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ПО Е ЗИ ЈА ДРА ГА НА БО ШКО ВИ ЋА ИЛИ  
ВЕ ЛИ КА СЕ О БА

Ја имам Бо го ро ди цу и Clash и овај град.

Из ван ред ни срп ски књи жев ни на уч ник, ау тор ви ше це ње них на уч них мо но гра-
фи ја, Дра ган Бо шко вић, по кре тач је ино ва тив них ли те рар них и ин тер кул тур них 
сту ди ја. Он не у мор но ор га ни зу је на уч не кон фе рен ци је, ко је на и ла зе на ве ли ки од зив, 
и об ја вљу је њи хо ве ре зул та те ко ји ба ца ју но во све тло на са вре ме не ди ле ме срп ске 
кул ту ре и су сед них кул ту ра, као и на ци ви ли за циј ски, кул тур ни и дру штве ни кон-
текст срп ске тра ди ци је у са вре ме ном све ту. Па жња бес ком про ми сног ис тра жи ва ча 
че сто се усме ра ва на те шке или за не ма ре не, бол не или за бо ра вље не про бле ме. Из 
овог оп се жног ка та ло га сту ди ја, ко ји ма је обо га тио срп ску кул ту ру и на у ку, мо же мо 
по ме ну ти, на при мер, оне нај бит ни је, об ја вље не у не ко ли ко од лич них збор ни ка 
ра до ва.1

Дра ган Бо шко вић је, та ко ђе, из у зет но ак ти ван књи жев ни ства ра лац у сво јој зе мљи, 
ау тор је ви ше књи га по е зи је ко је су већ про шле кри тич ку оце ну. Нај ви ше па жње при-
ву кле су збир ке: Отац (2013), The Clash (2016), Ave Ma ria! (2018).2 Ова на ша сту ди ја ће 
об у хва ти ти по е зи ју из збир ки Отац и The Clash, као и две пе сме из збир ке у ру ко пи су 
Bre a king the Wa ves (2019). А мо то овог тек ста, пре у зет из по е зи је Дра га на Бо шко ви ћа, 
ди рект но ће нас од ве сти до три ње го ва кључ на мо ти ва, али исто вре ме но и до про-
сто ра умет нич ке и ин те лек ту ал не ре пре зен та ци је тек сто ва срп ског пе сни ка, до ли ка 
Мај ке Бож је, за јед но са ду хов но шћу ри мо ка то лич ког хри шћан ства, као и до ре ал но сти 
евро а тлант ског ро ка, свет ске ли те ра ту ре и фе но ме на гра да – сфе ре ур ба ног про сто-
ра и ње го ве кул ту ре.

1 Књи жев ност, дру штво, по ли ти ка, 2008; Ин тер кул тур ни хо ри зон ти: европ ске/ју жно сло вен ске 
па ра диг ме и срп ска књи жев ност, 2008; Же не: род, иден ти тет, књи жев ност, 2011; Дру штве не кри зе 
и (срп ска) књи жев ност и кул ту ра, 2011; Бог, 2012; Ег зил(ан ти): Књи жев ност, дру штво, по ли ти ка, 2012; 
Ви зан ти ја у (срп ској) књи жев но сти и кул ту ри од сред њег до два де сет и пр вог ве ка, 2013; Срп ски 
је зик, књи жев ност и кул ту ра у про це су евро ин те гра ци ја, 2014; Фи ло ло ги је vs. Иде о ло ги је, 2014; Рат 
и књи жев ност, 2015; Roc k’n’roll, 2016; Аме ри ка, 2017; Про те стан ти зам, 2018. Све у ре дак ци ји Дра-
га на Бо шко ви ћа.
2 По е зи ја Дра га на Бо шко ви ћа пре во ђе на је на сло ве нач ки, укра јин ски, че шки, шпан ски, ја пан ски 
и пољ ски је зик.

ЛИЦЕ

Бо гу слав Зје лин ски
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Бо го ро ди чин је ван ђе лист

У не ве ли кој срп ској ре пре зен та ци ји ла тин ске кул ту ре, а на ро чи то за пад ног хри-
шћан ства, Дра ган Бо шко вић ме ђу пи сци ма ове стру је, од Ива Ћи пи ка до Ива Ан дри ћа, 
за у зи ма по себ но ме сто. Број не за пад но хри шћан ске ре фе рен це у про зи Ан дри ћа, 
ко је он па жљи во ма ски ра, до са да су би ле на мар ги на ма раз ли чи тих ин тер пре та ци ја 
ње го вих де ла и тек не дав но су по ста ле пред мет по себ не па жње. Бо шко вић, с дру ге 
стра не, на го то во про во ка ти ван на чин про го ва ра о срп ском ет нич ком иден ти те ту, али 
у исто вре ме и о за пад но хри шћан ској ду хов но сти и ла тин ском кул тур ном мо де лу. 
Ци та ти пе снич ких ли та ни ја у ње го вој по е зи ји по ти чу из ла тин ске слу жбе ре чи, а култ 
Де ви це Ма ри је, та ко свој ствен пра во сла вљу, обе ле жен је раз ли чи тим сим бо лич ки и 
кул тур но ко ди ра ним зна ко ви ма за пад ног хри шћан ства. Ову раз ли ку ја сно илу стру је 
по ре ђе ње Бо го ро ди чи не фи гу ре у пе сми „San ta Ma ria del la Sa lu te“ Ла зе Ко сти ћа и у 
пе сма ма Дра га на Бо шко ви ћа по све ће ним Мај ци Бож јој. Уко ли ко из о ста ви мо ро ман-
ти чар ску по е ти ку Ко сти ће ве пе сме – мо тив мр тве дра ге, мо ти ве из сно ва, еле мен те 
ми сти ке, као и ис ку ство лир ског су бјек та ко ји про ла зи пут од осе ћа ња кри ви це до 
ек ста зе – и уко ли ко узме мо у об зир и пе сме „Бе се да“ и „Ду жде се же ни“ – у ко ји ма 
Ко стић про ши ру је по ље сим бо лич ке се ман ти ке – „San ta Ma ria del la Sa lu te“ ро ђе на је 
из лич не, али и из срп ске исто риј ске и на ци о нал не дра ме, при че му на ста је европ ска 
„San ta Ma ria del la Sa lu te“ и то као син те за за пад не кул ту ре и ци ви ли за ци је и жр тве 
срп ске суд би не. Дра ган Бо шко вић, опет, све тост Мај ке Бож је ви ди у пер спек ти ви ап со-
лут ног, из ван исто риј ског и на ци о нал ног кон тек ста, као што ње не ре ли ги о зне аспек те 
про на ла зи и у сфе ри сва ко днев ног жи во та и ис ку ства.

