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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

АН ТО ЛО ГИЈ СКИ ПЈЕ СНИК БРАН КО ЧУ ЧАК

Ста тус Бран ка Чуч ка у дво је зич ној ан то ло ги ји  
срп ске по е зи је Ро бер та Хо де ла

На ла зим да је ва жно да се на XI Чуч ко вим књи жев ним су сре
ти ма у ње го вом род ном Хан Пи је ску про го во ри о Ан то ло ги ји срп ске 
по е зи је дру ге по ло ви не XX ве ка на ње мач ком је зи ку, ко ју је при ре дио 
и пре вео др Ро берт Хо дел, про фе сор сла ви сти ке на Уни вер зи те ту 
у Хам бур гу. Ан то ло ги ја се по ја ви ла у Лај пци гу 2011. го ди не у из
да њу Le ip zi ger Li te ra tur ver lagа, дво је зич но, под ли је пим пје снич
ким на сло вом Hun dert Gramm Se e le на ње мач ком, и Де сет де ка 
ду ше на срп ском је зи ку. Хо дел је за на слов сво је ан то ло ги је пре у зео 
на слов пје сме но во сад ског нео а ван гард ног пје сни ка Во ји сла ва 
Де спо то ва – „Де сет де ка ду ше”.

По ку ша ћу да, у нај кра ћим цр та ма, пред ста вим пр во ан то ло
ги ча ра, за тим Ан то ло ги ју, па пје сме Бран ка Чуч ка ко је су ушле у 
ову Ан то ло ги ју, основ не еле мен те Чуч ко ве по е ти ке и, на кра ју, да 
се освр нем на оне Чуч ко ве пје сме ко је сâм сма трам ан то ло гиј ским, 
а мо ра ле су оста ти из ван овог Хо де ло вог из бо ра.

Ау тор Ан то ло ги је и пре во ди лац срп ских пје са ма на ње мач ки, 
др Ро берт Хо дел, ро ђен је 1959. го ди не у ма лом швај цар ском мје
сту Бу тис хол цу (But tis holz) код Лу цер на. Сту ди рао је сла ви сти ку, 
ет но ло ги ју и фи ло со фи ју у Бер ну, Санкт Пе тер бур гу и Но вом Са ду, 
гдје је по ха ђао ча со ве про фе со ра Ви то ми ра Ву ле ти ћа и Ми ро сла
ва Еге ри ћа и гдје сам га дав них да на упо знао ра де ћи као аси стент 
на но во сад ском Фи ло зоф ском фа кул те ту. Ни слу тио та да ни је сам 
да ће мо по ста ти ко ле ге и при ја те љи и да ће ти но во сад ски да ни 
ње мач ког сту ден та би ти пре суд ни за ре цеп ци ју срп ске књи жев
но сти у Ње мач кој кра јем два де се то га и по чет ком два де сет пр вог 
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ви је ка. Као на уч ник и пре во ди лац Хо дел је ура дио не у по ре ди во 
нај ви ше од свих ње мач ких уни вер зи тет ских про фе со ра на ре цеп
ци ји срп ске књи жев но сти на ње мач ком је зи ку.

Пр во је ура дио, од бра нио и пу бли ко вао док тор ску ди сер та
ци ју о ска зу ру ског пи сца Ни ко ла ја Ље ско ва и са вре ме ног срп ског 
при по вје да ча и ро ман си је ра Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, и том књи
гом је Дра го слав Ми ха и ло вић ушао у ње мач ку на у ку о књи жев
но сти. Ра де ћи на ди сер та ци ји, Хо дел је скло пио и ка сни је раз вио 
ри јет ко и дра го цје но при ја тељ ство са Дра го сла вом Ми ха и ло ви ћем, 
сте као та кво и то ли ко пи шче во по вје ре ње да му је Ми ха и ло вић – 
не по вјер љив као и сви ро би ја ши са Го лог ото ка – по вје рио у маг
не то фон мно ге сво је жи вот не тај не и кључ на жи вот на ис ку ства; 
мно го то га што при је ни ка да ни ко ме ни је ре као.

