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ПЕ ВА ЊЕ НА ДО МАК ЖИ ВО ТА
(Дра ган Бо шко вић: Жи вот и ја смо квит! vi ber punk по е зи ја, Кул тур ни цен тар 

Но вог Са да, Но ви Сад, 2020)

Опа сао сам бе дра и за пи сао 
: пе сме по ста ју сте рил не 

: ови сти хо ви су тре нут ни за нос на кра ју по сто ја ња по е зи је. 

Дра ган Бо шко вић, 
„Ка да у из ло зи ма ви ше не бу де књи га пе са ма“

Пе сме без по е зи је, пе сме без пе сни ка, без лир ског су бјек та, пе сме без игде ико га, 
без игде иче га, пе сме, мо жда, за не ко га, мо жда, за не што, пе сме по сле тра га, без тра-
га, са оне стра не тра га, пе сме без пе сме, го ле и бо се до не ви дљи во сти, увек стран ци 
у свом не по сто је ћем до му, увек по ме ре не у бу ду ће се бе, пе сме обо ле ле од ба нал но-
сти, сло бод не од се бе и мр тве за дру ге, не-пе сме су не-по сто је ће књи ге Жи вот и ја 
смо квит! vi ber punk по е зи ја, не-по сто је ћег пе сни ка Дра га на Бо шко ви ћа. Ова но ва 
књи га је при вид, као и све у њој, и за то ње на ре ал ност бо ли. А ње но пе ва ње је ни шта, 
та ко што је све, све по ме ре но из се бе и апо ка лип тич ки отво ре но, зја пе ће, не мо. 

По чев од збир ки Отац (2013), The Clash (2016), пре ко Ave Ma ria! (2018), Bre a king the 
Wa ves (2019) и Úri stenа (2020), ре френ ско „ка да бих“ Дра га на Бо шко ви ћа не на ла зи тек 
ме сто у по след њој збир ци Жи вот и ја смо квит! vi ber punk по е зи ја, већ кроз сва ку од 
на ве де них књи га на ра ста ју ћи и по ста ју ћи све ин тен зив ни је, све уда ље ни је, све бр же, 
у vi ber punk по е зи ји ра ди ка ли зу је са мо се бе. Ка ко се по е зи ја по е ме Ave Ma ria! оства ру је 
у оно стра ном и док је пе снич ки текст Úri stenа от кро вењ ско-пе снич ки ре во лу ци о на-
ран, та ко се „ка да бих“ vi ber punk по е зи је на ла зи да ље чак и од са ме тран сцен ден ци је. 
Ово нај бр же „ка да бих“ Дра га на Бо шко ви ћа во ди ње га, по е зи ју, чи та ње у оно не по врат-
но, у про сто ре иза смр ти, и то смр ти ко ја је у Úri sten-у при пи то мље на, ко ја у по е ми Ave 
Ma ria! не ста је у Ма ри ји Бо го ро ди ци, док је у Оцу би ла пре кри ве на упа ље ним све ћа ма 
и не на пи са ним пе сма ма. Vi ber punk про ду жа ва и, мо жда, оства ру је же ље ну ре во лу ци ју 
Thе Clash-а и Úri sten-а, те по е зи ја, све де на на ни шта се бе, по ме ре на пре ко кра ја је зи ка, 
пре ко кра ја све та, чо ве ка, смр ти, об ја вљу је се као ни шта ко је се из ви ја пре ма Бо гу или 
љу ба ви. 

