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ПЕ СНИК КО ЈИ ВАС КР СА ВА
Смрт ви ше ни је вест. Чак ни ка да умре пе сник. По го то ву ако др жа ва у ко јој је ро ђен, 

жи вео и ства рао ви ше не по сто ји. Сва ко је за ба вљен со бом. Пи шу се но ве исто ри је. У 
сва кој од но во на ста лих др жа ва. Де ша ва се и да се око не ког ве ли ка на но вих др жа ви-
ца спо ре, сво ја та ју ћи га, оти ма ју ћи и при сва ја ју ћи... Али, то су зе маљ ска по сла. „Оно 
што тра је, уста но вља ва ју пе сни ци“, да ци ти рам Хел дер ли на. Пи сац, пе сник, би ло ко ји 
умет ник при па да све ту, од но сно до бу, ци ви ли за ци ји... а не др жа ви; оне су ису ви ше 
тро шне, век тра ја ња им је огра ни чен. 

Од ла зак пе сни ка Бо го ми ла Ђу зе ла ни је био зва нич но ме диј ски за бе ле жен у овој 
зе мљи, иа ко је у њој и ро ђен (у Чач ку, 9. фе бру а ра 1939. го ди не), пре во ђен (под се ти мо 
се да су мла ди пе сни ци Ра до ван Па влов ски и Бо го мил Ђу зел об ја ви ли у но во сад ском 
ча со пи су По ља, број 44, још да ле ке 1960. го ди не, у пре во ду Вла де Уро ше ви ћа, за јед но 
са сво јим пе сма ма сја јан књи жев ни ма ни фест „Еп ско на гла са ње“) и био ра до ви ђен 
гост. Као што су мно ги, одав де, би ли го ди на ма ра до ви ђе ни у до му Ђу зел-Дир јан. Та ко 
да је ту жна вест о пре ми ну лом пе сни ку ишла од при ја те ља до при ја те ља, све са мих 
не ка да шњих ју го ви ћа, а лич них при ја те ља овог не сва ки да шњег пе снич ког па ра.

Бо го мил Ђу зел је био ин те лек ту а лац, пе сник и пре во ди лац ве ли ког фор ма та. По-
ре клом Ма ке до нац, жи вео је у Ма ке до ни ји и пи сао на ма ке дон ском је зи ку, али је био 
од оних љу ди, ко смо по ли та, ко ји ма је чи тав свет дом. Сво јим де лом и де ла њем по ме-
рао је на ци о нал не и књи жев не гра ни це, за раз ли ку од не ких дру гих ко ји се, и да нас, 
ис кљу чи во др же свог на ци о нал ног то ра. Бо го мил Ђу зел имао је за вид ну би бли о гра-
фи ју. На пи сао је пет на ест књи га по е зи је и про зе и ви ше књи га есе ја; пр ви је пре вео 
Шек спи ро ве дра ме на ма ке дон ски је зик, пре во дио је с ен гле ског мно ге пе сни ке, Ели-
о та и Од на, Ки плин га... Био је ду го го ди шњи дра ма тург Ма ке дон ског на ци о нал ног 
те а тра, ду го го ди шњи пред сед ник Стру шких ве че ри по е зи је и члан МА НУ (Ма ке дон ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти) од 2012. го ди не. Пре ми нуо је 22. апри ла 2021. го ди не, у 
Ско пљу, и са хра њен је по ред сво је са пут ни це, вр сне ма ке дон ске пе сни ки ње Лил ја не 
Дир јан, ко ја је пре ми ну ла три го ди не пре ње га.