Ре зул та ти ви ше де це ниј ске са рад ње и при ја тељ ства ње мач ког 
сту ден та, док то ран да, па про фе со ра уни вер зи те та и зна ме ни тог 
срп ског пи сца тек са да до зри је ва ју и по ја вљу ју се као књи ге. Про
шле, 2018. го ди не по ја ви ла се обим на књи га при по ви је да ка Дра
го сла ва Михaиловића на ње мач ком је зи ку у пре во ду Ро бер та Хо
де ла под на сло вом Wie ein Fleck zurückbli eb, Erzählungen – Le ben, 
та ко ђе у из да њу Le ip zi ger Li te ra tur ver lagа. Хо дел је дао на слов 
књи зи пре ма свом пре во ду Ми ха и ло ви ће ве при по ви јет ке „О то ме 
ка ко је оста ла фле ка”. Књи га са др жи са свим кра так пред го вор 
(Vor wort), увод ну Хо де ло ву сту ди ју „Жи вот и дје ло пи сца Дра го
сла ва Ми а хи ло ви ћа” на ње мач ком је зи ку („Le ben und Werk des 
Schriftstel lers Dra go slav Mi ha i lo vić”) на пре ко сто два де сет стра на 
и пре во де два на ест ре пре зен та тив них, не сум њи во нај бо љих Ми
ха и ло ви ће вих при по ви је да ка.

Хо дел је при пре мио сво ју књи гу о Дра го сла ву Ми ха и ло ви ћу 
на срп ском је зи ку и та књи га би тре ба ло да се по ја ви то ком 2019. 
го ди не код бе о град ског из да ва ча Ла гу на. Њен рад ни на слов је 
Дра го слав Ми ха и ло вић: жи вот и де ло. Би ће то до сад тре ћа Хо де
ло ва књи га на срп ском је зи ку о срп ској књи жев но сти, ко ја ће – то 
је са да већ из вје сно – до ни је ти не по зна та са зна ња, по себ но из жи
во та Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа. Прет ход не дви је књи ге – Дис курс 
(срп ске) мо дер не (2009) и Рас кр шћа књи жев ног ју га (Од До си те
ја до Ми ха и ло ви ћа) (2014) – при мље не су ве о ма ли је по у струч ним 
кру го ви ма, по себ но ме ђу ко ле га ма са Фи ло ло шког фа кул те та и 
Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду.

Нео п ход но је ис та ћи још је дан Хо де лов при ре ђи вач ки и на ро
чи то пре во ди лач ки истин ски под виг. Код истог из да ва ча (Le ip zi ger 
Li te ra tur ver lag) по ја ви ла се 2013. го ди не ре пре зен та тив на књи га 
прeвода Мом чи ла На ста си је ви ћа Sind Flügel wohl... на сло вље на 
пре ма На ста си је ви ће вом сти ху „Кри ла ли то”, у ко јој је преведeно 
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и дво је зич но об ја вље но свих се дам На ста си је ви ће вих лир ских 
кру го ва, нај бо ља, та јан стве на и ча роб на На ста си је ви ће ва при по
ви јет ка „За пи си о да ро ви ма мо је ро ђа ке Ма ри је” и про грам ски На
ста си је ви ћев есејма ни фест „За ма тер њу ме ло ди ју”. Хо дел је на пи
сао пред го вор и увод ну сту ди ју „Le ben und Werk – ei ne Einführung 
in ’Dun kle Land’” („Жи вот и дје ло – увод у ’Там ни ви ла јет’”).

Ви со ко ци је не ћи на уч ни и пре во ди лач ки рад Ро бер та Хо де ла 
и ње гов ве ли ки до при нос ре цеп ци ји срп ске књи жев но сти у Ње мач
кој, Срп ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти иза бра ла га је 2015. го
ди не за сво га ино стра ног чла на. 

Не ко ко је са чи нио и пре вео ан то ло ги ју срп ске са вре ме не по е
зи је, ко је пре вео по е зи ју Мом чи ла На ста си је ви ћа и при по ви јет ке 
Дра го сла ва Ми а хи ло ви ћа, ко је док то ри рао из срп ске књи жев но
сти и на пи сао три књи ге о срп ској књи жев но сти на срп ском је зи ку, 
из у зет но је за ду жио срп ску књи жев ност и кул ту ру и за слу жу је 
да му се и у мит ској го ри Ро ма ни ји по све ти скром на па жња и по
ме не име, по го то во што је пре вео и у сво ју ан то ло ги ју укљу чио 
се дам пје са ма Бран ка Чуч ка. 

