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Добривоје Станојевић

БАРБАРОГЕНИЧНА ГОСПОДСТВЕНОСТ
(Драган Бошковић: Отац, Народна библиотека  
„Стефан Првовенчани“, Краљево, 2013)

По е тич ки по сту ла ти пе снич ке књи ге Дра га на Бо шко ви ћа на ла зе се у де ло твор ним 
не до у ми ца ма ства ра ња. Пе сник пе ва и о то ме ка ко би пи сао ка да би био пе сник. Или 
по но во био пе сник. Би ти не што по но во, зна чи има ти пе сму за по нов но ви ђе ње. Кру-
же ње зна че ња и че жње о ве ли кој сре ћи („Ка да бих био пе сник“) усто ли чу је пло до твор-
но по на вља ње. Нео п ход ну та у то ло гич ност ли ри ке, ма ни ри стич ко вра ћа ње по че ци ма. 
Бо шко ви ће ва по е зи ја се, та ко, на о ру жа ва нео п ход ним па ра док си ма пе ва ња (Кад бих 
умео да пи шем), сли ка ма ве ли ких не сре ћа, не бу ко је ни је ху ма но, чо ве ку ко ји ни шта не 
же ли и Бо гу Оцу ко ји нас ни је оста вио. Та ко се ли ни је ли ри за ци ја кре ћу од при вид но 
по бед нич ких по сту па ка и ствар них дон ки хо тов ских или ха мле тов ских очај но сти. 

Из ве сна ма ка брич на ре не сан сност спу шта се на ове сло је ви те стра ни це пу не ра-
зно ли ких сим бо лич ких об ли ка ко ји ма се сна жно са жи ма ју ра зно род не асо ци ја ци је 
(Књи ге су ме на у чи ле да се ра ду јем пу сто ше њу, „Град и књи ге“). Из ве стан ва со ви ћев ски 
ни хи ли зам на из ме нич но про би ја, ма да се пре ма ње му пра ви и по сред на ме та фо рич ка 
дис тан ца о бе жа њу од јед не до дру ге књи ге. Бо шко вић, сто га, као да има по не ку пе сму 
за сва ког свог чи та о ца. У њи ма се пре по зна је мо као да још увек је смо, не чи ја, де ца.

Вре ме и про стор Оца ефект но се сли ва ју у сле пи лу од чи та ња. Та ко Бо шко вић 
успе ва да оства ри дис тан цу из ме ђу ли те ра ту ре и вла сти тих про јек ци ја, из ме ђу са да-
шњег и про шлог иако ти по ло ви ди шу флу и дом сно ви ђе ња. Пе снич ка пер спек ти ва 
Дра га на Бо шко ви ћа, оту да, ни је за сно ва на на уна пред од ре ђе ном раз ма ку из ме ђу ока 
и ствар ног пред ме та већ из ме ђу оно га што се чи та ју ћи не ви ди и не чи та ју ћи на слу ћу је. 

Ма ни ри стич ко пе ва ње о љу ба ви и че жњи ов де је раз је ди ње но сна гом лек ти ре 
ко ја жи ви, од ко је се, по не кад, бе жи, али ко ја се не мо же ни из бе ћи, ни оста ви ти, ни 
од стра ни ти. Ли ри ка би тре ба ло да се ба ви љу бав ним те ма ма, ка ко се го то во ма ни фест но 
ка же, али љу бав је не ма / Го вор и по е зи ја ту ни шта не по ма жу („Ка да сам за во лео си на 
Бож јег“). Ова кво при вид но ми ре ње са не мо ћи ма пе снич ко га го во ра, исто вре ме но, 
је сте и суп тил ни ко ро зив ни на пад на тра ди ци о нал но пе ва ње. Про тив на го ми ла ва ња 
иде се сим бо ли за ци јом и они рич но шћу. 

Лир ски су бјект је, сва ка ко, ин те лек ту а лац ма ни ри ста све стан да пу ту је све том мно-
го зна ко вља у ко ме зна ци по сте пе но гу бе ва жност. Ви но без уку са у по е зи ји („Отац је 
учио“) је сте на гра ни ци са ко је се те шко раз ли ку ју све сно и ду бо ко. По ста вље ни мо-
де ли за ме њу ју се, оту да, све жим елип тич ним ко ло кви ја ли зми ма: Се ла да ру чам, по сле 
ћу на бус! На тај на чин из бор пе снич ког ма те ри ја ла го во ри сам по се би. На ла зе ћи се 
из ме ђу ко ло кви јал не и бо жан ске пер спек ти ве, и оп ште бес пер спек тив но сти, пе сни ку 
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се на ме ће чин гле да ња на по јав ни свет као по себ ни стил ски по сту пак. Упо тре бље ни 
ре то рич ки мо де ли пред ста вља ју ви ше знач но са жи ма ње про шло га и бу ду ће га као вид 
не из ве сне са да шњо сти. Про бле ми вре ме на („Бо жић 2011“) и про сто ра („Ге ни са рет“) 
су сре ћу се у мит ској про шло сти. И као што, по пре да њу, Ге ни са рет ско је зе ро при ма, 
али не за др жа ва ре ку Јор дан, та ко се Бо шко ви ће ве све же пе снич ке иде је ули ва ју у 
мо дер ни стич ку фор му, али се у њој не за др жа ва ју без аван ту ри стич ког остат ка. Би ти 
у ср цу по но ћи ни је пут у сре ди ште већ ан ти пер спек тив ни ин фи ни тив (Не ће те умре ти, 
/ оста ће ва ши тра го ви на по вр ши ни не ста ја ња, „Ге ни са рет“). Нео д ре ђе но шћу об ли ка 
и функ ци о нал ном ма гло ви том нео д ре ђе но шћу сим бо ла по ме ра ју се све са да шњо сти 
пре ма по себ ном стил ском је згру ко је не при зна је ра ци о нал не спо зна је. По тре ба за 
зна че њем не под ра зу ме ва са мо јед ну пе снич ку па ра гид му. По тре ба за па ра диг мом 
је сте, са ма по се би, но во зна че ње.

