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ПЕСНИК-ФИЛОСОФ И ФИЛОСОФ-ПЕСНИК
(Бошко Томашевић: Изабрана поезија, [први том]: (1977–2001),  
Мисао, Нови Сад, 2012)

По во дом по е зи је Бо шка То ма ше ви ћа (1947)3 мо же мо ре ћи да је окре ну та ме та фи-
зич кој ре флек си ји и пост мо дер ни стич ком ин тер тек сту ал ном раз го во ру са европ-
ском и свет ском пе снич ком тра ди ци јом. Она пред ста вља при мер пре тва ра ња фи ло-
зоф ског ми шље ња у те ло пе снич ког је зи ка. Ли ни ја до ди ра ова два дис кур са, њи хо во 
по ри ца ње и по твр ђи ва ње, сје ди ња ва ње и ко ег зи стен ци ја чи не се као ри скан тан по-
ду хват у на по ру да се го во ри са мим би ћем, са мом ег зи стен ци јом. Та ко, ње го вом по е -
зи јом до ми ни ра ју про ми шља ња о ег зи стен ци ји зна ња, ис ку ства, он то ло ги је. Са тим 
у ве зи, То ма ше ви ће ва по е зи ја мо же да се чи та као фу сно та или ко мен тар мо дер не и 
са вре ме не фи ло зо фи је, на ро чи то ми сли ла ца чи ји се дис курс ве же за име Мар ти на 
Хај де ге ра, а пре ко ба вље ња Хел дер ли ном за Хе ге ла, као и мар бур шку фи ло зоф ску 
шко лу, Вит ген штај на и Га да ме ра, те Фу коа, а не рет ко и Хе ра кли та. 

Го во ре ћи о сво јој по е ти ци и пе сни штву уоп ште, То ма ше вић у тек сту „Уме сто пред-
го во ра: Мо ја по е зи ја и мо ја по е ти ка / По глед на пре ђе ни пут“, по ред оста лог на во ди 
пе сни ке ко ји су му би ли ва жни и под сти цај ни у раз во ју ње го ве по ет ске пре о ку па ци је, 
или од го ва ра ли ње го вом сен зи би ли те ту: по е тич ки срод ни ци или „учи те љи“. Ме ђу 
њи ма су Дан те, Хел дер лин, Рем бо, Па стер нак, Рил ке, Це лан, Ели от, Па унд, Бор хес, Шар, 
Пе соа, Ма лар ме, Ва ле ри, Џон Дон, Блејк, Ква зи мо до, Мон та ле, Бу ков ски, ма да му 
мно ги ме ђу њи ма у са да шњем тре нут ку не зна че ви ше и сва ко но во чи та ње „пред-
ста вља муч ни ну“. Од про зних ства ра ла ца из два ја ју се Џојс, Стен дал, Бал зак, Ка ми, 
Тол стој, Фок нер, Бе кет, Сер ван тес, Стерн, Ра бле, Вол тер, Мар киз де Сад. Пре ма То ма-