Жан ров ска од ред ни ца Бо шко ви ће ве књи ге – vi ber punk по е зи ја – ни је тек сво је вр сна 
афир ма ци ја по е зи је као та кве, већ је да та од ред ни ца траг про ме не ко ја се до го ди ла 
у ку ћи би ћа по е зи је, у ме сту ње ног по е зи са, знак да по е зи ја и да ље је сте, иа ко ви ше 
ни је, да по сто ји, иа ко је умр ла мо жда још са апо сто лом Па влом (У јед ном те лу, 2003), 
мо жда са про ро ком Иса и јом (Иса и ја, 2006), мо жда са Џе нис Џо плин (Thе Clash, 2016), 
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мо жда упра во овом збир ком, мо жда по сле ње. Као да Бо шко вић бе ле жи смрт по е зи је 
ко ја се пре се ли ла у не-се бе, из је зи ка у ре чи, у го вор, ар ти ку ли сан сти ке ри ма, крат ким, 
ре френ ским, рит ми зо ва ним и бр зим по ру ка ма, оти шла у не-се бе и та мо же ли да оста не, 
по сле сво је смр ти, као по е зи ја. Жи ве ти, мо жда и ожи ве ти по е зи ју та мо где она ни је, 
од но сно, где се она не ви ди, осе ти ти је не ви дљи ву из ме ђу два чо ве ка, пи са ти по е зи ју 
ко ра ци ма по гра до ви ма и из ме ђу њих – то овом сво јом књи гом чи ни Дра ган Бо шко вић. 
За то као да сва ка пе сма зах те ва да по е зи ју тре ба ра ди кал но и ри зич но жи ве ти. Жи-
ве ти је од би ћа до би ћа, од гра да до гра да („ка да бих био пе сник“), жи ве ти је са не под-
но шљи вим а ле пим бо лом у гру ди ма („ни че га не ма (и опет тај леп бол у гру ди ма)“), 
упр кос чи ње ни ци да сви и све уми ре, да се ико не про да ју за јед но са ту мо ри ма („бог 
нас же ли за јед но да би био бог“), да Ус крс леб ди не где из ван ка лен да ра („ка да бих био 
пе сник“) и да је сва ки дан увек ју че ра шњи, увек тра у ма тич ни и тра гич ни 9. но вем бар 
(„9. но вем бар“). И по ис тој та квој ло ги ци по сле одав но за бо ра вље ног Го спо да, ђа во је 
ко нач но до шао по сво је („су но врат и слом“). И опет по ис тој ло ги ци, Бо шко ви ће ва 
vi ber punk по е зи ја осве шћу је ег зи стен ци јал но-пе снич ку ме ха ни ку: да се ко му ни ка ци ја 
же ли а не оства ру је, јер на по ру ке ни ко не од го ва ра, док лам пи ца на те ле фо ну („по ру ке 
су без гре шне“) из но ва ја вља да не пре ста но сти жу ни чи је, пра зне по ру ке на ни чи ји 
број, ни чи ји и још пра зни ји про фил. То су, ре кли би смо, обри си – да ли се мо же ре ћи 
по ет ски обри си? – vi ber punk по е зи је. 

Али, пре све га: где је по е ти ка ове збир ке и да ли се њо ме за о кру жу је по е ти ка Дра-
га на Бо шко ви ћа? Жи вот и ја смо квит! по е зи ју опо ра вља од срп ског пе сни штва исто-
риј ски обо ле лог од ро ман ти зма, ка ко је за пи са но у Bre a king the Wa ves, и њо ме се све-
до чи да се мо же пе ва ти и ка да се из пе са ма са ма по е зи ја ис кљу чу је. Vi ber punk као да 
из го ва ра ре чи по сле кра ја, ре чи ко је су све из не ве ри ле, све от кри ле и све пре ва ри ле; 
vi ber punk је ујед но ис па ре ње по след њег да ха по е зи је и са мог пе сни ка. Иа ко се у овој 
књи зи мо гу иш чи та ти и ус по ста ви ти раз ли чи те по ет ске и ау то по ет ске зна ков но-стил-
ске кон стан те, и то са све шћу да је сва ко чи та ње по е зи је ап со лут ни чин на си ља над 
њом, она је су штин ски за вр ши ла са свим по е ти ка ма, са ау то по е ти ком. Као да оно 
ма че из Úri sten-а или онај гер бер из Thе Clash-а, Бо го ро ди ца из по е ме Ave Ma ria!, или 
сло же ни ин тер тек сту ал ни рок им пул си, па и сам Дра ган Бо шко вић – као да све то 
по сто ји не где дру где у од но су на (ау то)по е ти ку, на пе сни ка, на се бе са мо. По сле ове 
књи ге, сва ко бу ду ће пе ва ње и сва ка бу ду ћа збир ка као исти ну соп стве ног би ћа но си-
ће са мо јед ну реч, а њу је ова збир ка осве сти ла – квит. Сва ко бу ду ће пе ва ње, ка ко 
Бо шко ви ће во, та ко и дру гих мр твих пе сни ка, мо ра ће да се (из)бо ри са тим, та ко од-
суд ним и ве ли ким квит. Јер квит је гра ни ца по е зи је, жи во та, квит је њи хо ва фу сно та, 
оно је тач ка пре ки да, ви ша од смр ти; квит је жи вот хри шћа на у Ки ни („у ки ни има 
хри шћа на“), гло со ла лич но м („пен та кост“), квит је ни шта по сле ког се пи ше и жи ви 
из ван ра зу ма („пи са ти, жи ве ти, би ти без мо зга“). Квит је по че так и крај, сми ре ње и 
вр ху нац пе снич ке ре во лу ци је.

