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ПОЕЗИЈА ПРЉАВИХ УЛИЧНИХ АНЂЕЛА
(Боб Кауфман: Самоће препуне усамљености, превод  
са енглеског Ивана Максић, Пети талас, Ниш, 2013)

У чему је твоја суштина
када хоћеш да се допаднеш свима?

Зоран Костић Цане, „Ситна лова“

За по че так, не што са свим лич но: пре тач но де сет го ди на по кре нуо сам у Но вом 
Са ду му зич ко-ре ци та тор ску гру пу Фан та зу ка же ле ћи да по де лим сво је оду ше вље ње 
бит по е зи јом са пу бли ком. Ре ци мо да је то био по че так мог књи жев ног де ло ва ња. 
Иако је та да из гле да ло да је бит по е зи ја одав но пре ва зи ђе на, да нас се по ка зу је да то 
ни је та ко. Све ви ше се у до ма ћој пе ри о ди ци и пор та ли ма по ја вљу ју пре во ди во де ћих 
бит пе сни ка, па та ко и књи га пе са ма Бо ба Ка уф ма на Са мо ће пре пу не уса мље но сти, у 
пре во ду Ива не Мак сић, иде у при лог те зи да је ова пе снич ка шко ла и да ље вр ло ак-
ту ел на и за ни мљи ва пе сни ци ма и чи та о ци ма. 

Мо же ли се да нас уоп ште не што но во ре ћи о бит пе сни штву? На ста ла сре ди ном 
пе де се тих го ди на про шлог ве ка на аме рич кој за пад ној оба ли, са сре ди штем у Сан 
Фран ци ску и под окри љем из да вач ке ку ће City lights Ло рен са Фер лин ге ти ја, ова пе-
снич ка стру ја би ла је отво ре на за нај ра зли чи ти је књи жев не и кул тур не ути ца је: Рем-
бо о ву по е зи ју, фран цу ски над ре а ли зам, бо га то на сле ђе аме рич ке књи жев но сти (по-
себ но пе сни штво Вол та Вит ме на), ха и ку по е зи ју, зен бу ди зам, џез и блуз му зи ку, итд. 
Бит ни ци ма је по ред чи та ња и обра зо ва ња јед на ко ва жно би ло и не по сред но жи вот-
но ис ку ство па они у сво јој по е зи ји по ку ша ва ју из ра зи ти флу ид ност и не у хва тљи вост 
тре нут ка као у ха и куу, али са дру ге стра не и грч и анк си о зност за пад ног чо ве ка. Ме ђу 
пе сни ци ма ове стру је нај по зна ти ји и нај це ње ни ји је на рав но Ален Гин зберг, пот це њен 
као пе сник је си гур но Џек Ке ру ак, нај та лен то ва ни ји је ве ро ват но Гре го ри Кор со, док 
су у сен ци ових име на оста ли пе сни ци по пут Ло рен са Фер лин ге ти ја, Ге ри ја Снај де ра, 
Бо ба Ка уф ма на и др. Овај по след њи мо гао би пу бли ци би ти ин те ре сан тан не са мо због 
сво је по е зи је, не го и због уз бу дљи вог, аван ту ри стич ког и бес ком про ми сног жи во та 
ко ји је во дио: као мор нар је де вет пу та опло вио Зе мљи ну ку глу, че сто је био у су ко бу 
са за ко ном и еста бли шмен том, а нео бич но је да га је мно го ви ше ин те ре со ва ло усме-
но из во ђе ње соп стве них пе са ма не го њи хо во штам па ње. 

