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НА ЛИЧ ЈЕ ЖИ ВО ТА
(Лаш Со би Кри стен сен: Аку стич не сен ке, пре вео са нор ве шког Мар ко Ву ко вић, 

Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2018)

Иза бра не пе сме нор ве шког пе сни ка Лашa Собиja Кри стен се на, у пре во ду Мар ка 
Ву ко ви ћа, об у хва та ју се лек ци ју пе са ма из 22 зби р ке иза шле у пе ри о ду од че тр де сет 
го ди на (1976–2016). Овај ју би лар ни за хват омо гу ћа ва нам па но рам ско по сма тра ње 
по е ти ке пи сца где се као до ми нант не из два ја ју те ме ко је об у хва та ју би нар ну опо зи-
ци ју лу ми ни сцент ног и ум брич ног (мрач ног), раз не об ли ке па ро ди је и гро те ске, сим-
бо лич ки је зик, они ри стич ке им пул се, те ло, про стор, те ско бу, про ми шља ње фе но ме на 
вре ме на, звук (аку сти ку), еко по е ти ку, де струк ци ју као на чин по сто ја ња и стил ску 
ме та мор фо зич ност.

Кон тра пункт све тла и мра ка за пра во је он тич ка игра све тло сти и мра ка у пси хи 
соп ства. Иа ко је не кад у пр вом пла ну опис за сле пље но сти од бе лог (сне га) (пе сма 
„Март“), ра зор но свој ство сун ца ко је „ки да за во је с пеј за жа“ („Мај“) или пре те ћи од-
бле сак све тла са ма ка за („Ле то“), лир ски су бје кат се осе ћа спо кој но у сфе ри сен ке 
(„Ви ше ма рим за сен ке“). Се ми ос фе ра овог пе снич ког пред ме та од го ва ра ме лан хо-
лич ном сен зи би ли те ту при сут ном у збир ка ма Ве сте ро лен (1989), Оро ну ло не бо (1998), 
Пе сме и ка ме ње (2003), То вар (2016). Кључ за раз у ме ва ње сли ка ња не мо ћи пе ва ју ћег 
„ја“ на ла зи се у ње го вом по зи ци о ни ра њу на пе ри фе ри ју, мар ги ну. Ода тле Кри стен сен 
мо же да бу де (ау то)иро ни чан, сар ка сти чан, да дон ки хо тов ски сме шта ту ри сту на ма-
гар ца („Ту ри ста“), да бу де ци ни чан пре ма са вр ше ној и сте рил ној нор ве шкој уре ђе но-
сти („Нор ве шка мо ли тва“), да са ти рич но пе ва о ла тент ном нор ве шком им пе ри ја ли зму 
у све сти ме ди о кри те та („Ква р тет, оглас, по тра га“).

На дру гом по лу ове ан га жо ва не по е ти ке на ла зи се пе снич ки из раз за си ћен сим-
бо ли ма, у ко ји ма до ми ни ра ју ко но ти ра ју ћа зна че ња пти це, ме се ца и ве тра. Пти ца као 
сли ка ду ше и осло ба ђа ња те ла, про јек ци ја ин те лек ту ал них функ ци ја, ен ти тет је ко ји 
оста вља траг у ве тру, упи су је се у не ви дљи во („Из ме ђу“). Сам ве тар у се би па ра док-
сал но но си зна че ња ра су те си гур но сти, под се ћа на мле ко, мај чин ски прин цип („До-
ма ћи за да так I“), он је рас плет у fa de o ut-у збр ка них емо ци ја („По сле ка р не ва ла“). Под-
све сно је луч но ве за но за фи гу ру ме се ца, из во ра ко ји осве тља ва ту гу у лу на-пар ку 
(„Траг I“).

У се ман тич кој па р ти ту ри Ла ша Со би ја Кри стен се на ри ба је нео дво ји ва од над ре-
ал них про сто ра пло вид бе не бом и ула ска у ин тим не про сто ре сне ва ња („Се ћа ње на 
јед но дру го ле то“). Круг ко ји чи не ри ба, ср це соп ства и пти ца ука зу је на ау то ро ву по-
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тре бу за сло бо дом и стал ним кре та њем. Жед на пти ца је у ср цу лир ског су бјек та („Траг 
I“), а са мо ра ње но ср це се сми са о но до ди ру је са ри бом, за ро бље ном у ча ши во де 
(„Фраг мент сна I“). Они рич ки план Кри стен се но ве по е зи је је из ра зи то ен тро пи чан, а 
то мо же мо да ви ди мо у сме ни сли ка ко је по ка зу ју ау то ма ти зам бе сми сла („Фраг мент 
сна II“), ма те ри ја ли за ци ји сно ва (њи хо вим пре со ва њем („Руч ни рад”) или пре но ше њем 
(„Са мо по у здан“)). Че жња за сне ва њем без сно ва је по сле ди ца ин стинк тив не по тре бе 
су бјек та да се про на ђе емо тив на рав но те жа.

