-
је на бри са ње пам ће ња и ста рих на ви ка, те ства ра ње пот пу но но вог ду хов ног хо ри-
зон та. У Oстеуропи вре ме је за ка жња ва ње ко јем прет хо ди си сте мат ско ства ра ње осе-
ћа ња кри ви це и ду га – ов де до ла зи мо до још јед ног ва жног фи ло зоф ског ути ца ја на 
Ду ша но вље ву по е зи ју, а то је ути цај Фри дри ха Ни чеа и ње го вог спи са Ге не а ло ги ја 
мо ра ла. Пе сник у зна чај ној ме ри, још од Ба ца ча но же ва, при хва та Ни че о ву кри ти ку 
хри шћан ског, (ма ло)гра ђан ског мо ра ла и на чи на жи во та. Ду ша но вљев су бјект је чо век 
ре сан ти ма на, склон про ра чу на том са мо ка жња ва њу и при вре ме ном са мо у ни жа ва њу, 
чо век не ис крен и не по штен пре ма са мом се би, а он да и пре ма дру ги ма. Чо век ре сан-
ти ма на ужи ва у сво јим сит но по сед нич ким стра сти ма и у свом осе ћа њу ла жне мо рал-
не су пер и ор но сти. Чо век ре сан ти ма на па ти од осе ћа ња кри ви це: он во ли да ду гу је 
дру ги ма и да дру ги ду гу ју ње му. Чо век ре сан ти ма на је не сло бо дан чо век, па је та ко и 
дру штво у Ду ша но вље вој збир ци не сло бод но. Пе сник пред ста вља свет ко ји не ста је, 
свет на умо ру, али ни је дан свет се не пре да је без бор бе, па та ко ни овај. Као у Пе кин-
по о вим фил мо ви ма, и ов де уми ру ћи свет сво је по след ње тр за је на ла зи у на си љу ко је 
вр ши над те лом. Ста ри бо дле ров ски мо тив де фор ма ци је и тру ље ња те ла ау тор је 
ко ри стио и у Ба ца чу но же ва, па чи ни то и ов де у зна чај ној ме ри. Осте у ро па је про стор 
за ка жња ва ње и ди сци пли но ва ње, али ни ка да за љу бав и раз у ме ва ње – те ло се мр цва-
ри и мал тре ти ра, те ло се у овој збир ци го то во ни ка да не во ли. Ду ша нов пред ста вља 
свет, наш свет, у ко јем се те ло до во ди у ред јер се оно не при хва та та кво ка кво је сте 
и у ње му се истин ски не ужи ва. Та ко ђе, из об ли ча ва ње те ла код Ду ша но ва нас обич но 
упу ћу је на де фор ма ци је у људ ској при ро ди и у ме ђу људ ским од но си ма. Тру ље ње и 
де фор ма ци ја те ла асо ци ра на про па да ње по сто је ћих об ли ка ми шље ња, осе ћа ња и 
де ло ва ња – и ов де се при жељ ку је по тра га за но вим фор ма ма жи вље ња.



Ако се код Бо дле ра ле по про на ла зи у ру жном, од но сно Ерос се от кри ва у Та на то-
су, а ле по та жи вље ња кри је се у бли ском до ди ру са смр ћу; ако код Рем боа Ерос по бе-
ђу је Та на тос, од но сно Рем бо ов хе до ни зам де лу је као др ски, иро нич ни под смех упу ћен 
смр ти; ако се код Лор ке Ерос и Та на тос по пут но ћи и да на не пре ста но бо ре за пре власт; 
он да код Ду ша но ва Та на тос у тој ме ри над вла да ва Ерос да чи та о цу не оста вља го то во 
ни ка кву на ду и ве ру. Ов де се сва ко ужи ва ње по вла чи пред осе ћа њем кри ви це и по-
тре бе за (са мо)ка жња ва њем, пред осе ћа њем ду га пре ма ја чем и моћ ни јем. Ду ша но-
вљев су бјект под при ти ском не ке не ви дљи ве си ле по ни шта ва се бе и сво је же ље – ов-
де се сва ки по ку шај да се оства ри ужи ва ње из об ли ча ва и пре тва ра у гро те ску. Ау то ров 
су бјект се је ди но жи во та пла ши ви ше и од са ме смр ти. На рав но, мо тив смр ти ов де је 
те сно по ве зан са мо ти ви ма фи зич ког на си ља. Иа ко кроз смрт по ку ша ва да се до сег не 
оно стра но, да се на слу ти не ка ква ме та фи зи ка про па да ња и уми ра ња, чи ни се да смрт 
на кра ју ипак не за до би ја не ки ду бљи сми сао те оста је у до ме ну ба нал но сти, као и 
на си ље, уо ста лом. Да би се до се гло оно стра но, по не кад се ко ри сте рем бо ов ске апо-
стро фе, као на при мер у пе сма ма „Ого ље ни“ („О, сти ди те се, / Сти ди те се, на ги зи до ви“); 
„Lac ri mo sa“ („О, Па цо ви што сте трч ка ра ли / Ра до сно, Ви / Ни чи ја де цо“); „Le Gi bet“ („О, 
Го спо де, / Ста ви Ве ли ка ста бла ме ђу ове кра но ве“); „Ale xis Te xas (1985)“ („Ох, Бо же, / 
Њи хо ви ко ра ци, / Њи хо ви до ла сци и од ла сци / Њи хо ви по здра ви и сме не стра же“), 
итд. Ипак, рем бо ов ски па тос ов де до би ја дис кре тан иро нич ни при звук, што је сте јед-
на од ка рак те ри сти ка Ду ша но вље ве по е ти ке: ве што, је два при мет но осци ли ра ње 
из ме ђу па те ти ке и иро ни је. Мо тив смр ти, по ве зан са мо ти вом љу ба ви при су тан је 
ре ци мо у пе сми „Га вран“, ома жу Ед га ру Ала ну Поу. Га вран као мрач ни гла сник оно-
стра ног но си ов де са со бом бла ги при звук ерот ског и та ко пе сма до би ја јед ну гро-
теск ну цр ту: „Хо дај мо за јед но до по сте ље. / Ти, де ви ца, стр ви нар ским ге гом, / Ја, ни кад 
ви ше у љу бав нич ком стра ху“. Гро те ска је при сут на на при мер и у пе сми „Де ча штво, 
Шу па“, ми ни ја ту ри бре ме ни тој та ди ћев ски је зо ви том ат мос фе ром: „Ис пи јам уља. / 
Жва ћем пе тро леј ске фи ти ље. / Ра ду јем се ек се ри ма. / Не жно умо та вам / Ма ле му ми је 
ми ше ва. / Вра та су за у век за тво ре на.“ Као и у Ба ца чу но же ва, и у По врат ку у Шар ле вил 
ме та фи зи ка би ва под му кло из и гра на и по ра же на ба нал но шћу сва ко дне ви це. 