Мо жда би за про у ча ва ње бит по е зи је, по ред им пре си о ни стич ке ме то де, вр ло ко-
ри сна би ла Ја у со ва те о ри ја ре цеп ци је. Раз лог је јед но ста ван: да би смо пра вил но раз-
у ме ли ове пе сме, мо ра ли би смо се вра ти ти у ма кар ти јев ску еру пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка у САД, да кле у пе ри од си сте мат ског ме диј ског за стра ши ва ња и за глу-
пљи ва ња, те на ме та ња ла жних мо рал них вред но сти аме рич ком на ро ду (да ли је да нас 
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уоп ште дру га чи је у Аме ри ци или у не ким дру гим де ло ви ма све та?). Бит по е зи ја на ста-
је као вр ста от по ра јед ној не здра вој ду хов ној кли ми у ко јој вла да ју страх од дру га чи-
јег, страх од не по зна тог, страх од про ме не, страх од од ма зде због из го во ре не ре чи, 
не по ве ре ње, за тво ре ност и кон фор ми зам (да ли вам ово мо жда зву чи по зна то?). Бит 
пе сме су нај че шће не па тво ре ни, аутен тич ни ур ли ци про те ста про тив сва ке вр сте на-
си ља над по је дин цем, а ти ур ли ци до ла зе од љу ди ко ји су по сва ку це ну же ле ли са чу-
ва ти сво ју по себ ност и због то га су би ли про га ња ни и те ро ри са ни од вла да ју ћег си-
сте ма и ње го вих по лу га мо ћи – мо жда и по нај бо љи пред став ник ове угње та ва не ма-
њи не је сте Боб Ка уф ман. 

Као ак ти ван бо рац про тив фа ши зма, про ко му ни стич ке ори јен та ци је (Ива на Мак-
сић), Ка уф ман је био у стал ном су ко бу са ре пре сив ним аме рич ким ре жи мом, а ти 
кон флик ти су до жи вља ва ли вр хун це пе сни ко вим бо рав ком у за тво ру и упо тре бом 
елек тро шо ко ва ра ди ње го ве „па ци фи ка ци је“. За тво ру је и по све ћен је дан ци клус пе-
са ма у овој збир ци, ори ги нал но об ја вље ној 1965. го ди не. Ка уф ма но ва по е зи ја је исто-
вре ме но и све до чан ство о јед ном вре ме ну, до ку мент ко ји са др жи отво ре не по ру ке 
при пад ни ци ма бит за јед ни це и уоп ште Ка уф ма но вим при ја те љи ма и бли ским осо ба-
ма. Пе сни ко ва не пре ста на по тре ба за ко му ни ка ци јом са Дру гим мо жда и нај бо ље 
го во ри о ње го вој су штин ској уса мље но сти. С јед не стра не, пе сма ан га жо ва на у бор би 
про тив кон фор ми зма, уни форм но сти и на си ља, а са дру ге, пе сма као не пре ста на по-
тра га за љу ба вљу, то би у нај кра ћем би ла су шти на бит по е зи је. Али, баш у скла ду са 
на сло вом ове збир ке, уса мље ност је сте би ла при род но ста ње бит ни ка. Као што ре че 
Де јан Мар ко вић у по го во ру сво јој ан то ло ги ји Be at ан ђе ли: „...чо век ко ји је be at зна да 
је сам-сам цит, и да је ње гов је ди ни про блем да на у чи ка ко да жи ви с тим са зна њем.“ 

Ако се се ти мо да су бит пе сни ци пи са ли пе сме и ра ди жи вих чи та ња на ко ји ма су 
се и те ка ко тру ди ли да до пру до пу бли ке, он да се тре ба пи та ти ко ме се те пе сме обра-
ћа ју. Пре све га љу ди ма ко ји осе ћа ју ла жност си сте ма у ко јем жи ве и не же ле при ста ти 
на сва ки ком про мис, али се пла ше да гла сно про те сту ју јер не осе ћа ју по др шку у сво-
јој око ли ни. У том сми слу, бит по е зи ја и да нас има од ре ђе ну ак ту ел ност. О ње ној сна-
зи го во ри и чи ње ни ца да је она ини ци ра ла мно ге суп кул тур не по ја ве у Аме ри ци и у 
све ту и та ко зна чај но ути ца ла на по пу лар ну кул ту ру дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. 
Ка ко су бит ни ци по ме ра ли хо ри зонт оче ки ва ња та да шње чи та лач ке пу бли ке? Пре 
све га, та ко зва ним „осло ба ђа њем“ је зи ка, од но сно ру ше њем не ких оп ште при хва ће них 
кон вен ци ја о „при ро ди“ пе снич ког је зи ка. У ту свр ху уво ди се жар гон, је зик ули це, 
псов ка и све оно што се до та да сма тра ло за не пе снич ки из раз. У по тра зи за Дру гим, 
бит пе сме че сто има ју фор му ин во ка ци је, то јест не пре ста ног обра ћа ња у же љи за 
од го во ром, од но сно раз го во ром. Тра же се но ви, пре те жно го вор ни рит мо ви ко ји би 
на нај бо љи на чин до шли до из ра жа ја при ли ком јав них чи та ња пра ће них обич но џез 
му зи ци ра њем. Ко нач но, ка кво је то бит осе ћа ње? Осе ћа ње емо тив не и фи зич ке из ну-
ре но сти, осе ћа ње анк си о зно сти пред све том ко ји „сво је ср це не ће да ти“ (Ву ји ца Ре шин 
Ту цић). Али, и по ред тог осе ћа ња, бит ник се не пре да је ла ко, на о ру жан здра вом иро-
ни јом и скеп сом пре ма „да ро ви ма“ све та, али са дру ге стра не и ве ром у моћ по е зи је. 
Као што ре че Џек Ке ру ак: „Не мој да ко ри стиш те ле фон. Љу ди ни ка да ни су спрем ни 
да на ње га од го во ре. Ко ри сти по е зи ју.“