3 Бо шко То ма ше вић је аустриј ски др жа вља нин срп ског по ре кла и, бу ду ћи да се о ње му рет ко 
го во ри и ма ло зна, узе ће мо сло бо ду да по ме не мо не ке зна чај не би о граф ске по је ди но сти: члан 
Европ ске Ака де ми је на у ка, умет но сти и књи жев но сти у Па ри зу, члан фран цу ског и аустриј-
ског ПЕН-а, као и Фран цу ског дру штва пи са ца у Па ри зу, те Аустриј ског са ве за пи са ца у Бе чу. 
Пе сник, фи ло зоф, есе ји ста, ро ма но пи сац, те о ре ти чар књи жев но сти и те о ре ти чар та ко зва не 
пост мо дер не европ ског Ис то ка. Об ја вио је пре ко де сет те о риј ских и ви ше од два де сет пе снич-
ких књи га, као и два ро ма на: За ка сне ли из ве штај јед ној ака де ми ји и Ни ко, ниг де ко ји, на кон 
што је од би јен од го то во свих срп ских из да ва ча, об ја вљен у Бер ли ну (2012). Па ра док сал но је 
да је Бо шко То ма ше вић – по свом опре де ље њу пи сац ко ји из бе га ва јав ност – по ред свих ових 
по бро ја них ква ли фи ка ци ја од лу чио да го то во ин ког ни то на пу сти Ср би ју и као про фе сор оде 
у Евро пу, где ће са од лич ним по зна ва њем фран цу ског и не мач ког је зи ка др жа ти пре да ва ња 
на пре сти жним уни вер зи те ти ма, у: Нан си ју, Стра збу ру, Ге тин ге ну, Фрај бур гу, Хај дел бер гу, Ба-
зе лу, Ци ри ху, Бер ли ну, Бе чу, Ин сбру ку.
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ше ви ће вим ре чи ма, ови ства ра о ци су у ње му из гра ђи ва ли по глед на свет на исти 
на чин ко ли ко и ми сли о ци по пут пред со кра то ва ца Хе ра кли та и Пар ме ни да, Хај де ге-
ра, Бло ха, Де ри де, Бо дри ја ра, Де ле за, Фу коа итд.

Ту ма че њем би ћа пу тем је зи ка и ње го вим про пи ти ва њем, што сма тра нај ну жни јом 
по тре бом пе снич ког ства ра ња, Бо шко То ма ше вић из два ја ми сли о це до ко јих на ро-
чи то др жи, а ко ји за ње га има ју „углед“ пе сни ка, и чи је из ла га ње са гле да ва као пе-
снич ко; као и пе сни ке до ко јих др жи и чи је пе снич ко из ла га ње до жи вља ва на ни воу 
фи ло зоф ског го во ра. Ре кло би се да је циљ пе сни штва Бо шка То ма ше ви ћа ми шље ње 
да по е зи ја тре ба да бу де и фи ло зо фи ја, од но сно да уну тар фи ло зо фи је ег зи сти ра и 
пе снич ки дис курс, што по за па жа њу на шег пе сни ка ни је свој стве но са вре ме ном 
срп ском пе сни штву или не че му што кри ти ка не ма тен ден ци ју да по здра ви.

Исту па ју ћи са ста вом да „на пи са но по сто ји и без чи та ња“, То ма ше вић је за го вор-
ник иде је да пи ше „низако га“, од но сно, ис кљу чи во и са мо „за књи жев ност“. Те ме 
ко је пре те жно на ста њу ју пе сни штво Бо шка То ма ше ви ћа су: бив ство ва ње, пи са ње, 
Би бли о те ка, Кул ту ра, је зик, ис ку ство, ап сурд и смрт.

Свој пе снич ки рад Бо шко То ма ше вић је по де лио у не ко ли ко ка те го ри ја тј. пе ри о-
да ства ра ла штва: по е ти ку су штин ског пе ва ња, пе сни штво Би бли о те ке, пе сни штво 
Кул ту ре и пе сни штво ап сур да и по е ти ку су бли ми ра ног ис ку ства. Сход но то ме, и збир-
ке овог из бо ра ко ји је на чи нио сâм пе сник, чи не ци клу се рас по ре ђе не не по хро но ло-
ги ји об ја вљи ва ња, већ по те мат ском окви ру, те раз вр ста не по те мат ским це ли на ма. 
Та ко, у овом, пр вом то му има мо: А. „Из збир ки су штин ског пе сни штва“ и Б. „Пе сни-
штво Би бли о те ке, пи са ње“, у окви ру ко јих су раз вр ста не збир ке и/или ци клу си са 
иза бра ним пе сма ма об ја вље ним у пе ри о ду од два де сет пет го ди на (1977–2001).