Су бјект Бо шко ви ће ве по е зи је от кри ва вла сти ти иден ти тет на ви ше пла но ва: кон-
фе си о нал ном, ег зи стен ци јал ном и кул тур ном. Сва ки од њих из у зет но је сна жно и 
ин тен зив но се ман тич ки и ак си о ло шки обо јен, али за јед но чи не мре жу ме ђу соб но 
сло же них од но са раз ли чи тих пла но ва. Па жњу, пре све га, при вла чи ис по вед ни ка рак-
тер, ко ји се ма ни фе сту је об ја вом про роч ке суд би не: „Ра за пет на кр сту сво јих ко сти-
ју, / ни шта до бро за со бом не оста вљам, / [...] И за то идем Те би, Оче, / јер сам уса мљен 
у го ми ли при ја те ља / јер ми је љу бав ни ца са мо ћа.“ Лир ско ја, да кле, оста је у кон стант-
ној и не по сред ној ве зи с Ису сом, но књи жев ни те ста мент ко ји он оста вља не од но си 
се на рас по де лу имо ви не, већ на људ ско ста ње на ово ме све ту ко ји то не и у ко јем 
„све ов де мо ра да про пад не и [...] не ће оста ти ни шта ви ше“. Иа ко су бјект „ни шта до-
бро за со бом не оста вља“, ис пу њен је ве ром да по сто ји дру ги свет ко јем он иде, ма да 
не зна ка ко у ње га да уђе („Исус ми је ре као: умри [...] и за то идем Те би, Оче“). Ме си-
јан ско ства ра ла штво, да кле, пра ти не из ве сно оче ки ва ње лир ског су бјек та да ће по-
ста ти пе сник.

У пе сми „Ка да бих био пе сник“ из књи ге Отац чи та мо: „На пи сао бих књи гу о ве-
ли кој сре ћи, / и ве ли кој не сре ћи, [...] / о Бо гу Оцу ко ји нас ни је на пу стио.“ Ег зи стен ци-
јал на ре флек си ја ов де се пре пли ће са ду бо ком ве ром у суд би ну и по ве за на је са би-
блиј ским тек стом и све до че њи ма све тих, а оства ру је се раз ли чи тим ин тер тек сту ал ним 
књи жев ним ре фе рен ца ма. Нат при род на ствар ност про стор је спа са, ази ла и бек ства. 
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Су бјект, на при мер, пе сме „Мо ли тва“ Во ји сла ва Ка ра но ви ћа та ко ђе тра жи од Бо га 
сна ге да би при мио „ме ру пат ње, / Ко ја ми је од ре ђе на“, али дис по зи ци је во ље су бје-
ка та ових по е зи ја се раз ли ку ју, јер на спрам Ка ра но ви ће вог мо гао бих, Бо шко вић по-
ста вља услов но и по тен ци јал но ка да бих.

За то се „Ноћ ни акт смр ти“ пе сни ко ве мај ке у пе сми „Бла же на Иван ка од Стра ха“ 
до га ђа у ме та тек сту ал ном про сто ру пса ла ма, у пе сни штву Ле нар да Ко е на и сти хо ви-
ма/му зи ци Деј ви да Бо у ви ја, као и у сим бо лич ном при су ству Де ви це Ор ле ан ске. По пут 
42. псал ма, и лир ски су бјект па ти због то га што га је Бог Ја хве на пу стио (пса лам), од-
но сно, што га је на пу сти ла мај ка (пе сма). Траг ли тур гиј ског под тек ста из вор ног псал ма 
ма ни фе сту је се на раз ли чи тим ни во и ма и из ра жа ва се кроз струк ту ру жан ра, јер пса-
лам је хим на, а пе сма је хим на мај ци, ко ју у ча су смр ти пот по ма же дах Све те ма ле 
Те ре зи је, се стре Инес и „мо жда сам Бог“. Пра те ћи пса лам, пе сма та ко ђе одр жа ва до-
след ност на ра то ра пр во при че сни ка и од го ва ра ју ћег хо ра. Псал мич кој мо ли тви за 
спа се ње од го ва ра ли та ниј ска па ра фра за, а ме ђу тра ди ци о нал ним му зич ким по став-
ка ма ау тор се по зи ва на до бро по зна ту пе сму „Sons of Ko rah“; ме ђу тим, Бо шко вић 
ме ња ци тат из псал ма о во ди са из во ра, за ко јом жу ди ко шу та, док гру па Sons of Ko rah 
оста је вер на би блиј ском тек сту. Ме ђу број ним ин тер тек сту ал ним псал мич ким ре фе-
рен ца ма у пе сми се по ја вљу ју и пла ни не Ер мон и Ми сар. И да ље, ве ра, умет ност и 
на у ка пра те по след ње тре нут ке пе сни ко ве мај ке, пре но се ћи нам ви ше стру ка зна че ња. 
„Spa ce Od dity“ из ра жа ва им пе ра тив хри шћан ског оп ти ми зма, али и бле де ко му ни ка-
циј ске мо гућ но сти с жи во том ко ји не ста је, а се стра Инес ве ру да се чо век, по све ћу ју-
ћи се умет но сти и на у ци, при бли жа ва Бо гу. Зе маљ ски пут Иван ке, „ма ле ча сне се стре 
мо жда них уда ра“, при во ди се кра ју, а овај од ла зак пра те раз ли чи ти кул тур ни кон тек-
сти, чи ји је вр ху нац пре о крет у ли тур гиј ско-са кра мен тал ном сми слу, где смрт по при ма 
об лик ев ха ри сти је, те „Го спо дин се при че шћу је / том ма лом ча сном се стром мо жда них 
уда ра“, „ве ли ко ду шном прин це зом“, „ти хом [...] Сло вен ки цом“.

