
146

ПО Е ЗИ ЈА И ДРУ ГА НЕ МО ГУ ЋА ПИ ТА ЊА
Ди ле тант ски

Чи та лац са вре ме не пољ ске по е зи је ко ји у ру ке узи ма збир ку са вре ме ног срп ског 
пе сни ка, не зна ју ћи при том ње гов је зик, мо же осе ти ти не са мо ау тен тич ну за ин те ре-
со ва ност већ и не спо кој ство, шта ви ше, бла гу дез о ри јен ти са ност. За ин те ре со ва ност – 
за то што је срп ска по е зи ја 20. ве ка у Пољ ској пре во ђе на и о њој се го во ри. Чи та ње ве ћег 
бро ја де ла пру жа осе ћај бли ско сти, ко ји из ви ре из слич них, прем да не и сто вет них 
исто риј ских ис ку ста ва и срод них естет ских тра га ња, осо би то под крај 20. ве ка. Чи та ње 
број них де ла им пре сив но је от кри ће друк чи јег сен зи би ли те та, што мо же би ти ин спи-
ра ти ван по че так сле де ће по тке у ди ја ло гу кул ту ра и је зи ка.

Осо би те за слу ге у ово ме има Ју ли јан Кор нха у сер. Овај про фе сор сла ви сти ке и пре-
во ди лац срп ске и хр ват ске књи жев но сти и, што је ов де по себ но зна чај но, из ван ред ни 
пољ ски пе сник, ау тор је не ко ли ко зна чај них де ла: сту ди ја, ан то ло ги ја и при ка за. Из ме ђу 
оста лог, при ре дио је књи гу Но са чи ре че ни ца. Ан то ло ги ја мла де срп ске по е зи је, из да ту 
1983. го ди не. У њој је об ја вио пре во де пе са ма сво јих вр шња ка, пи са ца ро ђе них че тр-
де се тих го ди на 20. ве ка, и ука зао на ори ги нал ну и, за пољ ске пе сни ке при кра ју Пољ ске 
На род не Ре пу бли ке и на по чет ку Тре ће Ре пу бли ке Пољ ске, осве жа ва ју ћу и нео бич ну 
аван гард ну тра ди ци ју: над ре а ли зам, да да и зам и ве ри стич ку по е зи ју. Ово је са мо је дан 
при мер, прем да ва жан из пер спек ти ве пољ ске по е зи је. Дру ги, из пр ве де ка де 21, ве ка 
је сте оп се жна, пре глед на дво том на ан то ло ги ја Сви су тре ну ци ов де и ни шта не пре ста је 
да бу де, ау то ра Гже го жа Ла ту шињ ског (об ја вље на 2008). Већ са мо те две на ве де не ан то-
ло ги је – и по ред њих пре во ди књи га по је ди них пе сни ка и број ни при ка зи у ча со пи-
си ма – омо гу ћа ва ју да се ка же да је да на шња срп ска по е зи ја при сут на у Пољ ској и да 
јој чи та лац, био он кри ти чар или пе сник, мо же при сту пи ти.