Бо го мил Ђу зел био је чо век од ин те гри те та; за то је до шао у Бе о град, 1982/3. го ди-
не, да пру жи по др шку осу ђе ном и за тво ре ном пе сни ку Гој ку Ђо гу, уче ству ју ћи на 
про тест ној књи жев ној ве че ри, у не ка да чу ве ној Фран цу ској 7. Био је ста мен чо век, 
чо век од по ве ре ња и од ре чи. Ста мен је био и као пе сник. Ње гов пе снич ки иден ти тет 
чи ни ла је пре све га сна га пе снич ког ума. Ако тре ба да га по ре ди мо с не ким од зна чај-
них европ ских и свет ских пе сни ка, он да би то сва ка ко мо гао би ти Збиг њев Хер берт. 
У њи хо вој по е зи ји не ма су ви шних ре чи, а сва ка пе сма је као од ли вак то па од ко га је 
са гра ђен зво ник на цр кви. Та кву сна гу има ле су и Ђу зе ло ве и Хер бер то ве ре чи. Осим 
то га, Ђу зел је по се до вао кон тро ли са ни за нос јед ног сто и ка, не ког ко мно го то га зна 

ДОЗИВИ

Рад ми ла Ла зић



179

и но си у се би, али за у зда ва емо ци ју као ису ви ше раз и гра ног ко ња, ве што др же ћи стих 
под уздом. Ђу зе лу су Ан ти ка и Ме ди те ран пе ва ли у кр ви, као и код Ка ва фи ја – та кав 
му је био пе снич ки ДНК. То је оно „брат ство по не са ни ци“ ко јем је од срп ских пе сни ка 
при па дао и Јо ван Хри стић. Ови пе сни ци су уме ли ми то ве и ле ген де да спу сте у ствар-
ност, ме ђу љу де, би ва ју ћи та ко по сред ни ци из ме ђу њих и бо го ва, што су пе сни ци 
ина че – ако су пра ви. У по е зи ји се углав ном ко ри стио са вре ме ним го вор ним иди о мом, 
али је умео да уне се и ко ло кви јал ни из раз у стих (што ће те при ме ти ти већ у пр вим 
сти хо ви ма ов де об ја вље ним), да ти ме на чи ни пе снич ки „пре кр шај“ – што је ве ру јем 
учио пре во де ћи Од на, тек да би раз мек шао озбиљ ност из ре че ног иро ни јом или ко-
ри сте ћи че сто па ра докс као пе снич ко сред ство за спа ја ње, а не раз два ја ње, све то ва. 

Не мо гу ће је го во ри ти о Бо го ми лу Ђу зе лу а не го во ри ти и о Лил ја ни Дир јан, и обр-
ну то. Спој ових из ра зи тих ин ди ви ду а ла ца, раз ли чи тих ка рак те ра и енер ги ја, мо гао је, 
пре све га, да оп ста не са мо има њем (и по што ва њем) ин те гри те та оног дру гог. То је 
тре ба ло ви де ти на де лу! Њу, Ше хе ре за ду бес крај не има ги на ци је, и ње га ста ме ног (и 
де ли кат ног) ин те лек ту ал ца (а хе до ни сту). Го сто при мљи ви до ма ћи ни, увек су има ли 
за тр пе зом раз ли чи те љу де, умет ни ке и кул тур не рад ни ке, при сти гле ода свуд. У њи-
хо вом до му над ме та ло се бо гат ство тр пе зе са ду хом, ху мо ром, љу ба вљу и пе смом...