 Пре ма сво јој тврд њи да „по е зи ја мо же да бу де са мо он то ло ги ја“, око сни ца по е зи је 
Бо шка То ма ше ви ћа је он то ло шко про ми шља ње од но са би ћа и је зи ка, као и сми сла 
жи во та и смр ти. Пред чи та о цем је, да кле, по за ма шни из бор по е зи је из опу са јед ног 
пе сни кафи ло со фа и фи ло со фапе сни ка ко ји сво је де ло ства ра док тра га за спо зна јом 
и сми слом жи во та и чо ве ка. По ред про бле ма ег зи стен ци је, од но сно про бле ма би ћа, у 
по е зи ји Бо шка То ма ше ви ћа при сут но је про пи ти ва ње од но са би ћа и је зи ка, од нос пе-
ва ња и ми шље ња, али и соп стве ног ис ку ства „чо век-у-све ту и чо ве ка-ме ђу-љу ди ма“. 

У пе сни штву Би бли о те ке пе сник сво је де ло ста вља у ди ја лог са де ли ма из про-
шло сти или са вре ме ног до ба, умре жа ва ју ћи их у је дан ин тер тек сту ал ни од нос чи ме 
соп стве но де ло улан ча ва у по сто је ће обра сце док их исто вре ме но пре и спи ту је и/
или де кон стру и ше, пре о бра жа ва и на тај на чин гра ди не што но во и дру га чи је. Украт-
ко, и ово је на слов јед не од збир ки пе са ма, Бо шко То ма ше вић „пре и спи ту је из во ре“. 
Кључ но ме сто по е ти ке Би бли о те ке је у прет по став ци да је сва ка пе сма усме ре на – 
она је с јед не стра не су бјек тив на ре флек си ја пе сни ка о од ре ђе ном упе смље ном са-
др жа ју, а с дру ге стра не се про жи ма са дру гом пе смом, пе сма ма или де лом. Ме ђу тим, 
овај из бор са др жи и не ке пе сме ко је не при па да ју ни јед ној од по бро ја них те о риј ских 
по став ки, већ те ма ма не по сред ни јег осе ћа ја и ис ку ства са не из бе жним, од но сно, да 
се по слу жи мо ре чи ма пе сни ка, пе сма ма „би о граф ских де но та ци ја“. Оне су у ње го-
вом опу су ма ло број не и у њи ма не ма ин тер тек сту ал ног или би ло ка квог дру гог кон-
ци пи ра ног сен че ња. 
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Про бле ма ти зо ва њем ми шље ња и пе ва ња из два ја се те ма пи са ња ко ја је та ко ђе 
јед на од те ма ко ја при вла чи па жњу Бо шка То ма ше ви ћа (збир ке/ци клу си: „По на вља-
ње и раз ли ка“, „Cool Me mo ri es“, „Ру бо ви пи са ња“). Ову кон цеп ци ју пи сма би смо мо гли 
да ста ви мо под пе ва ње пи са ња, као об лик ме та пи сма, тј. ме та ди скур са што при па да 
ду ху пост мо дер ног сен зи би ли те та. Реч је, сва ка ко, о дво стру ком пи са њу – пи са ње о 
пи са њу ко је пе ва о то ме. Па ра фра зом То ма ше ви ће вих ре чи: скрип ту рал на прак са 
про из вод ње тек ста би ва упи са на у свој ре зул тат као пе сма и иш чи та ва се уну тар ње. 
Ово од го ва ра пе сни ко вој по е ти ци су штин ског пе сни штва. Пи са ње (пе сма) је не што 
што прет хо ди, она је „гра фич ка ма ни фе ста ци ја го во ра“, где реч пред ста вља „фо нич-
ку ма ни фе ста ци ју“. Ово је мо жда нај а де кват ни ји при мер по ве за но сти са по ме ну тим 
ми шље њем о пе ва њу, од но сно при сут но сти пе сме као та кве, уну тар „је зич ког по ља“ 
што сва ка ко има он то ло шки ка рак тер. Овај сег мент пе ва ња је свр стан под окри ље 
по е ти ке Би бли о те ке чи ме се су ге ри ше да је сва ки текст по сле ди ца/ре ак ци ја прет ход-
ног тек ста. Ова прак са по ла зи од раз у ме ва ња пе снич ког де ла и сва ког дру гог умет-
нич ког тек ста као мре же од но са са дру гим де ли ма кул ту ре или тек сто ва, чи ме се 
по твр ђу је ства ра лач ки акт у са мом тре нут ку ства ра ња соп стве ног тек ста. Бу ду ћи да 
по сто ји јед но по ље пи са ња, где се сви тек сто ви умре жу ју јед ни са дру ги ма, тек сто ви 
про из во де јед ни дру ге и сви при па да ју јед ној бес крај ној мре жи тек сто ва – хи пер-
тек сту.