Не спо кој ство пољ ског чи та о ца са вре ме не срп ске по е зи је про из ла зи из чи ње ни це 
да је зна ча јан део тих апрок си ма ци ја и за кљу ча ка сми слен и обе ле жен из ра же ном ау тор-
ском пер спек ти вом пре во ди о ца. Сла ви сти-ди ле тан ту, на при мер, ово омо гу ћа ва ди-
вље ње јед ној пе сми или збир ци, али не да је ја сан увид у књи жев ни кон текст у ко јем 
(и не са мо) функ ци о ни ше да на шња срп ска по е зи ја. Та ко ђе, из о ста је ја сан увид у по ет-
ску сли ку кул тур не и дру штве не це ли не ко ја се већ рас па ла, а ипак оста је те шка ре фе-
рент на тач ка. Ко ли ко по во дом Ју го сла ви је, то ли ко и у срп ској или бал кан ској вер зи ји, 
ка рак те ри стич но је за го то во све ка сно мо дер ни стич ке европ ске пе сни ке осе ћа ње 
кул тур не кри зе и мар ги на ли за ци је књи жев но сти. У са мом пре во ду не мо гу се при ка-
за ти све ни јан се, чак и ка да је он ве о ма пре ци зан, као што ни суп тил не кул тур но-исто-
риј ске ре фе рен це ни су увек ја сно ви дљи ве. 
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Све ово ми омо гу ћа ва да опи шем сво је ути ске са ста но ви шта ди ле тан та. То има 
сво ја не из бе жна огра ни че ња (не ка се за то опро сти мо јој на ив но сти и уоп шта ва њу). 
Опет, ама тер ска пер спек ти ва мо же би ти осве жа ва ју ћа или чак по жељ на за раз го вор 
о по е зи ји. У сва ком слу ча ју, ово са мо до не кле оправ да ва мој ко мен тар: су о чен са до-
бр ом пе смом, чи та лац је увек оду ше вље ни ди ле тант – ина че не ма ра до сти чи та ња.

Пе сни ков глас

По е зи ју Дра га на Бо шко ви ћа ка рак те ри ше ве ли ка и из ван ред но пре зен то ва на са-
мо свест. При том, ни је без зна ча ја ни чи ње ни ца да је пе сник и (мо жда пре све га?) 
књи жев ни на уч ник и књи жев ни кри ти чар, це њен не са мо у Ср би ји. Ау то те ма ти ка 
ње го вих пе са ма је ко ли ко де мон стра тив на то ли ко и иро нич на. Пре по зна ва ње и име-
но ва ње вла сти тих мо гућ но сти и ме ста из ко јег по ти че, ка ко у сми слу срп ског иден ти-
те та, је зи ка, кул ту ре и ре ли ги је, та ко и ши ро ке тра ди ци је за пад не књи жев но сти и кул-
ту ре, те мељ но опи су је пе сни ков сло же ни по ло жај. 

На ни воу са оп ште ња реч је о си ту а ци ји све о бу хват не кри зе је зи ка, ли те ра ту ре, 
ре ли ги је, фи ло зо фи је, дру штве не ко му ни ка ци је и мо гућ но сти до жи вља ва ња и опи-
си ва ња тран сцен дент них или – тран сгре сив них ис ку ста ва. Ова си ту а ци ја је, на рав но, 
пре ци зно и на раз ли чи те на чи не опи са на у за пад ној мо дер ној и пост мо дер ној по е зи ји. 
У Пољ ској је мно гим ау то ри ма по ста вље на слич на ди јаг но за, из ко је су из во ђе ни раз-
ли чи ти за кључ ци. По себ но је, на при мер, то чи ње но са раз ли чи тим стил ским из ра зи ма 
пред став ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја: Та де уш Ру же вич, Анд жеј Со снов ски, Еу ге ни јуш 
Тка чи шин Диц ки и То маш Бонк. Њи хо во ства ра ла штво не мо же чи ни ти са звуч је у уху 
пољ ског чи та о ца Бо шко ви ће вих де ла.

Срп ски пе сник је та ко ђе све стан да је та ши ро ко схва ће на кри за мо дер но сти по ве-
за на са сла бље њем по ло жа ја књи жев но сти и по е зи је, на ро чи то да нас ка да је по е зи ја 
За па да на кул ту ро ло шкој мар ги ни, са ма лим бро јем ре ци пи је на та. Ме ђу тим, еру ди та 
и ака дем ски де лат ник, ка кав је Бо шко вић, у сво јим пе сма ма пам ти и су ге стив но ука-
зу је на не ка да шњу сна гу и зна чај по е зи је у европ ској кул ту ри, њен ме та фи зич ки за мах, 
ве ли ку по бу ну, др ска не сла га ња, ра ди кал ни уто пи зам, не про ме њив ути цај на је зик... 
Ово са зна ње он ефект но ко ри сти. Ме ђу тим, он та ко ђе зна да је да нас не мо гу ће би ти 
Дан те, Рем бо или пак до сти ћи увер љи вост аван гар де. Пе сник мо ра тра жи ти дру ги 
на чин да утвр ди сво је ме сто и свој глас учи ни звуч ни јим.

