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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ива на З. Та на си је вић

С КР ХО ТИ НА МА СВЕ ТА, У ОСВА ЈА ЊЕ  
СЛО БО ДЕ

(Дра ган Бо шко вић: Сан ди ни ста, Су ма тра из да ва штво, Ша бац, 2022)

Гра де ћи свој по ет ски из раз на је дин стве ним те ме љи ма ре ли ги је, од ли ка ма ро кен-
ро ла и на сле ђу ин те р тек сту ал но сти, по е зи ја Дра га на Бо шко ви ћа у окви ри ма са вре-
ме них то ко ва срп ско га пе сни штва про фи ли са ла се и из дво ји ла као осо бе на по е тич ка 
тво ре ви на. По и гра ва ју ћи се с гра ни ца ма тра ди ци о нал ног и мо дер ног сти ха, ак ти ви-
ра ју ћи се ман тич ку ком по нен ту звуч но сти и рит ма, и укр шта јем те о ло шких уче ња с 
ка рак те ри сти ка ма пан ка, Бо шко ви ће ва по е зи ја из ра сла је у јед ну од нај о ри ги нал ни-
јих по е ти ка са вре ме ног срп ског пе сни штва.

У том сми слу, пе снич ка збир ка Сан ди ни ста, са чи ње на од „три цр ве не по е ме“, пи-
са на на тра гу пре по зна тљи вих по е тич ких на че ла, пред ста вља ће це ли ну сат ка ну од 
ау то ро вих ба зич них пе снич ких пре о ку па ци ја, али на но вим идеј ним те ме љи ма. Про-
го во рив ши о смр ти у ње ним ра зно ли ким об ли ци ма, књи жев но сти, пе сни штву и је зи ку 
у све ту сва ко днев них уми ра ња, жи во ту на кон ис пра жње но сти свих сим бо лич ко-се ман-
тич ких под руч ја, али и про сто ру сло бо де, по бу не и на де, Сан ди ни ста се ука зу је као 
ин три гант на и те мат ски за о кру же на це ли на, с ре во лу ци о нар ном но том свог идеј ног 
усме ре ња.

Отва ра ју ћи збир ку по е мом „Сло ве ни ја“, Дра ган Бо шко вић об ја вљу је смрт књи жев-
но сти и про го ва ра о жи во ту по је дин ца и ко лек ти ва. Пре по зна ва ње са вре ме ног све та 
као под руч ја из ван сим бо лич ко-се ман тич ких са др жа ја ли ше но је тра ги ке, па ре зиг-
на ци ја, као до ми нант на но та, ука зу је на уло гу са мо га пе сни штва. Ако књи жев ност, 
да кле, уми ре у све ту, у љу ди ма, у пе сни ку са мом, и то без спек та ку лар но сти и тра ги ке, 
он да људ ско те ло би ва пре по зна то као суп сти ту ент. По ста ју ћи по вр ши на упи са, суп-
стан ци ја ли за ци ја ап стракт ног, пе сни штво до би ја окви ре ма те ри јал ног, при бли жа ва-
ју ћи се смр ти у свом основ ном зна че њу: „ка да умре књи жев ност / то уоп ште ни је спек-
та ку лар но. / А по мо јој ко жи из би ја ју мр ље, / не ка ма ла сло ва, ре чи, ле зи је, / сти хо ви, 
олов не мр ље, / не пе ге ста рач ке, не, / не ко оло во, мр ље.“ 

Ако је за суп сти ту ен та уми ру ће књи жев но сти од ре ђе но људ ско те ло, ко је на тај на-
чин по ста је умет ност, и, да ље, по ста је жи вот сâм, смрт бли жњег, с дру ге стра не, не ма-
ју ћи за мен ски мо тив, по ста је смрт у свом нај чи сти јем об ли ку: „Али ка да умре бли жњи, 
/ Ива од 7 ме та ста за ка да умре, / та да ви ше ни шта ни је исто: / То је као кад не ко уга си 
све тло, / и од јед ном – мрак. / И не ма ви ше ни сен ки, / не ма, / сен ки, / не...“ Смрт бли-
жњег, во ље ног би ћа та ко по ста је уми ра ње све та као та квог, па ис пра зност про сто ра, 
као сво је вр сна апо ка лип са, све до чи и o по ра зу умет но сти пред са мим жи во том. 
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Та ква апо ка лип са, ме ђу тим, гра да циј ским сле дом у ко ме ау тор про го ва ра о мо ти ву 
уми ра ња, та ко ђе би ва ли ше на тра ги ке у од но су на смрт сим бо лич ке Сло ве ни је. Граде-
ћи мо тив јед не зе мље на те ме љу фи гу ре мај ке, по е ма Дра га на Бо шко ви ћа про го ва ра 
о под ри ве но сти свих вред но сти по зна тог све та, па ће смрт у том кон тек сту по при ми ти 
од ли ке уми ру ћег ху ма ни те та: „Ка да уми ре Сло ве ни ја, да, уми ре мај ка, / уми ру и Ал пи, 
и Qu od Mas sac re, уми ре Сло ве ни ја...“ 