Ка уф ман се у прет ход ну при чу без про бле ма укла па, он је, та ко ре ћи, ре пре зен та-
тив ни пред став ник пе снич ке бит шко ле. Оно што ње га чи ни по себ ним у овој гру пи је 
нео бич но из ра же ни анар хи стич ки став пре ма све ту и дру штву, због че га су ње го ве 
пе сме прот ка не ди вљим бун тов ни штвом – оне су про тив еста бли шмен та, ауто ри те та, 
др жав не при си ле, ме диј ске про па ган де, кон тро ли са ња ре ли ги јом, итд. Опет, аме рич-
ки пе сник на мо мен те по ка зу је из у зе тан та ле нат да у сти ху или два из ра зи нео бич но 
суп тил ну емо ци ју, као на при мер: „Свио сам сво је ту ге у плашт лет ње но ћи“ („Свио сам 
сво је ту ге“); „И мо је очи има ју ду ше ко је бе сне/ ка да ви де леп ти ре ко ји хо да ју“ („Очи 
та ко ђе“); „Во ље на си, про бу ди се из сно ва,/ во ље на си“ („Од го вор“); „Сва ком за пам ће-
ном сну/ од го ва ра два де сет ноћ них жи во та“ („Не бе ски про би свет“); итд. Ка уф ман се, 
и по ред уро ње но сти у су ро ви свет, не од ри че сво је не жни је, лир ске стра не, а и ка да 
се ан га жу је, он ни ка да ни је пу ки па ро лаш и аги та тор, већ увек пе сник ко ји осе ћа оба ве-
зу да бу де са вест све та те ука зу је на ње го ву мо рал ну бе ду, али без бљу та вог мо ра ли-
са ња. Ре ци мо, од ан га жо ва них пе са ма из два ја се „Бла го слов“, сар ка стич на и же сто ка 
исто вре ме но: „Аме ри ко, ја ти опра штам... опра штам ти/ што је деш цр ну де цу, по зна та 
ми је тво ја глад.“ Ту је и пе сма „Без бо жнич ке ми си је“, бун тов на и екс цен трич на: „Же лим 
да до ка жем да је Сун це ро ђе но ка да је Бог за спао/ са при па ље ном ци га ре том, умо ран 
на кон те шке но ћи су ђе ња.“ Гор чи на сар ка зма, али и не ми ре ње са по сто је ћим си сте-
мом вред но сти при сут ни су у пе сми „Хо ли вуд“: „Хо ли ву де, по ча сно те по здра вљам, 
умет нич ки ту мо ру ове ва си о не!“ Ка уф ма нов ате и зам се пре све га огле да у от по ру 
пре ма ауто ри те ту, у от по ру пре ма бо гу као та ти ци ко ји лу па пац ке ка да ни си до бар: 
„Бо же, ти си/ ве ли ка цр на кло ња/ пу на по це па них па пир них ма ра ми ца/ по ме ша них 
са дру го ра зред ним/ де фи ни ци ја ма.“ Ина че, чи ни се да је Ка уф ман нај бо љи у не што 
кра ћим пе сма ма, ка да се не рас пи су је мно го, већ „стег не“ олов ку – још је дан при мер 
да по е зи ја не тр пи пре те ра ну гла го љи вост. Ево јед не пе сме ко ја пот кре пљу је на ше 
за па жа ње – то је шар мант на, ду хо ви та ми ни ја ту ра „Им пре си је на те му ма ле па ра де“: 
„Ка да ви дим ка ко ма ли бу ди стич ки ска у ти/ мар ши ра ју са сво јим зен мај ка ма/ на це-
ре мо ни је ис пи ја ња ча ја у ка ме ној ба шти,/ за тре сем гла вом... и она от па да.“