Је дан од на чи на ши ре ња по ља и ути ца ја по е зи је од дру ге по ло ви не 20. ве ка би ла 
је ро ман са по е зи је и ма сов не кул ту ре, као и упо тре ба по пу лар них жан ро ва. Овај спој 
су, пре ма соп стве ном на хо ђе њу, за по че ли умет ни ци кон тра кул ту ре, пре све га рок 
му зи ча ри. По јед но ста вљу ју ћи овај сло жен и још увек не у пот пу но сти опи сан од нос, 
мо же се ре ћи да он има две стра не. Пр во, пи сци и ин те лек ту ал ци би ли су ин спи ри са ни 
кон тра кул ту ром. Дру го, кон тра кул тур ни умет ни ци, упу ће ни на са вре ме ну и ста ри ју 
по е зи ју, чи та ли су је на свој на чин, тра же ћи соп стве ни ка нон ко ји се су прот ста вљао 
ин сти ту ци о нал ном, школ ском или ака дем ском чи та њу. Да нас је раз ли ка из ме ђу пе сме и 
рок пе сме че сто ве о ма те шко пре по зна тљи ва, те мо же би ти пот пу но не пре по зна тљи ва 
(Но бе ло ва на гра да Бо бу Ди ла ну са мо је по твр ди ла ту чи ње ни цу). Је дан од нај и зра зи ти јих 
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при ме ра у пољ ској књи жев но сти за овај об лик умет нич ке ак тив но сти је сте Мар ћин 
Швје тлиц ки, ко ји сво ја де ла (сти хо ве? пе сме? – кри ти ча ри ни су уоп ште са гла сни) из-
во ди са сво јим бен дом Świ e tli ki (Сви ци).

Бо шко вић се на до ве зу је на тра ди ци ју овог ди ја ло га. Да би се осе ти ле ње го ве пе сме, 
би ло би до бро се де ти у би бли о те ци са кла си ци ма европ ске по е зи је и исто вре ме но 
има ти слу ша ли це на ко ји ма слу ша те му зи ку, и то, у нај ши рем сми слу, ал тер на тив ни 
рок. Мно го пе са ма, по себ но из ње го ве збир ке The Clash, до жи вља ва ју се као пар ти ту-
ре ко ји ма не до ста је му зич ка под ло га. Овај не до ста так на до пу њу је се на по ред ним 
слу ша њем и чи та њем пе са ма ре пре зен то ва ним у збир ци, или – јед но став но мо же те 
слу ша ти са став The Vo cal Clash, са ко јим Бо шко вић пред ста вља сво је тек сто ве. Вред но 
је обра ти ти па жњу на оне пер фор ман се ко ји ма пе сник ожи вља ва ко му ни ка циј ску 
си ту а ци ју кла сич ног ау тор ског су сре та, иа ко не исту па мно го да ље од то га.