С об зи ром да сам имао увид у ори ги нал ни ру ко пис ко ји је био обим ни ји за не ко-
ли ко пе са ма и цео је дан ци клус, мо рам при ме ти ти да је ко нач на, об ја вље на вер зи ја 
зна чај но скра ће на. Ау тор и уред ник су по ку ша ли ујед на чи ти ква ли тет ру ко пи са, али 
и учи ни ти збир ку по е тич ки ко хе рент ни јом, те су са пра вом од стра ни ли не ке за и ста 
сла би је пе сме. За пра во, они су то ли ко са ве сно оба ви ли по сао ре ди го ва ња да По вра-
так у Шар ле вил бро ји тек 26 пе са ма, осет но ма ње не го што јед на пе снич ка збир ка 
обич но са др жи. Ко нач на вер зи ја до би ла је на ујед на че но сти, она са др жи не ко ли ко 
за и ста од лич них пе са ма, а та ко ђе је ус по ста вље на по е тич ка до след ност ко ја би ве-
ро ват но би ла на ру ше на за др жа ва њем не ких дру штве но ан га жо ва них ми ни ја ту ра, 
бре ме ни тих ба нал но шћу и по вр шно шћу иде о ло шког ак ти ви зма. Ипак, ова ко су од-
стра ње на и не ка за и ста за ни мљи ва оства ре ња, по себ но ту ми слим на она из ци клу са 
Ре сан ти ма ни, ко ја ни су бит ни је на ру ша ва ла ње го ву по е тич ку и ква ли та тив ну ујед на-
че ност – ме ђу тим, од стра ње ним пе сма ма на ро чи то бих из дво јио љу бав ни хо рор 
„Нос фе ра ту“, од лич ни омаж исто и ме ном фил му о вам пи ри ма. И то би за пра во би ла 
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мо ја основ на за мер ка овој збир ци, за мер ка крај ње ба нал на, а у исто вре ме и па ра-
док сал но афи р ма тив на, али баш за то је тре ба из ре ћи: По вра так у Шар ле вил ће те бр-
зо про чи та ти.

На кра ју, као оце ни ти ову збир ку? Те шко је ре ћи да ли је она би тан по е тич ки и ква-
ли та тив ни по мак у од но су на Ду ша но вљев пр ве нац. Лич но ви ше пре фе ри рам Ба ца ча 
но же ва, и то пре све га због не ких ме ни вр ло дра гих пе са ма. По врат ку у Шар ле вил 
не до ста је онај пре по зна тљи ви ду ша но вљев ски ху мор ко ји би је учи нио пит ки јом и 
ко му ни ка тив ни јом. Чи ни се да пе сни ков пе си ми зам и у овој збир ци не оста вља чи та-
о цу – у не ком сим бо лич ком сми слу – баш ни ка кву на ду и из лаз, и то је оно на шта би 
ау тор мо гао обра ти ти па жњу. Све јед но, Кар лов ча нин је овом књи гом по твр дио ста тус 
ва жне пе снич ке фи гу ре на но вој сце ни, ста тус пе сни ка чи је сти хо ве ње го ви ге не ра-
циј ски ис пи сни ци ра до ци ти ра ју у сво јим тек сто ви ма, а по је ди не пе сме чак и уче на-
па мет. Ипак, не ки дру га чи ји обри си Ду ша но вље ве по е ти ке се оцр та ва ју у ње го вим 
но ви јим тек сто ви ма, иш ча ше ним про за и да ма на лик на Каф ки не днев нич ке за пи се. 
Кар лов ча нин оста је на свом оми ље ном ге о граф ском, кул тур ном и књи жев ном те ре-
ну, на про сто ру (ма ло)гра ђан ске сред ње Евро пе, те се вра ћа свом нај у бо ји ти јем оруж-
ју – до бром, ста ром, цр ном ху мо ру. Без мно го бу ке и пом пе, на ста вља се пе снич ка 
аван ту ра Ба ца ча но же ва.
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