По што сам у нај кра ћим цр та ма пред ста вио ан то ло ги ча ра и 
ње го во ба вље ње срп ском књи жев но шћу, освр ну ћу се са да и на 
Ан то ло ги ју у цје ли ни. По но ви мо, Ан то ло ги ја об у хва та два де сет 
осам срп ских пје сни ка. Бран ко Чу чак се, за хвљу ју ћи абе це ди, на
шао на пр вом мје сту, јер су пје сни ци у ње мач кој ан то ло ги ји по ре
ђа ни абе цед ним ре дом. Сли је де по том по рет ку: Дра ган Јо ва но вић 
Да ни лов, Во ји слав Де спо тов, Да рин ка Је врић, Зла та Ко цић, Ми лош 
Ко ма ди на, Вла ди мир Ко пицл, Та ња Кра гу је вић, Рад ми ла Ла зић, 
Ра ша Ли ва да, Ми ро слав Мак си мо вић, Ми ро слав Це ра Ми ха и ло
вић, Ми лан Ми ли шић, Сне жа на Ми нић, Иван Не гри шо рац, Рај ко 
Пе тров Но го, Ду шко Но ва ко вић, Ми лу тин Пе тро вић, Иван Рас
те го рац, Исмет Ре бро ња, Ђор ђо Сла до је, Но ви ца Та дић, Ми ло сав 
Те шић, Сте ван Тон тић, Не бој ша Ва со вић, Ни ко ла Вуј чић, Јо ван 
Зи влак и Сло бо дан Зу ба но вић.

То су пје сни ци иза бра ни у Хо де ло ву Ан то ло ги ју. Али им по
зан тан је спи сак ли је пих пје снич ких име на ко ја су оста ла из ван 
ове Ан то ло ги је. Хо дел та име на на во ди са сви је шћу да сва ка ан то
ло ги ја чи ни ма ње или ве ће не прав де; да су ње го ва пје снич ка па
но ра ма, вред но сни по ре дак и им пли цит на исто ри ја но ви је срп ске 
по е зи је ну жно не пот пу ни. На том спи ску су и не ка име на ко ја ја 
ни ка да не бих из о ста вио. Из ван Aнтологије су, пре ма Хо де ло вом 
абе цед ном спи ску и по рет ку оста ли пје сни ци: Ра до мир Ан дрић, 
Дра го мир Брај ко вић, Зо ран Ђе рић, Гој ко Ђо го, Ми лан Ђор ђе вић, 
Ма ри ја Кне же вић, Иван Ко стић, Зво ни мир Ко стић, Ми ли сав 
Кр сма но вић, Здрав ко Кр ста но вић, Зо ран М. Ман дић, Ми ло ван 
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Мар че тић, То ми слав Ма рин ко вић, Ива на Ми лан ко ва, Бра ти слав 
Ми ла но вић, Жи во рад Не дељ ко вић, Ми лан Не на дић, Му бе ра Па
шић, Ва са Пав ко вић, Адам Пу сло јић, Ми о драг Ра и че вић, Вла дан 
Ра кић, Сло бо дан Ра ки тић, Ву ји ца Ре шин Ту цић, Ран ко Ри со је вић, 
Ра ди вој Шај ти нац, Ју ди та Шал го, Ми ро љуб То до ро вић, Дра ги ња 
Уро ше вић, Ми љур ко Ву ка ди но вић, Да ни ца Ву ки ће вић, Бе ћир Ву
ко вић, Ни на Жи ван че вић. Тај би спи сак да нас био знат но ду жи.

Уоч љи ва је Хо де ло ва скло ност да сво је књи ге пре во да, пред
го во ре и уво де на сло вља ва не ким сти хом или на сло вом пје сме, 
од но сно при по ви јет ке („Де сет де ка ду ше”, „Кри ла ли то...”, „Ка ко 
оста де фле ка”) и да се осло ни на ефек тан и пре ци зан ци тат ко ји 
по га ђа са му срж ства ри. Та ко је и свој пред го вор Ан то ло ги ји на
словио сти хом Ду шка Но ва ко ви ћа „Из ме ђу оче ва и оче ва” из пје
сме „Ин серт из за јед нич ке па ро ле ’Хо ће мо про ме не’”. Ју на ки ња 
те пје сме је јед на бе о град ска ба ка ко ја дра ма тич не 2000. го ди не 
са сво је га про зо ра ма ше на три стра не: си ну у про тест ној по вор ци, 
зе ту у бор ним ко ли ма ко ји че ка на ре ђе ње за на пад на шу ра ко ву 
про тест ну ко ло ну, и уну чи ћи ма ко ји се игра ју у пар ку „тач но на 
сре ди ни из ме ђу / сво јих оче ва и оче ва – / ма ши на за раз би ја ње љу ди”.