Оту да је пе сник сво је де ло све сно по зи ци о ни рао у по ет ску тра ди ци ју – ре фе рен це 
су пре ци зно ода бра не и не оста вља ју ути сак ка нон ске ли сте за чи та ње са се ми на ра 
о по е зи ји (шта ви ше, Бо шко ви ћев се ми нар био би вр ло за ни мљив). Са си гур но шћу 
мо же мо ре ћи – po e ta lec tor! Али исто та ко, мо ра се ре ћи и po e ta per for mer, за ко га је 
под јед на ко ва жна панк тра ди ци ја из ра жа ва ња те ско бе и бе са. Мо жда је нај чуд ни је 
што обе ове тра ди ци је при па да ју про шло сти и ја вља ју се у ци та ти ма. Њи хо ва ре ин тер-
пре та ци ја нај пре про из ла зи из иро нич ног су да ра, а по том и ме ђу соб ног ра све тља ва ња 
и до пу ња ва ња. Рај нер Ма ри ја Рил ке, Пол Це лан, Пе ти Смит, Ник Кејв и Деј вид Бо у ви 
под јед на ко су за сту пље ни и под јед на ко при кри ве ни (овај кон цепт је из му зи ке пре нет 
у кри ти ку са вре ме не по е зи је, чи та о ци Ан дре ја Со снов ског то до бро зна ју – он је ујед но 
и пе сник и пре во ди лац). Ни је дан стил ни је при ви ле го ван, озна чен као бит ни ји. То је, 
с јед не стра не, на чин су о ча ва ња са кри зом, об лик ис цр пље не ли те ра ту ре, сме ште не 
из ме ђу мо дер не па ро ди је и пост мо дер ног па сти ша. С дру ге стра не – то је увод у ши-
ре ње по ља по е зи је уоп ште, али пре све га осно ва за тра же ње соп стве ног је зи ка.

Кон церт на Ве ли ку су бо ту

Не стре пе ћи што цр пи раз ли чи та на дах ну ћа и по зи ва се на ра зно вр сне из во ре, 
Бо шко вић ства ра по е зи ју из ра зи тог иди о ма, ко ја се не мо же раз ло жи ти на ком по нен те. 
Он ко ри сти раз ли чи те сти ло ве не ка ко би на гла сио сво ју еру ди ци ју и ле по ту соп стве не 
кре а тив но сти већ их про ве ра ва и упо тре бља ва за опи си ва ње и из ра жа ва ње ва жних и 
те шких те ма, ис ку ста ва и емо ци ја. А он то чи ни, што је та ко ђе бит но, у ка рак те ри стич-
ној фор ми ду ге пе сме или у сло же ној, ви ше дел ној по е ми.

Ју нак ових пе са ма, че тр де се то го ди шњак, го во ри о свом жи во ту из раз ли чи тих пер-
спек ти ва. Вра ћа се у дир љи вим по на вља њи ма мај чи ној смр ти, се ћа се по кој ног оца, 
об ра чу на ва се са срп ском исто ри јом и дру штве ном и по ли тич ком са да шњо шћу, раз-
го ва ра с при ја те љи ма на да љи ну, го во ри о пу то ва њи ма и бо рав ку у дру гим европ ским 
гра до ви ма, жа ли се на ту ри стич ку сте ре о тип ност Грч ке (ко ри сти и кли шее), опра шта 
се дво стру ком еле ги јом од Деј ви да Бо у ви ја итд. Дру гим ре чи ма, он чи ни и ка зу је мно го 
то га у че му мо же мо пре по зна ти мо дер ног Евро пља ни на и ин те лек ту ал ца. То ли ко је то, 
опет, очи гле дан ау то би о граф ски мо ме нат, ко ли ко и не ви дљи ва књи жев на струк ту ра 
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ко ја по кре ће ем па ти ју, под сти чу ћи чи та о ца да уђе у ди ја лог. По не кад је то про во ка ци ја, 
а по не кад на ми ги ва ње. При том, што је ва жно под ву ћи, сми сао за ху мор не из о ста је. 