Пе снич ко вре ме про ла зи у стал ном па ра лел ном освр та њу пре ма хри шћан ској 
тра ди ци ји. Оно, ме ђу тим, не но си са со бом на бу ја лу ме та фо ри ку (свом сна гом ап сти-
ни рам од њих, „Још јед на ис по вед“). Лир ски су бјект оста је на исти на чин отво рен пре-
ма ис тој не мо гу ћој бу дућ но сти као и пре ма мо гу ћој про шло сти. Оту да ши ро ка нео д-
ре ђе ност пе снич ке сли ке, чак кад је ге о граф ски или мит ски за сно ва на, по сте пе но 
по ме ра пер цеп ци ју пре ма мно го пер спек тив но сти од ко је се ме та фо ре свр сис ход но 
раз ли ва ју као Рор ша хо ве мр ље. Са свим је, сто га, оче ки ва но што се ко лек тив но се ћа-
ње ме ша са лич ним се ћа њем. При то ме се, ме ђу тим, не ви ди до вољ но шта че му при-
па да. Оту да не при пад но при па да ње ис кљу чу је тра ди ци о нал ну ме та фо ру, чак и тра-
ди ци о нал но се ћа ње јер се оно по сма тра са дис тан це као вр ста сли ке на ко јој се и ми 
на ла зи мо. Сто га, от кри ва ње мит ских и би блиј ских ис ку ста ва го во ри о из ве сном кру-
же њу иде ја. Оне се ви ше скри ва ју иза оно га што се ка же уме сто да те ку из њих. И 
упра во је по вре ме но пре ва га мит ског над до жи вље ним раз лог што се до жи вље но 
из ра жа ва у там ним на бу ја лим вре ли ма (У мом гра ду / ова ко на ла зе уби је не жр тве / као 
раз би је ни про зор, / на зе мљи. / Рас кре че них но гу и ру ку, / као де ца спа ва ју у нај сла ђем 
сну, „Има ла је ту жне очи“). 

Бес пер спек тив ност лир ских мо ме на та на го ни пе сни ка да се слу жи скри ве ним ме-
ха ни зми ма ни хи ли стич ких ан ти ме та бо лич ких са жи ма ња: (Да ни без но ћи, но ћи без 
да на, / са мо при че , и све ве ћа пу стош ко ја се мно жи иза њих. / Бо ље је ћу та ти, „Ни шта“). 
Иако је реч о, при вид но, ра ци о нал ном при сту пу, иде се све ви ше у прав цу про ду бље-
не ира ци о нал но сти. Бо шко ви ће вим лир ским дис кур сом те жи се да нам се, у раз ли чи-
тим кон тек сти ма, пред ста ви еле мен ти по себ не уну тра шњо сти без при хва та ња фор-
мал них инер ци ја тра ди ци је. Оне, ина че, скри ве но, по сто је у све му што се на зи ва пе-
снич ком реч ју. И ту је по себ на бар ба ро ге нич на го спод стве ност ове по е зи је. Крат ко ћа 
об ли ка, пу но ћа ка зи ва ња. 