Од нос пси хе и те ла упра во се пре ла ма у ср цу и иде из ме ђу де но та ци је и ко но та цијâ 
овог пој ма. Оно је је дан од мо гу ћих све то ва у Кри стен се но вој по е ти ци, са сво јом ге-
о ме три јом („Ли ни је“), ор ке стра ци јом („Фраг мент у ав гу сту“), рас кр шћи ма („Та лог“), 
си гур но шћу гне зда („Ана то ми ја“). Чи та во те ло је по у ну тре ње спо ља шњег, пре те ћег 
све та, ко ји се са би ја у на слов пе сме, у „Ври сак“: „ре чи пре ко ра чу ју бр зи ну / на цр ве ној 
ау то стра ди гр ла // рам па уста се по ди же.“ Иа ко ри там ски осе ћа мо ха и ку у ова три 
сти ха, рас по ре ђе на у две стро фе, ви ди мо за пра во да соп ство оста је без да ха, да се 
екс трем но по бу ђе но соп ство оти ма и са би ја у крик. Фи гу ра те ла се зна чењ ски опа ли-
зу је и по ста је умет нич ки про стор ме сто ин тер вен ци је, на стан ка ин ста ла ци је, што 
мо же мо ви де ти у исто и ме ној пе сми: „он ра се ца / свој уд / жи ле том, по ла ко и / хи рур-
шки, јед ним по кре том, од / ко ре на ка вр ху, из вр ће / ме со и при ле пљу је тан ку, ско ро 
/ про вид ну ко жи цу / за уну тра шњу стра ну бу ти на // до бро до шли на мој руч ни рад / 
мо ју де струк тив ну умет ност“. Омаж Мар се лу Ди ша ну и ње го вом да да и стич ком ре лик-
ту, ре ди меј ду „Фон та на“ (пи со ар), у за вр шни ци пе сме ука зу је на ау то ров фо кус на 
ста зис умет но сти ко ји је за ко чен, за мро.

Сен ке, ли ни је ко је се гу бе у пра зном про сто ру, бе жи вот не ру ше ви не, пред ста вља-
ју де пре сив ни ен те ри јер у ко ме се сли ка соп ство. Мор фо ло ги ја Кри стен се но ве але-
го ре зе жи во та ну ди ви ше сли ко ви тих оп ци ја где се жи вот опи су је као ход по жи ци 
(„Хо дач по жи ци“), сво је вр сна не у те шна акро ба ци ја („При зна ње акр о ба те“), на ста си-
је ви ћев ска уло вље ност („Ри бљи ру чак“), ход по ниг ди ни („Он ко ји је тра жио сво ју 
про шлост“), из во ђе ње ка зне ног уда р ца („Пе нал“), као не пре ки дан страх од са мо ће 
(„Ма ли за пис на над гроб ни ку“).

Вре ме је про стор те ско бе за лир ски су бјект. Че твр та ди мен зи ја је нео дво ји ва од 
во де, од ис ти ца ња („Ма ђи о ни чар“), за бо ра ва („Бож ји руч ни сат“), за њу се ве зу је фи-
гу ра огле да ла („Круг“) на чи јем се фо ну на ла зе хе ра кли тов ски им пул си: „јер ни шта се 
не по на вља / и све је дру га чи је / на ши по кре ти, наш сва ко днев ни ба лет, на ши / жи во-
ти, ра за пе ти из ме ђу ле по те и / ха о са, ни огле да ло, ни се ћа ње / ни је трај но, во да ће 
те ћи кроз тво је / вре ме, (...) // ни шта се не по на вља, / ни шта се не по на вља / а све је 
та ко исто“.

Си ви ло сен ки ме та фо рич но се пре ли ва у си ви ло емо ци ја. Ме лан хо лич но утр ну ће 
сво је ре флек се до би ја у бе жи вот ном ен те ри је ру са ан тро по мор фи зо ва ним сто ло ви ма 
и сто ли ца ма („Ка фе“), оно се очи та ва у мен тал ним пра зни на ма („Ра порт II“), кроз па-
да ње у жи вот ној је се ни („Го ди шње до ба“), сје ди ња ва њем са ки шом, са су за ма („Же лим 
да бу дем она пла ха ки ша“). Сна га Кри стен се но вог пе снич ког из ра за ле жи у сли ка њу 
не мо ћи, де ка ден ци је („Тра ву но ге бо ле“), пе си ми зма („И осмех је те шко но си ти“). У 
де пре сив ним при ти сци ма до ла зи до опред ме ће ња би по лар но сти лич но сти: „где је 



204

до шло вре ме / а све оста ло ни је / и где ни ко ни је свој / јед но око се сме је / дру го око 
пла че“ („Ко ре о гра фи ја са стан ка“).