По ред све га на ве де ног, Дра ган Бо шко вић пи ше о љу ба ви. То ни је ис по вест срећ но 
за љу бље ног чо ве ка ни ти раз о ча ра ног љу бав ни ка, а ни је ни опис ерот ске фа сци на ци је 
или со фи сти ци ра не пла тон ске љу ба ви. Ни је – иа ко су за сту пље не све ове вр сте љу-
бав ног дис кур са, као и мно ге дру ге. За хва љу ју ћи фил три ра њу кроз ви ше слој ни стил, 
љу бав ни дис курс те по е зи је не је ња ва, већ до би ја на сна зи, а го вор љи ва фор ма пе са-
ма да је му ла ко ћу, за мах и ин тен зи тет. Нај ва жни је је, ме ђу тим, да се је зик ин тим не 
еро ти ке ла ко пре о бра жа ва у дру штве ну ре флек си ју, текст рок пе сме или у мо ли тве ну, 
ли та ниј ску пе сму (што се мо же чу ти у су ге стив ном из во ђе њу пе сме „In to My Arms“ The 
Vo cal Clash-a). То се до га ђа не са мо због ли тур гиј ско-књи жев не струк ту ре пе са ма, већ 
и због то га што су адре са ти ис ка зи ва ња љу ба ви две не у хва тљи ве и за штит нич ке же не: 
(Све та) Те ре за и Бо го ро ди ца. Пр ва је за штит ни ца и ста ра тељ ка, по не кад слич на мај ци, 
по не кад парт нер ки. Чи ни се да Бо шко вић иро нич но про во ци ра пси хо а на ли тич ко 
чи та ње (у јед ној од пе са ма, у ко јој је Те ре за хе ро и на, Ла ка но вим фор му ла ма је ис пи-
са но ус кр шње ја је...). Оста ви ћу ипак да не ко дру ги по ђе овим тра гом.

Бо го ро ди ца је, ме ђу тим, мно го сло же ни ја хе ро и на и нај о ри ги нал ни ја је књи жев на 
за ми сао срп ског пе сни ка. Ње на гра нич ност од мах упа да у очи, она по се ду је и ис точ не 
и за пад не ка рак те ри сти ке, по пут Бо шко ви ће вих пе са ма. С јед не стра не, њен опис до-
ла зи из пра во сла вља, с дру ге – ја сно упу ћу је на ка то лич ку те о ло ги ју. Ме ђу тим, ни јед на 
од ових тра ди ци ја ни је за Бо шко ви ћа пре суд на, већ се оне су че ља ва ју и до пу ња ва ју. 
Да ле ко од то га да твр дим да је Бо шко вић вер ник, али си гур но је сте онај ко ји сум ња. 
Он је за си гур но у нај бо љем сми слу ре ли ги о зни и хри шћан ски пи сац. Бо го ро ди ца је у 
ње го вој по е зи ји, из ме ђу оста лог, за штит ни ца не мо гу ће пе сме, она се мо же иден ти-
фи ко ва ти са де вој ком ко ја пле ше у ба ру, са дру га ри цом, љу бав ни цом, ко но ба ри цом, 
чи ста чи цом, као и са мим пе сни ком... Она је пи то ма, ру тин ска и слу чај на по пут сва ко-
днев них до га ђа ја и су сре та, а исто вре ме но је оте ло тво ре ње лу ди ла, ха о са, опа сно сти, 
па чак ра та и смр ти. Бо шко ви ће ва Мај ка Бож ја по ве зу је не жност с на си љем, ста ро за-
вет ног Бо га с но во за вет ним ми ло ср ђем.