„In to my Arms“, шо кант на и дир љи ва пе сма ре ли ги о зног ка рак те ра из збир ке The 
Clash, мо же би ти Бо шко ви ћев по ет ски кре до. На слов „In to my Arms“ Ни ка Кеј ва у овом 
слу ча ју мо же би ти при ви дан или са свим по гре шан траг, јер су бјект Кеј во ве пе сме „не 
ве ру је у ин тер ве ни шу ћег Бо га“, „не ве ру је у по сто ја ње ан ђе ла“, са мо ве ру је у љу бав. 
С дру ге стра не, су бјект Бо шко ви ће ве пе сме ка же: „Знаш, ипак ве ру јем у Бо га ко ји се 
ме ша у на ше жи во те“ и мо ли га да му Ма ри ју – за раз ли ку од му зе Кеј во ве пе сме – по-
ша ље „рав но, / рав но у мој за гр љај“. Уз бу дљи ве ли тур гиј ске мо ли тве ко је има ју ка нон-
ски ка рак тер („Здра во, Ма ри ја, ми ло сти пу на, / здра во, Ма ри ја, Sal ve Re gi na; Здра во, 
Ма ри ја, ми ло сти пу на, / ми ло сти, ми ло сти, ми ло сти пу на, / бла го сло вље на ти, бла же-
на ме ђу же на ма“), као и оне не ка нон ске, ко је па ра фра зи ра ју ћи ре чи ма ри јан ске ли та-
ни је из ра жа ва ју гор љи ву ре ли ги о зност, сва ко днев ну ве ру, ве ро ва ње у по моћ све тих, 
а по себ но Ма ри је: „Бла же на Ма ри ја од мо јих ми гре на“; „ко ја ни ка да ни је по вре ди ла 
ни ко га“; „ко ја са мо жи ви и кра де ср ца“; „За штит ни це обо ле лих од афа зи је“, „И, ево га, 
крај је, крај је бли зу, то, то, / вре ме је да ка жем сво је по след ње: / Здра во, Ма ри ја! / [...] 
Ма ри ја си, ре кох, мај ка мо га Бо га, / [...] име си мо је, Дра ган Иван Ма ри ја / [...] са мо моли, 
мо ли, мо ли за ме не гре шни ка, са да, / и у твом за гр ља ју, Амен“.
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Рок као од лич на но ви на

Са мо, ка да бих био пе сник [...] Амен. Ту дум.

Фи гу ра тив но се мо же ре ћи да је ква зи ре ли ги ја Дра га на Бо шко ви ћа рок и ње го ва 
ши ро ко схва ће на тра ди ци ја, и то као про грам ски об лик кон тра кул ту ре. Пред мет оспо-
ра ва ња ро ка у дру гој по ло ви ни 20. ве ка би ла је го то во це ло куп на дру штве на ствар ност, 
ак си о ло шки по ре дак и тра ди ци о нал на кул ту ра. Ро кен рол у Бо шко ви ће вом де лу поста-
је ме та је зик, про стор из ра жа ва ња и ан га жо ва ња, дис курс су че ља ва ња са про бле ми ма 
са вре ме ног, а ро ку не а де кват ног све та. Рок, ко ји је озна ча вао мо дер ност, у по е зи ји 
срп ског пе сни ка по ста је плат фор ма кри ти ке дис кур са мо дер ни зма и пост мо де р ни зма, 
али и је зик ре флек си ја о ег зи стен ци јал ним ди ле ма ма („Ка да бих био пе сник“, „Ле ги ти-
ма ци ја не ми ра“), о тра ди ци ји („Грч ка“), књи жев но сти („Пи тај Али су!“), фил му и ме ди ји ма 
(„Оди се ја“). По е зи ја ро ка и Бо шко ви ће ва рок по е зи ја, та ко ђе, оста ју вер не тра ди ци о-
нал ној по ру ци овог му зич ког жан ра, тј. ан ти рат ном ма ни фе сту („Ham burg Cal ling“, 
„Рав но у па као“). Из вор ау тен тич но сти и исти ни то сти уну тар за јед нич ког и пре по зна-
тљи вог хо ри зон та ро ка, лир ски су бјект на ла зи пре све га у оства ре њи ма бри тан ског 
панк бен да The Clash, осно ва ног у Лон до ну и ак тив ног од 1976. до 1986. го ди не.