От при ли ке та ко ви ди Хо дел и по ло жај иза бра них пје сни ка о 
ко ји ма пи ше, освр ћу ћи се и на тра гич не до га ђа је у Ју го сла ви ји 
кра јем два де се то га и по чет ком два де сет пр во га ви је ка. Ње мач ки 
про фе сор за у зи ма пре ма тим до га ђа ји ма урав но те жен кри тич ки 
од нос, укљу чу ју ћи и оцје ну ње мач ког зва нич ног ста ва пре ма исто
риј ским про це си ма. Ра за ра њем Ју го сла ви је до шло је до ства ра ња 
но вих др жа ва и но вих гра ни ца: 

Са но вим др жав ним гра ни ца ма, ко је је Не мач ка пр ва са мо стал
но при зна ла – а у слу ча ју Хр ват ске и про тив европ ских кри те ри
ју ма и пра ва на ро да – про ме нио се на осе тљив на чин та ко ђе и 
ста тус са мих ма њи на.

Хо де лу је ста ло да што ко рект ни је и објек тив ни је при ка же 
са вре ме ну срп ску ли ри ку, и то у свје тлу дру штве них про це са, на
ро чи то оних ко ји су се од ви ја ли на раз ме ђу сто ље ћа и ми ле ни ју ма. 
За мо то сво га пред го во ра узи ма дви је чу ве не ре че ни це Мом чи ла 
На ста си је ви ћа ко је ве о ма сли ко ви то, ефект но и са же то го во ре о 
на ци о нал ном и уни вер зал ном:

Сви ма при па да са мо ко је ко ре ном ду бо ко про дро у род но тле. 
Јер оп ште чо ве чан ско у умет но сти ко ли ко је цве том из над то ли ко 
је ко ре ном ис под на ци о нал ног.
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Иза бра ни пје сни ци у Ан то ло ги ји тре ба ло би да за до во ља ва
ју овај На ста си је ви ћев кри те ри јум о је дин ству на ци о нал ног и уни
вер зал ног – да бу ду и пје сни ци, и срп ски, али да до се жу цви је том 
из над, а ко ри је ном ис под на ци о нал ног; да има ју и ду би ну и ви си ну, 
и цви јет и ко ри јен.

Ан то ло ги чар пр во ис ти че да ње го ва дво је зич на ан то ло ги ја 
срп ске по е зи је „по пр ви пут ује ди њу је ге не ра ци ју дру ге по ло ви не 
два де се то га ве ка са вре ме них срп ских пе сни ка у јед ну збир ку (пе
сни ци ро ђе ни из ме ђу 1940. и 1960)”, чи ме се „отва ра мо гућ ност за 
раз ли чи те естет ске и етич коиде о ло шке при сту пе”. Та ко Ан то
ло ги ја по ста је зна чај на и под сти цај на не са мо као из вор и си стем 
ин фор ма ци ја за стран це, при је свих за Њем це, већ и за срп ске 
кри ти ча ре и исто ри ча ре књи жев но сти.

По ла зни став ан то ло ги ча рев је вр ло нео би чан: у нај ве ћој мо
гу ћој мје ри огра ни чио је лич на убје ђе ња, скло но сти и ста во ве и 
пра вио је ан то ло ги ју пре ма ре цеп ци ји пје сни ка и њи хо ве по е зи је 
у са мој Ср би ји. Из бор је, да кле, „са чи њен на осно ву по сто је ћих 
ан то ло ги ја, књи жев но и сто риј ских тек сто ва и пред ло га по зна тих 
кри ти ча ра и пе сни ка”, од но сно на осно ву пје сни ко вог ста ту са у 
са мој срп ској књи жев но сти.

Сви ау то ри су за сту пље ни јед на ким бро јем – са по се дам 
пје са ма, та ко да се на осно ву ли је пог бро ја пје са ма мо же сте ћи со
лид на пред ста ва о сва ком пје сни ку; мо же се до би ти увид у раз вој 
иза бра них пје сни ка, па и у при ро ду и ври јед ност њи хо ве по е зи је.

По што су ста ри ји ме ђу иза бра ним пје сни ци ма по че ли да пи шу 
и об ја вљу ју ше зде се тих го ди на, Ан то ло ги ја је исто вре ме но и па
но ра ма по лу вје ков не по е зи је, и сво је вр сна им пли цит на исто ри ја 
срп ске по е зи је дру ге по ло ви не два де се то га ви је ка, или ба рем со
лид на гра ђа за ту исто ри ју. Иза бра ни пје сни ци, да кле, има ју – по 
Хо де ло вом увје ре њу – ли је по мје сто у исто ри ји са вре ме ног срп ског 
пје сни штва.