Ре ци мо и да се ово Квит од но си и на чи та о це и чи та ње. Оп сед ну ти те о риј ским и 
хер ме не у тич ким апа ра том, и за ро бље ни у хо ри зон ту соп стве них и ту ђих ре цеп ци ја, 
сва ки пе снич ки глас упор но пер ци пи ра мо као – би о граф ски – глас пе сни ка или – 
по е тич ки – лир ског су бјек та. А овај пе сник и су бјект има без број ма ски пе снич ког 
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иден ти те та: ро кер, пан кер, про фе сор књи жев но сти, пут ник, пост мо дер ни ста или 
ал тер мо дер ни ста, ле ви чар, хри шћа нин, Бо го ро ди чин по што ва лац, на кра ју, тек чо век. 
Ме ђу тим, пе ва ју ћи глас у овој књи зи не при па да ни ко ме од њих, а на ве де ни ка та лог 
је сте по пис ме та мор фо за, ре ги ста ра, ду ро ва или мо ло ва из ко јих про го ва ра по е зи ја 
као та ква. Глас пе ва ња је сте упра во глас пе ва ња, ко ји је од Ла зе Ко сти ћа, пре ко Ди са, 
до Миљ ко ви ћа опе вао гу би так пе сме, док глас пе ва ња збир ке Жи вот и ја смо квит! 
до ла зи по сле ова квог ис ку ства. Овај глас уто ли ко је ра ди кал ни ји за то што се не за у-
ста вља у смр ти по е зи је, већ хи та да ље, у ап со лут пра зни не, у пот пу но не по зна та ју тра. 
Оста вља ју ћи и раз де љу ју ћи дру ги ма све („ка да бих био пе сник!“), он се бе пре но си у 
оно ни шта се бе, сма њу је се до соп стве не нул те тач ке; без ика квог дру гог иден ти те та, 
он је тек би ће ко је гр ли („са мо би ће ко је гр ли“). Ка ко је, ме ђу тим, љу бав тек од јек љу ба-
ви, и ка ко је увек сле па („ул тра звук ср ца“), овај глас је по ри нут на не пре кид но пу то-
ва ње. Ди сов ски, или не, отре жњу ју ћи или опи јен („пи јан ко зе мља и тре зан ко зе мља“), 
у то по гра фи ји Цр њан ског, или не, (Вар ша ва, Ки на, Рим, Кал ку та, Бу дим пе шта, Ам стер-
дам, Франк фурт, Кра ље во, По ли не зи ја или Је ру са лим), или тек у сво јој со би из ко је 
из ла ска не ма („рим, бо го ро ди ца и ја“), он, као Раст ко Пе тро вић, или не, за муц ку је 
ис пред ул тра звуч них то но ва ко ји се га се („ул тра звук ср ца“), као Све ти Си лу ан, или не, 
жи ви Атос („ни че га не ма (грч ка)“), да би као Књи га про по вед ни ко ва, или не, ре као: све 
на ово ме све ту је већ би ло („све на ово ме све ту је већ би ло“). 

Па ипак, бр зи на по сто ја ња овог гла са vi ber punk по е зи је не ће до зво ли ти по вла че ње 
и ре зиг ни ра ност. Осло бо ђен по е зи је, а хо те ћи још, већ ће са Де ри дом („су но врат и 
слом“) или Ле ви на сом („ни ко њој не пи ше пи сма“), Бер то ли ном и Рем бо ом („ка да бих 
био чо век 1“) би ти не где из ван, у по след њем гр чу сре ће ко ја под ра зу ме ва днев ну до зу 
гу та ња сти хо ва („су но врат и слом“). И за то ова књи га и њен глас на пу шта ју очај нич ке, 
бо дри ја ров ске пи ро ве у гра ду, и за то мо гу да пе ва ју о Пе пи Пра се ту и ње ном ска ка њу 
по блат ња вим ба ри ца ма („бог нас же ли за јед но да би био бог“), о не му штом раз го во-
ру са Ма ри јом („рим, бо го ро ди ца и ја“); за то пи џа ме („пи џа ме“); за то се мо же пе ва ти 
шта би би ло ка да би био чо век, ка да би био пе сник; за то мр тви сти хо ви ко ји не би 
би ли мр тви („стих је увек мр тав стих“). И ко јом ло ги ком раз у ме ти по ет ско-исто риј ску 
бит ност јед ног пи ле та ко је во ли ко ку („пи ле“), ако је не кон тек сту а ли зо ва ти Шар лом 
Акро ба том, и за што је по гре шно от ку ца но не скрај но пре суд но бит ни је од бес крај но 
ако је не раз у ме те као: нес(ка фа)-крај-no (енгл.). Као да Бо шко ви ћев vi ber punk до зи ва 
оно ван сва ке је зич ке ло ги ке, оно не пи сме но, по сле гра ма ти ке, пра во пи са, ону гре шку 
без гре шке („по ру ке су без гре шне“). Као да ова по е зи ја, у је зи ку и по е ти ци срп ског 
пе сни штва да нас, рас кри ва пе снич ки пре суд ну он то ло шку и гра ма то ло шку гре шку.

