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К Р И  Т И  К А

ПУ ТУ ЈУ ЋИ, СУМ ЊА ЈУ ЋИ

Зо ран Ђе рић, Чар нок, Гра фо мар ке тинг, Но ви Сад 2015

У књи зи Чар нок (са под на сло вом Пе снич ка мо но гра фи ја), ко ја већ 
сво јим фор ма том и илу стра ци ја ма од у да ра од кон вен ци о нал ног по и ма ња 
збир ке пе са ма, Зо ран Ђе рић на ста вља ис тра жи ва ње је зич ког и ме ђу је зич
ког про сто ра, у ко ји сме шта ди на ми ку сво јих лир ских за пи са. Чар нок је 
у исти мах и мо ли тва (по нај пре за ви ча ју), али и ње на па ро ди ја, и реч ник 
пој мо ва ве за них за ши ре схва ће ни те мат ски круг за ви ча ја (при че му ло
ка ли тет Чар нок крај Бач ког До брог По ља, ау то ро вог род ног се ла, за у
зи ма по себ но ме сто), па чак и со фи сти ци ра ни бе де кер. Го то во да би смо, 
са гле да ва ју ћи Чар нок у ши рем кон тек сту, мо гли го во ри ти о сло же ном 
пе снич ком про јек ту ко ји се отва ра за ви ше ни воа чи та лач ког ан га жма на, 
а чи ји је иде ал ни чи та лац не са мо онај на о ру жан раз ли чи тим ни во и ма 
зна ња – од ар хе о ло шког, исто риј ског до лин гви стич ког и кул ту ро ло шког 
– не го онај ко ји је спре ман да се кроз по е зи ју кре ће и као кроз умет ност 
ре чи, али исто вре ме но и као кроз ри зни цу зна ња.

У „Про ло шкој пе сми” ау тор уво ди два па ра лел на про сто ра: је дан 
је спо ља шњи, пред мет ни, уна пред за дат и уре ђен као си стем, ко ји се ма
ни фе сту је као чи ње нич но ста ње. Део тог си сте ма, те кон вен ци је, је сте и 
је зик. Дру ги про стор је сте уну тра шњи свет или ли те рар на ег зи стен ци
ја, где не ма фи зич ких огра ни че ња. На овој ди хо то ми ји и на сто ја њи ма да 
се она пре по зна и ко ли кото ли ко убла жи, пре ва зи ђе, по чи ва пе снич ки 
по сту пак Зо ра на Ђе ри ћа. И ка да нам се учи ни да се ау то ро во лир ско ја 
ве што скри ва иза чи ње ни ца ко је се на до ве зу ју јед на на дру гу, у ви ду 
из не на ђу ју ћих ди гре си ја ко је се сме њу ју из сти ха у стих, то мо же би ти 
са мо јед на од пе снич ких ига ра: онај ко ји се лек ту је је зич ко пре о би ље је 
и те ка ко при су тан: зна ње ко је нам ну ди је ње го во зна ње, свет ко ји је пре
мре жен ци та ти ма је ње гов од го вор на иза зов гло ба ли за ци је и ин фор ма
тич ке раз у ђе но сти (хи пер)тек ста; пи сци ко је на во ди су ње гов пре во ди лач
ки или по ет ски из бор по срод но сти. Иза зов азбуч ног акро сти ха при ме њен 
у сва кој пе сми Чар но ка са мо је фор мал но огра ни че ње, пу то каз за ус пи
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ња ње ма ште ка цар ству обла ка („Цар ство обла ка је мој циљ”, ве ли пе сник 
у го сту ју ћој пе сми „Го ре”).