Оче ки ва ње ис ка за но пе смом „Ка да бих био пе сник (Удри тај бу бањ, Ал фон со!)“ ши ри 
се и, осим са ме та фи зич ким и књи жев ним кон тек сти ма (Цр њан ски, Миљ ко вић), тек сту-
ал но се и се ман тич ки пре пли ће са сти хо ви ма и рок му зи ком се дам де се тих и осам де се-
тих го ди на. „Ка да бих, да кле, био пе сник, / пе вао бих баш као Стра мер, / и Whi te Ri ot и 
I’m So Bo red with the U.S.A., / и као Спринг стин Lon don Cal ling, / и као Пит Ше ли Har mony 
in my Head.“ Пе сма „Ка да бих био пе сник (Из ги бо смо, Го спо де!)“, са под на сло вом ко ји из 
Је ван ђе ља Све тог Ма те ја, дра ма ти чан је и са вре ме ни крик оча ја и стра ха („И гле, бу ра 
ве ли ка на ста де на мо ру, та ко да се ла ђа по кри ва ло ви ма; а он спа ва ше.“ (Мт. 8, 24). Са вре-
ме ни екви ва лент је ван ђељ ске олу је је су ег зи стен ци јал не по те шко ће, ко је мо гу до ве сти 
до оча ја или по ку ша ја са мо у би ства („и ни сам имао хра бро сти да по ву чем оки дач дво-
цев ке“), а би блиј ски, као и са вре ме ни крик оча ја оста је не про ме њен: „Го спо де, спа си 
нас, из ги бо смо!“ Скри ве не ме та тек сту ал не би блиј ске ре фе рен це у тек сту пе сме по кри-
ва ју тех но ло шке ме та фо ре, ше сна е сто вен тил ски мо тор од 150 коњ ских сна га, че во-
ро такт ни ри там Стра ме ра, као и број не оно ма то пе је. Про јек ци је сно ва, оче ки ва ња и 
игра ма ште, ко ји про жи ма ју му зич ко ис ку ство, зна че ње Стра ме ро вих пе са ма и мо ли-
тве них ци та та, ре зул ту ју из ја вом: „Са мо, ка да бих био пе сник, / др жао бих те на сто лу, 
Го спо де, / као што Ма ри ју но сим око вра та, / с то бом и Те ре зом ис пи јао бих ка фу.“ По-
след њи стих у пе сми, опет, ма ни фе ста ци ја је ре ли ги о зно сти, на гла ша ван са кра мен тал-
ним „Амен“ (кон фе си ја) и „Ту дум“ – уда ра ње по буб њу (ква зи ре ли ги о зност ро ка).

Ка ко све до че сти хо ви, Бо шко ви ће ва по е зи ја је сте „ле ги ти ма ци ја не ми ра“ јер „уно си 
не мир“, а пе сник је „мо нах не спо ко ја“ и са мим тим се ку лар ни је ван ђе ли ста, док сло-
бод ни из раз лич но сти, ла ви на ин ди ви ду ал них ми сли, по ја вљу ју се и у пе сми „Грч ка“. 
Ми то ло шки Ли хад, рас ко ма дан и ба чен у мо ре, Хер ку лов слу га, био је пред мет Со фо-
кло вих де ла и Ови ди је вих Ме та мор фо за. Ко ри сте ћи грч ку и рим ску ми то ло ги ју, пе сник 
На зон – што је кључ за про ме ну на сло ва – пред ста вља ства ра ње и исто ри ју све та. 
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Грч ка у Бо шко ви ће вој пе сми је сте ко лаж – ко ји од Ли ха да (пла же), пре ко Акро по ља 
(ту ри стич ке атрак ци је, ко ју „тре ба ви де ти док си де те“), Мај ке Бож је (пле са чи це у клу бу), 
ма на сти ра Све тог Да ви да, бро да ко ји су по то пи ли на ци сти и де вој чи це ко ја под се ћа 
на ста ро грч ку ју на ки њу Ан ти го ну, све до мо дер не Грч ке, ко ја је бан кро ти ра ла у Европ-
ској уни ји – и то ко лаж ство рен си сте мом асо ци ја тив не ма пе ове зе мље у све сти мо дер-
ног европ ског ту ри сте-еру ди те. Ме та мо р фо зе зна че ња пред ста вља ју су дар чвр стих 
пра ви ла, вред но сти и не про ла зног (у нат при род ној ди мен зи ји: „Бог је Хри стос“, у 
ег зи стен ци јал ној: „смрт ти је за га ран то ва на, као и бе смрт ност“), као и не из бе жно сти 
про ме на у овом све ту. Трај ност и уко ре ње ност европ ске кул ту ре у про сто ру „грч ког 
чу да“ пра ће не су зра че њем ње не уни вер зал не сим бо ли ке у сфе ри сва ко днев ног жи-
во та („пи во је Mythos“), као и ствар но сти ру ти не, ну де ћи кон такт са жи вом тра ди ци јом 
ми та, ствар но шћу јед но став но сти и ат мос фе ром скла да („све је про пи са но: / хо бот-
ни ца за ру чак, / же ле за до ру чак, / ги рос се је де по сле шест“). А пут у Грч ку, у ко јој 
не ма вре ме на, ло ги ке и на си ља, озна ча ва гра ни цу бе га.

У пе сми „Пи тај Али су!“ ак ти ви ран је ин тер тек сту ал ни пред ло жак на пе сме Whi te 
Rab bit Jeff er son Air pla ne (ал бум Sur re a li stic pil low). Пси хо де лич ни рок до пу њен је тек-
сту ал ним ре фе рен ца ма („из ме ђу три пи лу ле, / пла ве, цр ве не, и оне ко је нам је мај ка 
да ла“), а Али са, ко ја је ви со ка де сет сто па, бе ли зец и гу се ни ца, од ла зе под тек сту ал но 
да ље, до Али се у зе мљи чу да Лу и са Ке ро ла, у ко јој се оправ да ва рав но те жа из ме ђу 
де тињ ства (не зре ло сти) и од ра сле до би (од го вор но сти), са чи ме су, по при ро ди ства ри, 
би ли по ве за ни ка ко и ори ги нал на пе сма („јед на пи лу ла те чи ни ве ћом, дру га пи лу ла 
чи ни те ма лом“), та ко и хи пи по крет и Вуд сток. Бо шко ви ћев пе снич ки глас се од то га 
дис тан ци ра фа сци на ци јом сли ком из ла зе ћег сун ца и Грејс Слик у ек ста зи. Ова пе сма 
ком по зи циј ски и про блем ски од го ва ра пе сми „Glo ria“, ко јом се отва ра Бо шко ви ће ва 
књи га Bre a king the Wa ves, а ко ја је по све ће на Пе ти Смит. Ве ро ват но ни је слу чај но да 
му зич ки кон текст, Пе ти, пут нич ки то пос и хор по ве зу ју ову пе сму са по е зи јом Мар ћи-
на Швје тлиц ког („Ван Мо ри сон, Јим Мо ри сон, Пе ти Смит...“), и то из књи ге 49 пе са ма о 
вот ки и ци га ре та ма. За вр шни уз вик „Glo ria“ у обе пе сме, ре а ли зо ван му зич ком ими-
та ци јом, не оста вља ни ка кве ди ле ме. За то Бо шко ви ћев The Vo cal Clash3 и поп са став 
Świ e tli ki Мар ћи на Швје тлиц ког, као раз ли чи ти, али па ра лел ни обра сци са жи во та по е-
зи је и му зи ке, зах те ва ју по себ но ис тра жи ва ње. 