Пе сни штво Би бли о те ке Бо шко То ма ше вић ну ди у са гле да ва њу уну тар про бле ма-
ти ке ин тер тек сту ал но сти отво ре но сти и про жи ма њу са дру гим тек сто ви ма го ре по-
ме ну тих ауто ра и ми сли ла ца, њи хо вим иде ја ма где се све укр шта и по ста је за ли ха 
јед не огром не Би бли о те ке. У пи та њу је јед на те о риј ска по став ка де фи ни са на код 
Бах ти на и Бор хе са и ка сни је об ра ђе на код Ју ли је Кри сте ве и Ум бер та Ека (збир ке/
ци клу си: „Кар те зи јан ски про лаз“, „Ce lan Étu des“, „По на вља ње и раз ли ка“, „Пе сме раз-
ли ке и пе сме по на вља ња“, „Cool Me mo ri es“, „Пре део са Вит ген штај ном и дру ге ру ше-
ви не“, „Пет ли сто ва по Па стер на ко вој За штит ној по ве љи“, „Ту ма че ње Хел дер ли на“, 
„Це лан у Тод тна у бер гу“).

По е зи ја Бо шка То ма ше ви ћа, мо гли смо да за па зи мо, оди ше сум њом и ме лан хо ли-
јом. Ње го ва ег зи стен ци ја је кјер ке го ров ска, ег зи стен ци ја ту ге, стра ха и стреп ње. По 
по гле ду на свет он се бе сма тра „скеп тич ним ра ци о на ли стом“, и по ње го вом схва та-
њу, раз го вор и го вор о бив ство ва њу у ве зи је са го во ром о ег зи стен ци ји ка да се не-
ми нов но на ме ће те ма те ско бе, као до ми нант на. За раз ли ку од мно гих са вре ме них 
пе сни ка, То ма ше вић не ма ве ре у смрт као дру гу ствар ност. За ње га је смрт „на ше 
до бро и на ша пред ност“, оно што жи во ту да је сми сао, али и то да је смрт нај ве ће по-
ни же ње за чо ве ка. За то је ње го ва по бу на про тив смр ти, у ства ри, по бу на про тив Бо га 
и све та.

У по след ње вре ме Бо шко То ма ше вић те ма ти зу је вла сти то жи вот но ис ку ство, а 
те ма ти ка ње го вих ис ку ста ва су раз ли чи та. По ред те ме пу та, пу то ва ња без од ре ди-
шта, про бле ма ти ке вре ме на при сут не су пе сме у ко ји ма се очи та ва од нос пре ма Бо гу, 
исто ри ји и смр ти итд. Све пе сме оба ви је не су ве лом ме лан хо ли је и тра гич ног осе ћа-
ња жи во та. Вре ме ко је про бле ма ти зу је у сво јој по е зи ји при сут но је у об ли ку се ћа ња, 
а по ред ових ис ку ста ва, до сад по след ња пре о ку па ци ја пе сни ка То ма ше ви ћа је су 
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уза луд ност и ап сурд. И про бле му тра ја ња ко ме је глав на ком по нен та вре ме, пе сник 
се су прот ста вља пи са њем. Про тив смр ти се бо ри ства ра њем и ти ме се чо век на до-
ве зу је на Бож је ства ра ње, с раз ли ком што чо век ства ра је дан, ка ко ка же пе сник, 
„про тив свет“. Да кле, реч је о „про тив ства ра њу“, чи ме се чо век/пе сник су прот ста вља 
Бо гу. Али о то ме по во дом дру гог то ма.