Пу то ва ње, за ви чај ност, без дом ност, ли те рар не ин спи ра ци је, ме ђу
је зич ке и ети мо ло шке мо ти ве на ла зи мо у но вим пе сма ма, што нај но ви ју 
Ђе ри ће ву пе снич ку књи гу по ве зу је са прет ход ним. Че шће без основ не 
„рад ње”, ко ја ни је нео сно ва на ка да је реч о овим ми нипо е ма ма од три
де сет сти хо ва, ре ђе са уоч љи вом по тре бом да се кроз њих ис при по ве да 
од ре ђе ни до га ђај – као што је слу чај у пе сми „Зе мља”, где се го во ри о 
про на ла ску ста рог утвр ђе ња Чар нок – пе сник ре дов но по ен ти ра ду хо
ви том, кат кад ци нич ном опа ском, ко јом из не ту гра ђу про бле ма ти зу је, 
до во ди у ста ње па ра док са: низ пе са ма („Је рес”, „Из гу бље ност”, „Ко ри
фе ји” и др.) упра во за сни ва ју сво ју ди на ми ку на скеп си спрам чи ње нич
ног ста ња, на им пли цит ном по ку ша ју да се оно про бле ма ти зу је. Та ко се 
у пе сми „Је рес”, ко ја го во ри о Ђор да ну Бру ну, на кон из но ше ња „пре су де” 
овом фи ло зо фу („Оп ту жен је и спа љен као / При мер сви ма ко ји ми сле 
да по сто је / Раз ли чи ти / Све то ви.”), лир ско ја иро нич но пи та: „Твр де ћи 
та ко не што до кле / Ће мо до спе ти?” 

По е зи ја је чу вар ка је зи ка, ње го вих ди ја лек то ло шких по себ но сти, 
ње го вих лек сич ких свој ста ва. За раз ли ку од пе сни ка ко ји пи шу на ди ја
лек ту, слен гу, или пак стан дард ном је зи ку, Ђе рић се упу шта у лек си ко
ло шкопо ет ски по ду хват. Он са по зи ци је не ког ко нор ми ра и уста но вља ва 
(што је већ ис ко рак у од но су на на чин на ко ји по е зи ја са му се бе ту ма чи) 
по сма тра ло ка ли зме, ар ха и зме, ин тер је зич ке тер ми не. Ка да се не ки од 
њих на ђе у Чар но ку, он се тре ти ра као од ред ни ца у реч ни ку: утвр ђу је му 
се нај пре основ но, а по том и дру га, пре не се на зна че ња. Пе снич ки пут 
Зо ра на Ђе ри ћа ка от кри ва њу је зич ке по себ но сти кра ја о ко јем го во ри 
пре пун је спо ред них ста за: то ни је тран спо но ва ње го во ра у пе сму, то је 
ње го ва на уч на, ре дак тор ска, а по том тек по ет ска ин кор по ри ра ност, са 
ви дљи вим ша во ви ма, на ко ји ма се чак ин си сти ра. 

Ја сно је да ме та је зик и пост мо дер ни стич ки ау тор ски при ступ тек
сту са ни зом ко мен та ра, алу зи ја, ци та та (од ко јих су не ки и ин тер ме ди
јал ни, од но сно ра бље ни из ли ков не умет но сти), као и љуп ко оме та ње 
чи та о ца сви клог на ли не ар но чи та ње, игра ју ва жну уло гу у по ет ском 
ру ко пи су овог ау то ра. Тај свој ру ко пис он у пе сми „Уме сто би о гра фи је: 
Ђер, и, ћ” ви ди као сво је вр сну им про ви за ци ју: „био сам, / Чак, при ну ђен 
да по ка жем сво је ло ше по дра жа ва ње / Џе за, а не древ них азбуч них мо
ли тви, јер мо је те ло не ма / Шта да ба ца у за нос, до не све сти це”. Упра во 
у по ку ша ју да ре гу ли ше дис ба ланс из ме ђу спу та ва ју ћете ле сног, спо
зна тљи вог, по зи тив ног (гра ма тич ког, лек сич ког, бро ји вог), с јед не, и 
не све сноне до ку чи вог, има ги нар ног, на о ко не ви дљи вог, с дру ге стра не, 
Ђе ри ће во ме ко лир ско ја за сни ва сво ју је зич ку ку ћу у ли ми нал ном про
сто ру, иде ал ном до му хи брид ног иден ти те та, оног ко ји сво ју шан су 
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ви ди упра во у мо гућ но сти да се исто вре ме но бу де у два хро но то па, у два 
жан ра, у два (или ви ше) је зич ка про сто ра.