Са жи ма ју ћи ве ков но пам ће ње јед но га под не бља у окви ре сим бо лич ког про сто ра, 
ау тор осли ка ва пот пу ни гу би так свих упо ри шта чо ве ко вог по сто ја ња: „укус ли му на 
на су вом је зи ку ба ке обо ле ле од ди ја бе те са, / је дан Ви дов дан још из Кра ље ви не Ју го-
сла ви је, / све то за не ка бу ду ћа ар хе о ло шка ис ко па ва ња.“ Про го ва ра ју ћи о смр ти уто-
пиј ски осли ка ног по ља, ау тор ће сво ју Сло ве ни ју из гра ди ти као „де ми ну тив сло вен ске 
ту ге“, уз ди жу ћи та ко мо тив на план уни вер зал но сти. 

Ху ма ни тет, из гра ђен кроз сли ку Сло ве ни је, свој нај пот пу ни ји ег зи стен ци јал ни из-
раз за до би ће на те ме љи ма је зич ких спе ци фич но сти, па ће смрт у је зи ку за до би ти свој 
по след њи и ко нач ни об лик: „за све има ме ста у срб ском је зи ку, али за све, / и за Ne ue 
Slo we nische Kunst, тво јих 24, 25 сло ва, / и за књи жев ност, ко ја уми ре у ме ни, / уми ре, 
/ за скло пље не усне, олов не, ту жну вр бу од 7 ме та ста за, / за све на ше об ма не, Сло ве-
ни јо, сав бе сми сао на ших уми ра ња.“ Смрт у је зи ку, као крај њи до мет он то ло шке мани-
фе ста ци је смр ти, уз ре френ „Об ма на је Бог!“, у све ту ли ше ном свих аспе ка та ху ма ни-
те та, сим бо ла и са др жа ја, ука за ће на по е зи ју као је ди ни, по след њи ме ди јум, до вољ но 
сна жан да ту смрт и об зна ни.

На ста вља ју ћи идеј ну ли ни ју збир ке Сан ди ни ста, по е ма „Да ље“, док осли ка ва пут 
по је дин ца су о че ног с кр хо ти на ма ху ма ни те та, до не ће особ ну пер спек ти ву до жи вља-
ја но во на ста лог све та, с ни хи ли змом као до ми нант ном но том: „И, гле, у те шкој и све тлој 
та ми, / ex ni hi lo ли ни ја бе ла, шта ли, ис пре ки да на, / у на ма, на дру му, ис под ко же, по 
ас фал ту, ре чи ма.“ Од су ство са др жа ја пре ра ста у ис пра жње ност про сто ра, па ће обри-
си по зна тог све та до би ти фор му сла га ли це, играч ке, не ја сних и не у твр ђе них окви ра: 
„као нај ма ња ле го сла га ли ца би ће град, / ис про ше ни со ли те ри, ау то мо би ли и спо ме-
ни ци / ис па да ће нам из ру ку, џе по ва, / а из да љи на иза слу ха, до ла зи ће ме ло ди ја“. 

Бу ду ћи да „оно нај го ре што се до го ди, ма ње је од оно га што мо жеш под не ти“, по-
е ма Дра га на Бо шко ви ћа ис по ве да ће су о ча ва ње с ре ал но шћу са вре ме ног све та. По што 
се нај го ре већ до го ди ло, су бјект, су о чен с кр хо ти на ма жи во та и ху ма ни те та, уте ме ље ње 
сво га по сто ја ња про на ћи ће у ди ја ло гу са фи гу ра ма про шло сти: „а ка да се бу дем умо-
рио, / са Мој си јем бих реч ко ју про збо рио / (– Е, до бри Мој си је мој...! / – Е, Га ле, Га ле...)“. 
Пре пли та ње вре ме на и про сто ра, ме ђу тим, не ће до не ти зна чењ ску пу но ћу, ка ко би смо 
оче ки ва ли, већ ће по е ма сна жно про го во ри ти о пу сто ши као по но вље ном обра сцу. 
Ег зи стен ци ја су бјек та, осу ђе на на ци клич ни обра зац жи вље ња, ис по ве да ће од су ство 
са др жа ја, па ће вре мен ске тач ке по ста ти ни шта дру го до окви ри крај ње пе си ми стич-
ног осе ћа ња све та: „Hell on Earth, He a ven, исто је, / ио на ко се ниг де, и та ко да ље, / 
ни ка да до го ди ло ни шта ни је.“ 

Кре ћу ћи се на гра ни ца ма раз ру ше них све то ва, вре ме на и про сто ра, по е ма Дра га на 
Бо шко ви ћа об ја ви ће крај њи до мет то га пу та, бу ду ћи да су ре ли гиј ски аспек ти та ко ђе 
су спен до ва ни. Ако је ху ма ни тет до жи вео свој пот пу ни крах, фи гу ра Бо га ука за ће се 
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као нео др жи ва, па ће но во на ста ли свет, ли шен те ме ља и упо ри шта, из гу би ти и крај њу 
ин стан цу на де: „број мр твих пре ма шио је ме ру ту ге, / јер: / са мо чо век мо же ство ри ти 
чо ве ка, / му шко и жен ско ство ри ти, / са мо чо век мо же ство ри ти Бо га, / сву Тро ји цу 
ша па том ство ри ти, / са мо Ша пат де цу Авра мо ву ex ни шта, / од ка ме ња, пра ха, у ко ји 
се вра ћа мо“. 