Срп ска књи жев на кри ти ка че сто ука зу је на бли скост по е зи је Дра га на Бо шко ви ћа 
са де ли ма Бран ка Миљ ко ви ћа, Раст ка Пе тро ви ћа, Ми ло ша Цр њан ског, али ка та лог тих 
ре фе рен ци је мно го ши ри: То мас Стерн Ели от, Пол Це лан, Фри дрих Ни че, Џејмс Џојс, 
Јо сиф Брод ски и дру ги. Пољ ски чи та лац при ме ти ће у Бо шко ви ће вим де ли ма ци та те 
из де ла Едвар да Ста ху ре (Mis sa Pa ga na), као и по ме ну тог Швје тлиц ког. У де би тант ском 
из да њу пе са ма Дра га на Бо шко ви ћа Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви лон од кар то на по сто ји 
пе сма под на зи вом „На се ље ци ме то ве бо је (из пер спек ти ве де жме ка сте же не)“ ко ја 
алу ди ра на Бру на Шул ца. У тој књи зи се, та ко ђе, на ла зи и пе сма под на зи вом „Ноћ без 
кра ја“ по све ће на То ма су Вен цло ви.

3 Што је на зив Бо шко ви ће вог „бен да“ ко ји, по ред ње га, чи не Алек сан дра Сто ја но вић, Да ни ца Са вић 
и Сла ви ца Ни ко лић. На сво јим на сту пи ма, ко је су одр жа ли по Ср би ји и Цр ној Го ри, без ин стру мен-
тал не прат ње, á ca pel la пе ва ју/ре ци ту ју Бо шко ви ће ву по е зи ју.
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Пе сму „Оди се ја“, опет, у ко јој се фу ту ри стич ка суп кул ту ра фил три ра кроз ме ди јум 
ро кен ро ла, Дра ган Бо шко вић, по већ уста ље ној по е тич кој ма три ци, обо га ћу је би блиј-
ским кон тек стом. Пе сму Деј ви да Бо у ви ја As hes to As hes, Бо шко вић про ши ру је га лак-
тич ком и ко смич ком оди се јом и пе смом Spa ce Od dity, као и пе сма ма Da ma ged Go ods 
и At Ho me He’s a To u rist гру пе Gang of Fo ur. По чет ни фраг мент пе сме „Кри ци ни шта ви ла 
уби ја ју, / Са мо фо то гра фи ја Ја пан ке у син те зи“ ука зу је на књи жев ни из вор, док сле де ћи 
фраг мент пе сме у ма њој ме ри пра ти траг рок про то ти па: „Пе пео пе пе лу, страх па ни ци, 
/ Зна мо да је ма јор Том нар ко ман / на ву чен до не ба, / до ти чем дно.“ Бо шко ви ће ва пе-
сма на за ни мљив на чин ме ња кон текст ро кен рол „чи сто ће“ (дро ге) и „на ву че но сти“ на 
(ко смич ку) нат при род ну ствар ност. „Рас пет на не бу“, Бо шко ви ћев лир ски су бјект – су-
бјект, ко ји и код Бо у ви ја и код Бо шко ви ћа „ни ка да ни је чи нио до бре ства ри / ни ка да 
ни је чи нио ло ше ства ри“ – пра ти утва ру Иса и је, си на Амо со вог и во ђен је Го спод њим 
гла сом. „Spa ce Od dity“ опри сут њу је кон текст пре ки ну те ве зе („Кон тро ла ле те ња“, „Бо-
жи ја љу бав би ла с то бом“) ко ју Бог об на вља у Бо шко ви ће вој пе сми („ве за је пре ки ну-
та, Бог зо ве, / ра ста нак је ту, са мо те љу бим“), а пе сма „Da ma ged Go ods“ ин спи ри ше и 
ак ти ви ра ерот ски кон текст, ко ји се код Бо шко ви ћа ар ти ку ли ше тро пи ма и ци та ти ма 
(фи гу ре зно ја, слат ки ша, по жу де, по љу ба ца, „про ме на ће вам до бро до ћи“) и ену ме-
ри ра ним ре фре ном („збо гом, збо гом, збо гом, збо гом“). У Бо шко ви ће вој пе сми ци ти ран 
је ре френ пе сме At Ho me He’s a To u rist („два ко ра ка на пред / (шест ко ра ка на зад)“ са 
де ли мич ном из ме ном („ма ли ко рак за њу / [велики скок за ме не, ве ли ки скок за мене]“ 
у: „ма ли ко ра ци за њу / [велики скок за мене]“). Не мо гу ће је ов де за не ма ри ти по и гра-
ва ње са из ја вом Ни ла Армстрон га то ком зна чај ног, пр вог у исто ри ји, хо да по ме се цу, 
ни ти да су до бре рок но ви не по ве за не са га лак тич ком оди се јом, би блиј ским ре фе-
рен ца ма и све мир ским алу зи ја ма.