Ба лан си ра ју ћи из ме ђу по зи ци је po e ta doc tusа и уса мље ног, по ма ло 
из гу бље ног суп тил ног би ћа ко је тра га за до мом, ко ре ни ма, за ви ча јем, 
Ђе рић на сто ји да кроз иро ни ју, ко ја и ина че за у зи ма ва жно ме сто у ње го
вој по е зи ји, по себ но у фор ми хи брид не кон струк ци је (тер мин М. Бах ти на), 
у ко јој се јаго вор ме ша са ту ђим, но вим гла сом/гла со ви ма, из ра зи све 
не до у ми це ко је пра те мо дер но по и ма ње зна ња и ин фор ми са но сти. Ње гов 
пут до Чар но ка, до до ма, до се бе у крај њем по ку ша ју, је сте ис пи ти ва ње 
исто риј ских окол но сти кроз сли ке свих оних по ве сно дру гих (Ри мља ни, 
Кел ти, Ви зан тин ци), или кроз пред ста ве о они ма са ко ји ма жи ви мо на
по ре до. Је зик је чу вар по себ но сти ен ти те та и из вор са зна ња ко ја отва
ра ју но ве дис кур зив не мо гућ но сти, па и но ве ста зе ка пре мо шћа ва њу 
раз ли ка, дог ми, спу та ва ју ћег. Све га оно га што пред ста вља фа мо зна ску
че на, под ста нар ска со ба у „Про ло шкој пе сми”. И по ку шај опи сме ња ва
ња вла сти тог иден ти те та, ко ји је лир ском ја увек на до хват ру ке, а ко јег 
јем чи она дру га чи ја ег зи стен ци ја, што се рас про сти ре у ду би ну/ви си ну.

Ђе ри ће ва ге о гра фи ја ду ха је отво ре на и при јем чи ва. Она је са мо на
из глед чвр сто устро је ни и ста бил ни кон структ. Ње го во осе тљи во, ме ко ја, 
оно чул но и емо ци о нал но би ће што го то во сти дљи во по ма ља гла ву из 
ци та та и књи шке, ва ви лон ске усред сре ђе но сти, то ја је увек на пу ту, увек 
на ко рак од пре пу шта ња ду хов ном пре сту пу, на пу шта ња је зич ког ма ни
ри зма, на ко рак до до се за ња оних цар ста ва обла ка ко је, ви де ли смо, ње гов 
лир ски су бјект од ре ђу је као свој циљ. До ла зак у Чар нок је сте сто га об ја
ва тог суп тил ног ја, ко је из ла зи из око ва сци јен ти зма и ко нач но на ла зи 
на чин да се од у пре ко ро зив ним вре ме ни ма, ери пла сти ке и ду ху па лан ке. 
Он ду би ном сво је скеп се го то во усто ли ча ва за се бан мо ли тве ни жа нр: 
мо ли тву да се из на го ми ла ног зна ња по ро ди чи ста, бли ста во ја сна емо
ци ја, да се пре ва зи ђе пост мо дер ни стич ки кон струк ти ви зам и ма ни ри зам 
(чи тљив и у ње го вим ра ни јим пе снич ким по ду хва ти ма), да се кроз ста зу 
зна ња до пре, уз диг не до крај ње лич ног, ка мер ног спо зна ња, ко је је јед
но и не де љи во, ко је је ин тим ни и при ват ни за бран би ћа, ко је је ње го ва 
ду хов на ку ћа, ње гов жу ђе ни дом. Ђе рић је пе сник ко ји жу ди и тра жи, 
жу ди за је зич ком ку ћом у ко ју ће сме сти ти ка ко сво ју еп ску, екс тен зив ну, 
рас при ча ну при ро ду, та ко и свој лир ски за бран, сат кан од обла ка и сум
ње. Он сво ју ку ћу гра ди на те ме љу ко лек тив ног ис ку ства не са мо јед ног 
не го ви ше на ро да, ви ше ау то ра, по нај пре сло вен ских (Ки ша, На бо ко ва, 
мно гих пе сни ка из Ру си је, Пољ ске, Сло вач ке, ко је је чи тао и пре во дио), 
али је гра ди ин ве сти ра ју ћи вла сти ту (са мо)спо зна ју.