По е му „Да ље“ не ће, ме ђу тим, од ли ко ва ти пе си ми стич на за вр шни ца, већ упра во 
то „да ље“ ука за ће се као по след ње упо ри ште жи во та: „иди да ље шта год се до го ди ло, 
/ иди да ље, иди, иди...“ За то, ако се нај го ре до го ди ло, а то ни је оно нај ви ше што се 
мо же под не ти, иду ћи у су срет но вим ма ни фе ста ци ја ма јед ног раз ру ше ног све та, по-
е ма Дра га на Бо шко ви ћа ис по ве да и не ку вр сту ве ре у оп ста нак на иде ји бор бе и 
нео ду ста ја ња.

Упра во та ква вр ста оп ти ми стич ног на бо ја у све ту са чи ње ном од кр хо ти на ху ма-
ни те та у тре ћој по е ми La ban di e re ne re, кроз идеј ну ли ни ју по бу не, ни хи ли стич ко осе-
ћа ње све та пре тво ри ће у бор бе ни им пулс: „ни хи ли зам се ви јо ри, расп ни се и умри, и 
то ми дај, / no sur ren der, не, не, Бож’ са чу вај“. Гра де ћи сли ку ко нач не де ху ма ни за ци је 
и ви зи ју јед ног ра зо ре ног све та, све оп шти ни хи ли зам из ра шће у сим бол по бу не. Црна 
за ста ва, сто га, сим бо лич но ће пред ста вља ти пут ка по врат ку он то ло шким те ме љи ма: 
„и за то ми дај, дај ми за ста ву / не цр ве но-пла во-бе лу, срп ску, / не го ову, као гроб цр ну, 
кра сну, / пи рат ску, дај, без ло ба ње, гла ве, / шан су да бу дем ин клу зи ван, оно што је сам“. 
На су прот ни хи ли стич ком осе ћа њу све та, за вр шни ца збир ке Сан ди ни ста афир ми са ће 
про стор сло бо де, бор бе и по бу не као је ди ни те мељ оп стан ка. У том кон тек сту, књи-
жев ност као та ква ука за ће се као кључ ни еле мент оп стан ка, па ће бор ба за сло бо ду 
ујед но по ста ти и бор ба за књи жев ну тра ди ци ју и ре во лу ци о нар ни по тен ци јал умет нич-
ке ре чи. 

Бор ба за сло бо ду, ка ко у сми слу ин ди ви ду ал них сло бо да по је дин ца, та ко и у по гле-
ду сло бо дар ских по ду хва та ко лек тив не про шло сти, сим бо лич ку цр ну за ста ву уз ди ћи 
ће на ни во ба зич ног те ме ља ег зи стен ци је, јер „за ста ве цр не ни су тран зи ци ја, по лици-
ја, по ли ти ка, / хлеб су, век на цр на, на су шна“. Цр на за ста ва по ста ће не рас ки ди ви део 
би ћа, јер „за ста ва нам је ко жа“, па чи та ва Бо шко ви ће ва збир ка сво ју за вр шни цу гра ди 
у оп ти ми стич ним но та ма осва ја ња сло бо де.

Из гра див ши збир ку Сан ди ни ста на мо ти ви ма ра зо ре ног све та и кр хо ти на ма ху-
ма ни те та, укр шта ју ћи књи жев ну тра ди ци ју и те о ло шке прин ци пе устрој ства све та, 
Дра ган Бо шко вић је ство рио још јед но у ни зу де ла пре по зна тљи ве, у окви ри ма срп ске 
књи жев но сти је дин стве не, по е ти ке. Про го ва ра ју ћи, ме ђу тим, о уни вер зал ним те ма ма 
и ба зич ним људ ским пре о ку па ци ја ма, „три цр ве не по е ме“ пред ста вља ју по ет ски од-
го вор на уни вер зал не те ме, што збир ку чи ни ин три гант ним шти вом, под ло жном но вим 
и дру га чи јим чи та њи ма. Ак ти ви ра ју ћи, с дру ге стра не, је зич ки по тен ци јал срп ског 
је зи ка, Сан ди ни ста и прак тич но де мон стри ра ре во лу ци о нар не мо ћи са вре ме не срп-
ске по е зи је, „па за то God sa ve књи жев ност срп ску, / анар хи ју, у по е зи ји, сти ху“!