По след ња реч Бо шко ви ће ве збир ке је сте Úr. И тај, на дру гом је зи ку име но ва ни 
Отац, Бог Отац, при су тан у Бо шко ви ће вом пе ва њу и пре збир ке Отац и по сле збир ке 
Úri sten, ни је њен по че так, ни ти оквир: та реч крај ња је тач ка ко ја се из по е зи је мо же 
ви де ти. И за то је оп чи ња ва ју ћа. Пе ва ње у по е ми Ave Ma ria! или Úri sten-у, ка ко би то 
ре као Сло тер дијк, од ви ја се та ко што пе сник из дах не, а Бог, Úr Ma ria, удах не и обр ну-
то. Пе ва ју ћи глас vi ber punk по е зи је уоп ште не ди ше. Он се про но си кроз Úr-а до дру ге 
стра не и та мо, да ље, на ста вља још ве ћом, још ва тре ни јом бр зи ном. Vi ber punk за по чи-
ње у по след њем вре ме ну – по след њим вре ме ни ма – ко је је сте вре ме љу ба ви и вре ме 
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у ком књи жев ност уми ре. У, ка ко пи ше Бо шко вић, „су но вра ту и сло му све га“, књи жев-
ност са оп шта ва да нас Бог, тај по след њи Úr, же ли, да нас „же ли за јед но да би био Бог“. 
На соп стве ној са мр ти – од Књи ге мр твих до Улик са, од Књи ге по ста ња до Пу сте зе мље, 
или од пр ве из го во ре не ре чи ho mo sa pi ens-а до по след ње ре чи по след њег чо ве ка у 
бу дућ но сти – сва књи жев ност ка зу је ни шта ви ше не го упра во то: Бог нас же ли за јед но 
да би био Бог. Та ко, са хра њу ју ћи књи жев ност, за јед но са пе сни ком – јер је, по но ви мо, 
Дра ган Бо шко вић се бе упо ко јио за јед но са овом збир ком – Жи вот и ја смо квит! vi
ber punk по е зи ја као да за др жа ва са мо је дан је ди ни стих те умр ле књи жев но сти и тог 
умр лог пе сни ка, стих из по е ме Ave Ma ria!: „(Ни шта сам, во лим!)“. Са мо јед но: „Úr.“

Уко ли ко би се, по но во и за крај, мо ра ло још не што ре ћи о овој нај но ви јој књи зи 
Дра га на Бо шко ви ћа – јер де мон те о ри је не под но шљи во оп се да чи та лач ку са вест – 
он да би смо ре кли да је ње на по е ти ка обе ле же на са мо јед ном реч ју – жи вот. Жи вот 
упр кос оном квит. И то жи вот као љу бав – ко ја не при па да ни ко ме, ко ја је за све, од 
ко је се уми ре и од ко је се жи ви – про су та кроз шест ци клу са ове збир ке (пи са ти, жи
ве ти, би ти без мо зга; war saw; ср би у 21. ве ку; буд на је; me lan cho lia; me rry christ mas), а 
ко ја је за пра во са мо је дан – lo ve. А за то све пе сме збир ке Жи вот и ја смо квит! са мо 
су јед но – пе сма љу ба ви. И за то, зби ра ју ћи све и раз ве ја ва ју ћи при вид да је по сто ја ње 
тог све мо гу ће, Жи вот и ја смо квит! у исту ви бер гру пу до да ће и хлад ну сен ку Џој со ве 
Мо ли („мо ли ла је, мо ли гри зе“), зној не и ме но ва ног Џор џа Флој да ко ји ми ри ше на 
исто ри ју („уста пу на зе мље“), Мој си ја у по тра зи за ша то ром са стан ка („бог нас же ли 
за јед но да би био бог“), име но ва ну и ба нал ну Ср би ју („ср би ја“), још ба нал ни је Ср бе 
(„ср би у 21. ве ку“), мр твог Га ле та („га ле is dead“), као и Ми ли цу Ћу ко вић, ау тор ку та ко 
екс пре сив ног по го во ра овој Бо шко ви ће вој књи зи. До да ће и оне ко ји ма ни ко не пи ше, 
све кан це ро ге не, па и хри шћа не у Ки ни, и сви ма њи ма по сла ти са мо је дан сти кер :*, 
све стан да у том сти ке ру жи во та и љу ба ви, ипак, не ће би ти. Али ће би ти по е зи је.