На кра ју књи ге на ла зе се две по сла сти це, бо ну си уз пе сме. Пр ва је „Дру ги април“, 
обим ни ји текст са ста вљен од кра ћих по ет ских тек сто ва, та ко зва них пе са ма у про зи 
ко је су обич но у фор ми ин во ка ци је, та ко че стој код бит ни ка. Дру га је „Ма ни фест або-
му ни зма“, сво је вр сна па ро ди ја на књи жев не ма ни фе сте, где се у ни зу ша љи вих тек-
сто ва из ла же про грам по кре та або му ни ста. Из раз „або му ни зам“ Ка уф ман је ско вао 
од ре чи „ко му ни зам“ и скра ће ни це од „атом ска бом ба“, као и ре чи „або ми на ти он“ 
(гну ша ње, гро зо та, ужас). Е, са да, ка да се све узме у об зир, ка ко на кра ју вред но ва ти 
по е зи ју Бо ба Ка уф ма на? Те шко да би смо за ње га мо гли ре ћи да је ве лик пе сник, али 
то би смо те шко мо гли ре ћи за би ло ко јег бит пе сни ка (ма да пи та ње ве ли чи не у овом 
слу ча ју и ни је бит но). За Ка уф ма но ва не па тво ре на осе ћа ња бе са, гор чи не, пат ње, али 
и не жно сти и љу ба ви мо гло би се на ћи ме ста и у све ту да на шњег чи та о ца. Сва ка ко да 
је за мла ђу пу бли ку јед на од нај при влач ни јих ства ри у бит по е зи ји „осло бо ђе ни“, не-
спу та ни је зик, као и ве ћи уплив не ких ег зо тич них те ма и мо ти ва по пут сек су ал но сти 
и сл. Не ке од Ка уф ма но вих пе са ма, као и пе сме дру гих бит ни ка су вр ло за хвал не за 
жи во из во ђе ње јер до бро ко му ни ци ра ју са пу бли ком. Бит по е зи ја да нас бу ди код нас 
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не ку фи ну но стал ги ју за вре ме ном ка да се сва ка сло бо да, па и сло бо да ми шље ња и 
из ра жа ва ња, вр ло ску по пла ћа ла, док сло бо де да нас на из глед има на пре тек, а за пра-
во је не ма у са мим љу ди ма, па је они мо ра ју на но во осва ја ти. Те шко је ре ћи шта ће од 
бит по е зи је и, кон крет но, од Ка уф ма но ве по е зи је оста ти, али ће она сва ка ко под се ћа-
ти на јед ну хра бру ге не ра ци ју љу ди ко ја ни је бес по го вор но при хва та ла на мет ну ти 
си стем вред но сти, већ је тра жи ла свој соп стве ни. С об зи ром да ско ро сви бит пе сни-
ци одав но ни су ме ђу жи ви ма, али са же љом да од сва ког у бу ду ћим да ни ма оста не 
бар по јед на пе сма, за крај при ла же мо пе сму Го ра на Ба реа, „Waltz за по кој не“: „По ла-
ко уми ру мо ји при ја те љи,/ пр ља ви улич ни ан ђе ли./ Је дан по је дан не ста ју сви,/ од 
по сљед њих по сљед њи./ Би ло је моћ но са њи ма жи вје ти,/ на ули ци жи вот учи ти./ Сад 
кад их не ма, и кад раз ми слим,/ мо жда су се спа си ли.“