У овим пе сма ма је зик би блиј ских пса ла ма и хри шћан ских мо ли та ва про жи ма се са 
тек стом рок ба ла да, ко ло кви јал ним је зи ком и ли те рар ним ре фе рен ца ма. Це ли на има 
је дин ствен ри там, ко ји се, та ко ђе, до бро чу је у пре во ду. Та кав микс (чи ни се да је и 
ов де му зич ки кон цепт оправ дан) да је сна жан стил ски ефе кат. Есте ти ка ро ка и је зик 
ре ли ги је уза јам но се учвр шћу ју, као да су ли це и на лич је исте емо ци је. На при мер, 
ком би ну ју се две вр сте па то са: па тос ти пи чан за рок ба ла ду и онај ка рак те ри сти чан 
за хим ну или ан ти фон. Или две вр сте усме ра ва ња: јед но про и за шло из јед но став ног 
рит ма панк пе сме и дру го, на ста ло из по на вља ња ли та ниј ских фор му ла. Пе сме у ко-
ји ма се та ква ком би на ци ја де ша ва не ре ши ве су, не на ги њу ни на јед ну стра ну, као да 
чи та о цу оста вља ју сло бо дан из бор: да ли да их тре ти ра као мо ли тву или пак као иро-
ни чан кон тра кул тур ни књи жев ни гест пре ма ре ли ги ји. Слич не про бле ме има ју, за др жа-
ва ју ћи све раз ли ке и про пор ци о нал ност (не са мо пољ ски), чи та о ци пе са ма Еу ге ни ја 
Тка чин ског Диц ког, ко ји та ко ђе ме ша књи жев ну тра ди ци ју, је зик Ву ја ко ве Би бли је и мо-
ли та ва и раз го вор ни је зик, не до пу шта ју ћи да се сме сти у би ло ка кву ин тер пре та ци ју. 
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Ме ђу тим, на из глед јед но ста ван, пе снич ки ри там Диц ког про из ла зи из не че га дру гог 
и дру га чи је је кон стру и сан. У есте ти ку и ри там ал тер на тив не му зи ке ви ше се укла па ју 
пе сме и по е ме спо ме ну тог Ан дре ја Со снов ског и не ке, по себ но ра не пе сме Мар ћи на 
Швје тлиц ког.

Чи та лац мо же ре ћи да је ово са мо сја јан или за ба ван текст ко ји ра чу на на ефе кат, 
али и да је то ука зи ва ње на вред но сти и по тре бе ко је су при кри ве не, из вр ну те де вал ви-
ра ним је зи ком. Бо шко вић пи та да ли је да нас мо гу ће го во ри ти о љу ба ви, при ја тељ ству, 
уса мље но сти, ве ри, исто ри ји, смр ти, по ли ти ци из ван сте ре о ти па поп кул ту ре, из ван 
сте ре о ти па о иден ти те ту и ре ли гиј ским кон вен ци ја ма. Пе сник ве ру је у не ис ко ри шће не 
енер ги је свој стве не тра ди ци ји европ ског, ис точ ног и за пад ног хри шћан ства, је зи ку 
за пад не (и срп ске) по е зи је и кон тра кул ту ре, ко ју је да нас те шко тре ти ра ти дру га чи је 
не го као нај пле ме ни ти ју ра зно ли кост ма сов не ко му ни ка ци је.

Ри там рок буб ње ва „ту-дум!“, ко ји да ле ко се же, мо же се, да кле, чи та ти као по зив 
на за ба ву или као из раз гне ва и по бу не, или као ма ни фе ста ци ја бес по моћ но сти или 
чак оча ја. Пе сник, ко ји про го ни не у хва тљи ву (или не по сто је ћу) Мај ку Бож ју, та ко ђе па ти 
од сум ње и уса мље но сти. На да у овој по е зи ји ни је без илу зи ја, из ра же на је сна жним 
сти лом, али ипак вр ло не си гур на. У вре ме кри зе, ка да ви ше ни је мо гу ће би ти пе сник, 
јер мно го то га то ме не по го ду је, мо ра се пи са ти и са ња ти пе сма ко ју је не мо гу ће на-
пи са ти. Те шко је ре ћи да ли је по ред то га или упра во због то га Дра ган Бо шко вић ве ран 
по е зи ји.

Из вор ник: Mar cin Ja wor ski, „Po e zja i in ne sprawy ni e możli we“, Dra gan Boš ko vić, Bo gu rod zi ca, The 
Clash i to mi a sto (wi er sze wybra ne), pr zekład  Mar ta Ka spr zak, Wydaw nic twie Na u kowym UAM, Po znan, 
2019, стр. 13–19.

(С пољ ског пре вео Ђор ђе Ђур ђе вић)