На ве ди мо за крај овог де ла и да се у пе сми „Град IV“ на ла зе ре фе рен це на Са му ра-
ја Џе ка, ју на ка ани ми ра ног се ри ја ла ко ји цр пи ин спи ра ци ју из дру гих тек сто ва (Књи ге 
о џун гли, Ра то ва зве зда и Лов ца на ан дро и де), ко ји су па сти ши раз ли чи тих жан ро ва 
(кри ми-ро ма на, фан та стич ног фил ма, ја пан ског са му рај ског или ганг стер ског фил ма). 
Спо ми ња ње фил ма The Bri de (1985) ука зу је на на кло ност хо ро ру, за сно ва ном на гот ском 
ро ма ну Фран кен штајн Ме ри Ше ли. Са мим тим, лир ско ја одр жа ва ква зи ре а лан кон-
такт са ствар но шћу – о че му смо већ го во ри ли – што илу стру је и са др жај има ги нар ног 
СМС-а Уме Тур ман: „Дра ги, ка да ће мо на ка фи цу!“

Ур ба ни хо до ча сник

Овај град је сте лу ка, Ка пи ја све та.

Зиг мунт Ба у ман на по ми ње да је мо дер но до ба об но ви ло са вре ме но ли це но мад ске 
тра ди ци је, ко ја се ре а ли зу је по обра сцу fla ne ur (пре ко Вал те ра Бен ја ми на, тер мин пре-
у зет од Шар ла Бо дле ра), тј. ше та ча у мо дер ним хи пер мар ке ти ма, ту ри сте ко ји се, за 
раз ли ку од fla ne ur-a, кре ће са од ре ђе ном свр хом и из вла чи естет ски ужи так из пу то ва-
ња, те скит ни це – осо бе ко ја ком би ну је не га тив не осо би не fla ne ur-a и ту ри сте, ко јој 



157

не до ста је свр ха, као и ку ћа у ко ју би се мо гао са пу то ва ња вра ти ти.4 Су бјект по е зи је 
Дра га на Бо шко ви ћа ин те лек ту ал но је ра фи ни ра ни ту ри ста, хо до ча сник у град ском 
про сто ру („мој жи вот мно ге ири ти ра, / не мам рад но вре ме, про фе сор сам“), а сам пе сник 
пре и спи ту је глав не то ко ве срп ске по е зи је ве за не за град ски то пос. Он на пу шта по е тику 
ла мен та над гра дом (Ми лош Цр њан ски), али се и дис тан ци ра од ис ку ства оп ти ми стич-
ног гра да, „ју тра сва ко га ју тра“ из пе сме „Од бра на на шег гра да“ Ми о дра га Па вло ви ћа, 
јер Бо шко ви ћев град је сте пост мо дер ни град-па лимп сест-текст, „зе маљ ски град“. Ми о-
драг Па вло вић по се ду је „ју тро сва ко га ју тра“, док Бо шко вић мо ди фи ку је нео на дре а ли-
стич ку фор му лу еру ди те и прин ца срп ске по е зи је 20. ве ка: „ја имам ју тро сва ко га ју тра, 
/ ја мо лим за ју тро, лу та ли це, Хам бург, Бе о град, / ја чу јем Clash, rhythm и blu es.“

Пе сма „Фу га“, опет, окре ће се тра гич ним про сто ри ма људ ске исто ри је, по зи ва ју ћи 
се на по е зи ју прет ход ни ка, на „Фу гу смр ти“ По ла Це ла на, при че му се гле да ње смр ти 
у очи, ко је се до га ђа, „игра у Не мач кој“, на до пу њу је фи гу ра ма гро ба у ва зду ху, пла вог 
гро ба, ди ма и пе пе ла. Пост мо дер но ства ра ње пе сме от кри ва ау то би о граф ске и ин тер-
тек сту ал не мо мен те („Иван сам, Ма ри ја, ро ђен под сун цем Brix ton-a,“) и уво ди лик 
слав не ма не кен ке, Иман За ре Мо ха мед Аб дул ма хид, удо ви це Деј ви да Бо у ви ја. Ан ти рат-
на пе сма The Clash-a „Рав но у па као“, Бо шко ви ће вим пе ром је та ко ђе ре кон тек сту а ли зо-
ва на, а бри тан ски пе сник се пре тво рио у срп ског: „Ако знаш да пи шеш пе сме, / не ћеш 
их ваљ да пи са ти на срп ском.“ Кон текст Дру гог ра та у Ви јет на му пе сник ак ту е ли зу је 
су ко бом на Бли ском ис то ку, јер не ста ју град Хо Ши Мин, „кли нац од бам бу са“ и пи ри-
нач. Пе сма ди рект но ука зу је на раз ли чит про стор до га ђа ја: Ка да је Бо жић у гра ду на 
Бли ском ис то ку?, док „нар ко ти ке опи је не др жа ве“ за ме њу је „хе ро ин ским спли ном Бео-
гра да“, јер рат не из бе жно пра ти ре ка дро ге. Пе си ми стич но по на вља ње, сле де ћи из вор 
пе сме „Рав но у па као“, о „Со ло мо ну ко ји ни ка да ни је жи вео на овој пла не ти“, по ја чан 
је ви ше стру ким ре фре ном апо ка лип тич ког ду ха: „рав но у па као, де ча ци.“