Ни је реч о то ме да се на си лу раз ли ку је ви дљи во и не ви дљи во, спо зна тљи во и 
не спо зна тљи во. По вре ме ним са гла сји ма про тив реч них вре ме на, про сто ра и дис кур-
са пот пу ни је се пред ста вља ју не јед на ко сти про жи вље ног и до жи вље ног, ис ку стве ног, 
про ми шље ног и про са ња ног (С оне стра не при ча, са мо још ве ћа пу стош..., „Ни шта“). 
При том су из о ста вље не су ви шне ба нал но сти сва ко дне ви це ина че се не би сти гло до 
по треб не оп сер ва циј ске ду би не ка кви ма, не сум њи во, оби лу је ова рет ко по тре сна 
књи га о тра же њу. По е ти зо ва ни филм се ћа ња, по не кад.
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Ду би ни лир ско га тра же ња не пре ста но се су прот ста вља плу та ју ћа ме лан хо ли ја. 
Сна жно осе ћа ње де ле зов ских гра ни ца пе ва ња и пра га по треб не дра жи за ме лан хо-
ли јом, спре ча ва ју да ова књи га скли зне пре ма че стој па те ти ци но ви је срп ске ли ри ке. 
Лир ски су бјект Оца сна жно се су прот ста вља упли та њу у би ло ка кве лир ске сце на ри-
је ла мен ти ра ња. У овој књи зи се, упр кос че стом по зи ва њу на тра ди ци ју, упор но гор ко 
жи ви са да и ов де. Пи ра ми де сми сла се не пре ста но ру ше (Не ка за то сви све ти пла чу 
на да мном, / у ко ме не ма ви ше шта да умре..., „Су зе“). Али то ру ше ње има пер спек тив-
ност тра же ња но вих са др жа ја пе ва ња.

Бо шко ви ће ва књи га је сва у стал ном, ма да не и пре на гље ном, по ме ра њу пре ма 
но вим чи та њи ма. О то ме све до че и де вет ци клу са пе ва ња, као де вет кру го ва па кла. 
То је већ са мо по се би зна чај но. Стал но пре и на че ње гле да ња упу ћу је на по себ ни лир-
ски дис курс. Њи ме се не на ме тљи во упо зо ра ва на дру га чи је мо гућ но сти чи та ња и 
дру ге ви до ве упо ре ђе ња (Чи та ти по е зи ју, / сва ком но вом пе смом ула зи ти у храм, / 
са мо зна чи па ли ти све ће / (оном не ста лом или не по сто је ћем), / го ни ти вре ме из ово га 
све та, / за бо ра вља ти на по днев ну же гу, „Чи та ти по е зи ју“).

Кре ћу ћи од про за ич ног мо ти ва по днев не же ге, лир ски су бјект као да го во ри о по-
вр шин ском ви ђе њу сва ко дне ви це. Та при вид на по вр шност је сте, ме ђу тим, го то во 
каф ки јан ска и чи ни да се по сте пе но свр хо ви то ме ша ју пој мо ви ши ри не и ду би не. Не-
на ме тљи во се су ге ри ше да ду би не има у ле њој по вр ши ни. Или, ка ко би ре као, Пол 
Ва ле ри: „нај ду бље је ко жа“. Свој ство Бо шко ви ће вог је зи ка је сте да уме шно оме ђи 
про стор пе сме. По ста вље не гра ни це пе ва ња се на ди ла зе ако је зна ча јан циљ на по-
мо лу (Има и оних, до вољ но ве ли ких ре чи, / ко ји ма мо же мо по ме ри ти зе маљ ску ку глу, 
„Чи та ти по е зи ју“). Па ра док си Бо шко ви ће ве по е зи је, оту да, упу ћу ју на то да се сва ко-
днев ним мо гу ра за ра ти и раз у ме ва ти ду би не про шло сти и да се, пре ма то ме, и у по-
вр шном мо гу ви де ти ду би не ако се до вољ но па жљи во за гле да мо. Ова књи га мо же да 
про ђе по ред нео пре зно га чи та ча. У њој не ма на тег ну тог ху мо ра, чак ни зна чај ни је 
иро ни је. Та ко се нај е фект ни је пре ла зи са те ла и те ле сног на дух и ду хов но.

Бо шко вић сво јом пе снич ком књи гом по но во ус по ста вља ме ре ира ци о нал но га у 
ра ци о нал но ме, пре и спи ту је већ за сно ва не лир ске мо де ле. По ка зу је ка ко се мо ра чи-
та ти са вре ме на по е зи ја. Про сто ри исто вет но га по ста ју про сто ри раз ли ке. Про ми шље-
на по на вља ња и си ла же ња до ми та и под све сти је су по себ на пред ста вља ња до сад 
не про чи та ног и не ви ђе ног. На тај на чин се ма ске са гле да ва ју дру га чи је, при ви ђе ња 
по ста ју ствар на, а ствар ност при вид на. По е зи ја се обла чи у ру хо упор но сти да се стиг-
не до кра ја и упо зна сми сао не ста ја ња. 

Из ве стан не ми ре ћи, скри ве ни, го спод стве ни бес про ве ја ва стра ни ца ма ове књи ге. 
Иако ан тро по цен трич ка, ова по е зи ја пер со ни фи ку је и оно што до сад ни смо при ме ћи-
ва ли као да је жи во. Пре ру ша ва ње и ва ри ра ње мо ти ва тра ди ци је је су ге нет ски уну тра-
шњи де ло ви пе ва ња. У са вре ме ној по е зи ји скри ве но пре ру ша ва ње тра ди ци је и ње них 
ме та фо ра мо жда је сте је ди но мо гу ће пе ва ње ко је ра чу на на истин ску по ве за ност. 