 По след ње пе сме ко је је пи сао Бо го мил Ђу зел би ле су по све ће не Лил ја ни, ње го вој 
дру жбе ни ци, да се из ра зим ста рин ски. То је су и ни су пе сме о „мр твој дра гој“, јер су 
не ти пич не, и по мно го че му се раз ли ку ју од то ли ких пе сма на пи са них на ту те му. Нај-
пре, у њи ма не ма ни жа ло ва ња ни из ри ца ња љу ба ви, ка кве су већ ма пе сме о за у век 
оти шлим дра га ма и дра га на ма – иде а ли зо ва ним објек ти ма обо жа ва ња и че жње; у 
ко ји ма пе сник углав ном из ри че вла сти та осе ћа ња а да ни ре чи не ма о пред ме ту љу-
ба ви, осим да је ви ше не ма. Су бјект пе сме ни је Она, „мр тва дра га“, већ Он, оста ли, 
оса мље ни и не у те шни пе сник. Обје кат љу ба ви је мр тав да мр тви ји не мо же би ти. То-
ли ко о ту ђим дра га ма. Мр тва дра га Бо го ми ла Ђу зе ла је же на од кр ви, ме са и чу де са 
ко ја при ре ђу је. Ов де је Она нај зад пе снич ки су бјект. Она ко ја по сто ји, раз ми шља и 
де ла, она ма што ви та, пу на сва ко ја ких из не на ђе ња: не са мо да ће ку пи ти ре но 5 да 
из не на ди му жа, и то за де ви зе ко је је ску пља ла у нај лон ке си, већ ће на пи ја ци, јед не 
зи ме, ку пи ти жи вог пе тла и про не ти га по сне гу кроз град до ку ће да би га му жу и си-
ну до не ла на про зор – ту не за бо рав ну сли ку по ми ње Бо го мил у пе сми, а Лил ја на 
опи су је цео до га ђај у сво јој пре див ној про зној књи зи При ват ни све то ви об ја вље ној 
на Це ти њу. Тај су бјект у пе сма ма Бо го ми ла Ђу зе ла ку ва, сли ка, са ди ла ван ду, бе ре пе-
чур ке, пли ва... зна шта хо ће, а шта не. И гле, то је Же на, и још пе сни ки ња, об да ре на 
мно гим та лен ти ма, ак тив ни дух до ма, а не утва ра. Ствар на же на. Пе сник се се ћа и 
опи су је жи ву дра гу. Он је вас кр са ва опи су ју ћи њен жи вот оком по сма тра ча, али и су-
де о ни ка за јед нич ког жи во та. У свим пе сма ма пе сник је са мо са у че сник жи во та ко ји 
се пред чи та о ци ма од ви ја. Дру гу уло гу не ма. Та кву по зи ци ју за се бе мо же са мо да 
иза бе ре (или од ре ди) ци ви ли зо ван и еман ци по ван чо век, па ма кар он био и пе сник. 
Ђу зел ина че ни је на ра тив ни пе сник, али он чак у овим пе сма ма ме ња соп стве ну по е-
ти ку пре у зи ма ју ћи Лил ја нин на ра тив.

За то су ове пе сме по себ не, јер је пер спек ти ва про ме ње на: Он при ча Њу, њен жи-
вот. Знам са мо јед ну слич ну књи гу, њу сам по ме ну ла Бо го ми лу ка да ми је ре као да 
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пи ше пе сме о Лил ја ни, а то су Ро ђен дан ска пи сма Те да Хју за пи са на Сил ви ји Плат по сле 
че тр де сет го ди на од ње ног са мо у би ства. Али оне се ипак раз ли ку ју од Ђу зе ло вих. Тед 
Хјуз се ви ше ба ви Сил ви ји ним „уде сом“, ви ше њу ту ма че ћи, го то во пси хо а на ли зи ра-
ју ћи њен са мо у би лач ки по рив, на не ки на чин ис ку пљу ју ћи са мо га се бе. Пе сме су из-
вр сно на пи са не, али не мо же мо се ипак не пи та ти за мо тив...

Оно што је учи нио Бо го мил Ђу зел у етич ком сми слу је ви ши чин. Он у пе сма ма 
вас кр са ва сво ју су пру гу-пе сни ки њу, Лил ја ну, ти ме што је пу шта да у пе сма ма де ла 
она ко као што је то и у жи во ту чи ни ла. Не усмр ћу је је по но во. За то је Ђу зел за ме не 
пе сник ко ји вас кр са ва же ну. Вас кр са ва ју ћи је он вас кр са ва и се бе.