У не ко ли ко пе са ма књи ге The Clash Бо шко вић из но си ис ку ство бо рав ка у Хам бург: 
„Овај град је сте лу ка, Ка пи ја све та, / сви су у ње му скит ни це / [...] пло ви мо бе ли на ма, 
у ни шта зве зда, / и вра ћа мо се ку ћи, са тра го ви ма на ли цу / на ших пу то ва ња из ван ово-
га све та“ („Град I“). Се о бе у стра ном гра ду пра ти траг рок ини ци ја ци је: „Ста ри ро ке ри, 
са сво јим ну кле ар ним на о ру жа њем / (ка и ше ви са нит на ма, лан ци, / ме тал и хард рок 
ор на мен ти ра не јак не и ма ји це), / че ка ју кон церт Uri ah He ep-a“ („Град II“), као што Бо шко-
ви ћев град има ме та фи зич ке ка рак те ри сти ке, ко јих је све стан мо дер ни хо до ча сник: 
„У Фи рен ци сам ви део Бо ти че ли је ву Ве не ру. / Хип но ти сан, по ла са та ни сам мрд нуо. / 
Смрт Бо га, тре ба да се зо ве ова сли ка. / [...] Жи вим и у Хам бур гу, / над ко јим не бо не 
по зна је Бо га. / Бог је ту, на сва ком ћо шку...“ У пе сми „Град VI“, ме ђу тим, лир ски глас 
ука зу је на два се ман тич ка про сто ра, на ко је се од но си знак не ба: не бо је про стор де-
фи ни сан у пе сми Tal king He ads-a He a ven: „Сви по ку ша ва ју / да до ђу у бар. / Име ба ра / Бар 
се зо ве Не бо [...] не бо, / не бо је ме сто, / ме сто где се ни шта, / ни ка да ни шта не до га ђа“, 
али и про стор ко ји „увек сам [...] ви део као ме сто где ста ну ју Бог, Ма ри ја, / а не пла не те, 
асте ро и ди, са те ли ти или ша тли“.

4 Z. Ba u man, O turystach i włóczęgach, czyli o bo ha te rach i ofi a rach po no woc ze snoś ci, у: Po no woc ze sność 
ja ko źródło cierpień, War sza wa, 2000, стр. 133–153.
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Књи жев на и филм ска тра ди ци ја ком би но ва ла је мо ти ве ка та стро фа и апо ка лип си 
с ур ба ним, не ру рал ним, про сто ром. Уко ре ње ност ми та о Lo cus amo e nus-у и ње го вим 
ко но та ци ја ма (Еден, Је ли сеј) на из глед је то ли ко сна жна да чак и поп кул ту ра и елек-
трон ски ме ди ји за ме сто пред ста ва ка та стро фа узи ма ју град. Пе сма „Ham burg Cal ling“, 
ин спи ри са на чу ве ном пе смом „Lon don Cal ling“ гру пе The Clash, од но си се са да на 
апо ка лип су на кон тре ћег свет ског ра та, ма да се у ори ги нал ној пе сми тај мо ме нат не 
по ја вљу је. Бо шко вић, ме ђу тим, по на вља гло бал не ефек те по сле ве ли ке екс пло зи је 
атом ске бом бе – кли мат ске про ме не, ве ли ке ат мос фер ске ка та стро фе, али исто вре-
ме но укла ња лек си ку из слен га нар ко ма на (nod ding out, co me down, high), и сме шта 
зби ва ње пе сме у Не мач ку, ко ја „је ушла у Тре ћи свет ски рат“.

Се о бе и бек ство 

Пост мо дер ни стич ка по е зи ја Дра га на Бо шко ви ћа из ми че пост мо дер ној кон цеп ту-
ал ној мре жи, јер ње на ин те лек ту ал на и естет ска по ру ка ства ра струк ту ру сво је вр сних 
се о ба и бек ства. Ње на пр ва и основ на ди мен зи ја по ве за на је са од ба ци ва њем ан ти-
ме та фи зич ке дис по зи ци је пост мо дер ни зма и ука зи ва њем на тра ди ци о нал ну и ра ди-
кал ну за пад но хри шћан ску ве ру. Књи жев ни су бјект ис по ља ва жи ву и ау тен тич ну ве ру, 
упо тре бља ва ли тур гиј ску слу жбу ре чи и, у кри тич ком от кло ну, на про сто ру про те-
стант ског Хам бур га не на ла зи ка то лич ку цр кву у ра ди ју су од 15 ки ло ме та ра. Бек ство 
из пост мо дер ног ду хов ног ва ку у ма у лич ни про стор ре ли ги о зно сти са мо је фа за за 
на ред ни ко рак – од ла зак к Бо гу, а ме та фо ра „атом ског скло ни шта пра во сла вља“ но си 
тре пе ре ћа зна че ња. У пе сми „Те ста мент“ из књи ге Отац, лир ско ја рас тр за но је сла-
бо сти ма, осе ћа јем гре ха и пре су дом суд би не („и знам да ни сам ро ђен за овај свет, / 
ни ти на овом све ту“), раз ви ја ју ћи стал ну опо зи ци ју и не склад са све том. Спас је бек ство 
и пут ка Бо гу („идем те би, Оче“), а во ља је ма ни фе ста ци ја бек ства, на пу шта ња по губ-
них са мо у би лач ких ми сли („Не ћу ви ше да жи вим. / Због сво је кри ви це што сам се 
уоп ште ро дио“) и тран сцен дент ног из бо ра.

Осам де се те го ди не су злат но до ба за бав не му зи ке на ју го сло вен ској сце ни, ка да 
се ро кен рол већ на ла зи на ус по ста вље ној му зич кој по за ди ни. Та фа за се по кла па и са 
по сте пе ним отва ра њем дру штва СФРЈ, и, иа ко је по ли тич ки си стем и да ље јед но пар-
тиј ски, сти хо ви пе са ма но вог та ла са по ста ју кри тич ни ји и ра ди кал ни ји пре ма со ци-
јал ним пи та њи ма. За ни мљи ве по ја ве срп ске и бе о град ске му зич ке сце не упот пу ње не 
су екс тра ва гант ним за гре бач ким гру па ма, са ра јев ском поп-рок шко лом или но вом 
сло ве нач ком умет но шћу. Дра ган Бо шко вић, ме ђу тим, окре ће се из во ри ма евро а тлант-
ског ро ка, јер се о бе не зна че на пу шта ње, већ ура ња ње у но ви и дру га чи ји про стор 
ко ји тре ба обо га ти ти, те про ме ни ти пер спек ти ву и про ши ри ти вид но по ље. Бо шко-
ви ће во бек ство у свет ро кен ро ла је сте им пле мен та ци ја ви ше ди мен зи о нал ног пу то-
ва ња у про стор књи жев но сти, кул ту ре, му зи ке и из над све га тек сто ва, јер је ње гов 
свет сат кан од ци та та, зву ко ва и сли ка. 