Аку сти ка ова квог пси хич ког пеј за жа има ка рак тер еха. Соп стве ни дух се на ла зи 
као је ди ни звук („Из ме ђу 1–4“). Је дин ка се у сво јој уса мље но сти фо ку си ра на пуц ке-
та ње пр сти ју („По след њи Мо хи ка нац“). Сим бол ве тра за до би ја звуч ну ди мен зи ју, а 
ор ке стра ци ја се на ла зи у ре ги стри ма не ар ти ку ли са них зву ко ва („Мо сто ви“). Муч ни на 
се ве зу је за не мост и бе звуч но сти („(аку стич на сен ка)“). Ау ди тив ну ви зу а ли за ци ју пе-
сник че сто ко ри сти да би уз бур као емо тив ну пар ти ту ру по ет ског тек ста: „И ве тар на 
мо сто ви ма Ве сте ро ле на из во ди / кон церт под ве дрим не бом / за гу да че и ду ва че / за 
тим па не и дром бу ље: / џез у ја ну а ру / пол ку у апри лу / ме ну е те у ма ју / сим фо ни је у 
сеп тем бру / и блуз, блуз у ок то бру“ („Ве тр о ви Ве сте ро ле на“). Блуз је пот цр тан јер је 
ту га лајт мо тив ско осе ћа ње чи та вог Кри стен се но вог опу са.

Еко по е тич ке ехое, им пул се, мо же мо да осе ти мо у ра ном ства ра ла штву Ла ша Со-
би ја Кри стен се на у об ли ку пе са ма са пер фор ма ти ви ма опо ми ња ња: „На дну мо ра / 
ле же отров на бу рад: / на ша га ран ци ја. // (...) // Ре ци хо бот ни ци / да је оста ла без по сла“ 
(„Отров на бу рад“). При ро да је у чи та вој по е ти ци осли ка ва на као по вре ђе ни ен ти тет, 
ко ји тек ки шом мо же да уз ра ду је соп ство ко је пе ва („Плес ки ше“), али и да ве ли ку ве-
ћи ну љу ди гру бо те ра од се бе („Вре мен ска прог но за“). Ме лан хо лич не про јек ци је фо-
ку си ра не су за зе мљу, за бла то („Ма ли чи стач“, „Ра ди о ни ца сно ва“).

Фе но мен де струк ци је у Кри стен се но вој по е ти ци функ ци о ни ше из ме ђу ра за ра ња 
и не ства ра ња. Ау то по е тич ка пе сма „Без по врат ка“ идеј но је кон ци пи ра на око ста ва 
да ве ћи на пе са ма би ва не на пи са на, јер јед на реч мо же да по ква ри пе сму. Чо век је сам 
се би де струк тор, јер је сен ка ег зе ку тор лир ског су бјек та („Ов де, у ду бо ком мра ку, 
сто ји“). Не за до вољ ство, фру стри ра ност пла си ра ни су пре ко ан га жо ва ног из ра за („Нор-
ве шка по ли ти ка“), а са ма смрт се лу ди стич ки по сма тра („Жур ка из не на ђе ња“).

По е зи ју Ла ша Со би ја Кри стен се на ка рак те ри ше јед но став ност, ла ко ћа у из ра зу у 
опре ци са те жи ном ег зи стен ци јал ног ста ту са лир ског су бјек та. Ме та мор фо зич ност је 
из раз вер ти кал ног кре та ња би ћа, она је осло ба ђа ње, или бар по ку шај да се то оства-
ри. Лир ски су бјект се тран сфор ми ше у љу бав но пи смо („Љу бав но пи смо“), кри је се у 
цр ве ној пул си ра ју ћој ти ши ни („Успо ме на на игру“), по сма тра са уз бу ђе њем про ме та-
ње пра ши не у ко ње („Ју тро“). Ди со ци ја ци ја пе ва ју ћег би ћа, ње го во раз ла га ње и ми-
мо и ла же ње сло је ва је, за пра во, обра зо ва ње пу ко ти не, ме ђу про сто ра прин ци па у 
се би („Рет ко“). За ме на по ет ске „фо ка ли за ци је“ са мач ком, во де ћим зна ком зби р ке 
Чо век за сво ју мач ку (2000), омо гу ћа ва сво је вр сни еска пи зам сте шње ном бив ство ва њу. 
Рас пе тља ва ње те ениг ме („Мач ја за го нет ка“) пред ста вља је дан од за во дљи вих ула за 
у овај ви ше не го ком плек сно струк ту ри сан из бор из опу са Ла ша Со би ја Кри стен се на.