Онај ко има при ви ле ги ју да по зна је Зо ра на Ђе ри ћа, ње го ву све стра
ну лич ност и ра до зна ли, лу та лач ки дух, ка ко у по гле ду сти ца ња но вих 
зна ња, та ко и у по гле ду упо зна ва ња но вих кул ту ра, су сре та и про жи
ма ња са Дру гим, тај у Чар но ку не мо же зби ља не про на ћи пе снич ку 
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ау то би о гра фи ју, ау то по е ти ку. Чар нок је књи га бри жљи во кон ци пи ра на, 
ко ја је од го во ри ла на стро ге за ко не фор ме. Ипак, она ту фор му сво јом 
суп тил но шћу, сво јом дис крет ном иро ни јом, као и уме ћем да за вр ши 
пе сму и та ко чи та о ца оста ви за пи та ног над дра мом ду ха у ма те ри јал ном, 
ефе мер ном, све ту и пре мо ре ном дру штву, умно го ме пре ва зи ла зи, пе снич
ки осва ја и зре ло шћу над ра ста.

Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ

ТИ НЕЈ ЏЕР СКИ САН И ПЕ ВА ЊЕ НА ГЛАС

Дра ган Бо шко вић, The Clash, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2016

По след ња пе снич ка збир ка Дра га на Бо шко ви ћа (1970) до и ма се као 
екс пе ри мен тал ни ин тим ни про је кат ко ји на сто ји да тран спо ну је свет 
му зи ке и поп кул ту ре у сфе ру пе сни штва и обрат но. Услед гу сте ин тер
тек сту ал не мре же, на из глед огро ман те мат ски и сим бо лич ки ра спон 
ис по ста вља се, на кон па жљи ви јег чи та ња, као све ден на два ис хо ди шта 
– му зич ко, ро кен рол, од но сно јав но; и ре ли гиј ско, ме лан хо лич но, ин тим
но, ко је од ра ни је за па жа мо у ау то ро вом пе сни штву. Ис кљу чи во ур ба ни 
про стор у ком лир ски ју нак оби та ва (Бе о град, Лон дон, Хам бург, Бер лин), 
а ко ји под у пи ре ње гов бунт сте чен по сред ством му зич ког опре де ље ња 
и кон церт них ис ку ста ва, у по врат ној је спре зи са сим бо лич ким са мо и спи
ти ва њем и тра га њем за иден ти те том.

Бо шко вић от по чи ње свој по след њи пе снич ки ру ко пис на исти на
чин, из ме ђу оста лог, као и у прет ход ној збир ци сло је ви тог на сло ва Отац 
(2013). На сло вља ва ју ћи пе сму ко ја отва ра збир ку „Ка да бих био пе сник”, 
он од мах на по чет ку ус по ста вља иро ниј ски от клон и дис тан ци ра се од 
во ка ци је и ком пе тен ци ја пе сни ка, чи ме, у пост мо дер ни стич ком ма ни ру, 
раз у ве ра ва чи та о ца о сво јим на сто ја њи ма. У ис тој пе сми спон та но иси
ја ва ју мо ти ви ко ји на ја вљу ју те мат ску осно ви цу чи та ве збир ке: „А ка да 
бих умео да пи шем, / – ка ко сам дав но ре као – / за пи сао бих: Те ре за! / 
Ни шта ви ше. / Али, ка да бих био пе сник, / пе вао бих као Joe Strum mer, 
/ ју ла 1976. го ди не...” Да кле, же насве ти ца (ко ја је исто вре ме но и чул на 
же на и љу бав ни ца) и фронт мен бри тан ског панк са ста ва The Clash Џо 
Стра мер ис по ста вља ју се као про та го ни сти и мо тив ске кон стан те овог 
ру ко пи са, при де осна же ни Бо шко ви ће вим сво је вр сним ка та ло гом лич
но сти из поп кул ту ре и ере ро кен ро ла. То, ме ђу тим, зна чи и да пе сник 
по и сто ве ћу је по е зи ју са две ма сфе ра ма – ре ли ги јом и му зи ком – у че му 
ле жи основ на кон цеп ци ја збир ке.