Дру га ди мен зи ја Бо шко ви ће вих се о ба ну ди по сто ја ње, ле ви та ци ју ми сли из ме ђу раз-
ли чи тих кул тур них про сто ра, раз ли чи тих дру штве них по ја ва или раз ли чи тих ци та та. 
Зве зда на гру ди ма Уме Тур ман ци тат но упу ћу је на Но је ву бар ку, а Ахе рон у Ха ду на 
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Јор дан – ме сто Хри сто вог кр ште ња. Бег у свет ци та та и ин тер кул ту рал них ре фе рен ци 
че сто је у об ли ку сло же них ин тер ме ди јар них ци та та као у пе сми „Да нас је умро Da vid 
Bo wie II“. У Сту де ни ци па ле ћи све ћу за по кој ду ше Деј ви да Бо у ви ја и Иван ке, су бјект 
ове пе сме го во ри Бо у ви ју: „Уста ни, Ла за ре!“ По сре ди је упо тре ба дво стру ког ци та та, 
јер се од но си на Ису со во вас кр се ње Ла за ра, али, та ко ђе, и на на зив Бо у ви је ве по след-
ње пе сме (La za rus), а од го вор Сте фа на Пр во вен ча ног је сте, опет, ци тат из Бо у ви је ве 
пе сме: The Man who Sold the World...

Пу то ва ње из по е зи је у свет ро ка отва ра пут за још је дан иза зов, ко ји зна чи по вра-
так књи жев но сти у про стор све тог, јер су бјект ове по е зи је ве ру је да је књи жев ност 
бли ска све том („сва ком но вом пе смом [може се] ула зи ти у храм“). По е зи ја је би ће 
ко је мо же за у ста ви ти или имо би ли са ти вре ме, она је про ду же так пам ће ња, она има 
сна гу пре на тал не ко му ни ка ци је, али је и ствар но би ће, ко је је до ступ но у чи ну про све-
тље ња. За то по сто је ре чи ко је „по ме ра ју ку глу зе маљ ску“, а по е зи ја је по ку шај објек-
ти ви за ци је „не на пи са не пе сме, / об ли ко ва не у ме ни пре мог за че ћа“. По е зи ја, на и ме, 
пре вла да ва вре ме, не во ље и гре шке, јер по мо ћу ње се при бли жа ва мо бес ко нач но сти. 
„За то оста је чи та ти по е зи ју, / сва ком но вом пе смом па ли ти све ћу / се би са мом.“

Тре ћа ди мен зи ја се о ба по е зи је Дра га на Бо шко ви ћа зна чи „бек ство на пред“, од но-
сно, сту па ње у про стор ри зич ног и, мо жда у не чи јим очи ма, ис ка зи ва ње кон тро верз не 
на ме ре за мо дер ни за ци ју срп ске по е зи је. Уко ре ње но у свој спе ци фич ни ли те рар ни круг, 
ко му ни ци ра ју ћи са оства ре њи ма Ла зе Ко сти ћа и Раст ка Пе тро ви ћа, Ми ло ша Цр њан ског, 
Бран ка Миљ ко ви ћа или Ми о дра га Па вло ви ћа, Бо шко ви ће во де ло чи ни од лу чу ју ћи 
ко рак на пу ту об но ве срп ске по е зи је или, дру гим ре чи ма – због ње не ин тер тек сту ал-
но сти – срп ског пе снич ког тек ста. Ис пи са ност за пад но е вроп ском по е зи јом и умет но шћу 
(Т. С. Ели от, Г. Тракл, С. Ше пард), као и ре фе рен це из пољ ске књи жев но сти (Е. Ста ху ра, 
М. Швје тлиц ки, Т. Ру же вич, Т. Вен цло ва), обо га ће не постструк ту ра ли стич ким ре флек-
си ја ма и фил три ра не кроз кул тур ну ма три цу ро кен ро ла, фил ма, фан та зи је и стри па, 
отва ра ју но ве дис кур зив не пер спек ти ве. Му зи ка ове по е зи је до би ја ри там и звук 
Пе ти Смит, Џоа Стра ме ра, Деј ви да Бо у ви ја или бен до ва као што су Tal king He ads, Hüsker 
Dü, GBH, Gang of Fo ur, Ba u ha us, при че му се ди ја лог од ви ја на ви ше ни воа – му зи ке, 
рит ма, сли ке и тек ста. По све ће ње до бре пе снич ке но ви не у ро кен ро лу пра ти из ме шта-
ње хри шћан ског ис ку ства из про сто ра ме та фи зи ке у под руч је људ ске сва ко дне ви це. 
Текст се о ба Дра га на Бо шко ви ћа пред ста вља гип кост ин тер кул ту рал них и ин тер ме-
ди јал них ис ку ста ва пост мо дер ног чо ве ка, ма пу ње го вих пу то ва ња, ски та ња и хо до-
ча шћа, еспе ран то-текст чо ве чан ства мо дер ног до ба, ко ји срп ску по е зи ју из вла чи из 
окви ра тра ди циј ског и на ци о нал ног ол та ра.

Из вор ник: Bo gusław  Zieliński, „Po e zja Dra ga na Boš ko vi cia, czyli wi el ka uci ec zka“, у: 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. 21–34. 

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