Дру га, ипак се кун дар на свр ха Ан то ло ги је је да „са ста но ви
шта по е зи је то га вре ме на ба ци све тлост на тра гич не до га ђа је де
ве де се тих го ди на и њи хо ву до ми нант ну пер цеп ци ју у за пад ном 
(по себ но у ње мач ком) го вор ном све ту”. То се већ ви ди из на сло ва 
Хо де ло вог уво да, од но сно из већ ко мен та ри са не пје сме Ду шка Но
ва ко ви ћа од чи јег сти ха је на слов пре у зет.

Са ста вљач је опре мио Ан то ло ги ју крат ким би о би бли о граф
ским би ље шка ма о сва ком пје сни ку, штам па ним на кра ју књи ге. 
И уз име Бран ка Чуч ка на во де се основ ни би о граф ски по да ци и 
по пис књи га, као и уз сва ког пје сни ка, али се ци ти ра и јед на дра
го цје на ре че ни ца пје сни ка Сте ва на Тон ти ћа, ко ја по ка зу је Чуч ко
ву сло бо до љу би вост и из у зет ност, и из ко је се слу ти нео би чан 
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пје сни ков жи вот, не кон вен ци о на лан, ри зи чан, хо ти мич но не при
ла го ђен:

Про жи вио је свој ви јек као сло бо дан књи жев ник, и та му је сло
бо да би ла ва жни ја и сла ђа од за по сле ња, нов ца, есна фа, дру штве
ног ста ту са и свих дру гих ства ри тзв. нор мал ног жи во та.

Би ље шка о Чуч ку је ди на је од свих два де сет осам ко ја са др жи 
ту ђи ци тат и суд. То не мо же би ти слу чај но, већ је то знак по што
ва ња и Чуч ко ве сло бо де као из бо ра, и Сте ва на Тон ти ћа ко ји је ову 
ре че ни цу прег нант но фор му ли сао. Чу чак је, да нас, и по сли је смр ти, 
као ан то ло гиј ски пје сник, за сту пљен у стра ној, ње мач кој ан то ло
ги ји, остао из у зе тан.

Хо дел је иза брао се дам сва ка ко из вр сних, а вр ло ра зно вр сних 
пје са ма, до бро по зна тих чи та о ци ма по е зи је: „Шок”, „Ди вља На та
ша”, „Руч ни ши пак Га ври ла Прин ци па”, „Вој ник про да је др ве ну 
пу шку”, „Ову би во ду тре ба ло оку па ти”, „Бла го оном ко ји ме оцр
нио” и „Мо тив мр тве дра га не”.

Ис под сва ке Чуч ко ве пје сме од штам пан је на слов књи ге, из
во ра ода кле је пје сма пре у зе та. Та ан то ло ги ча ре ва ко рект ност мо же 
иза зва ти не спо ра зу ме, по себ но са стра ним чи та о цем ко ме је Ан то
ло ги ја пре вас ход но на ми је ње на. Чи та лац би, на и ме, мо гао по ми
сли ти да су пр ве че ти ри пје сме из на ве де ног спи ска на ста ле око 
2000. го ди не, по што су пре у зе те из из бо ра Чуч ко вих пје са ма 
Шти паљ ком за вје тар, књи ге ко ја је те го ди не об ја вље на у Ба њој 
Лу ци. То би мо гло на ве сти чи та о ца на по гре шне за кључ ке ка ко су 
баш те пје сме оби ље жи ле раз ме ђе ми ле ни ју ма. А не ке од њих су се 
по ја ви ле чак три де це ни је ра ни је. Та ко је пје сма „Шок” штам па на 
већ у пр вој Чуч ко вој збир ци О ни шта и оста лом 1971. го ди не. 
Шта ви ше, из исте збир ке по ти че сли ка ко ја је по ста ла на слов из
бо ра пје са ма из 2000. го ди не – Шти паљ ком за вје тар. На и ме, већ 
у пр вој збир ци Чу чак има „Пје сму обје ше ну шти паљ ком о штрик 
љу ља вје тар”, чи ји је на слов доц ни је срећ но са жео и ефект но пре
сти ли зо вао из ба ци ва њем штри ка и гла гол ских об ли ка, па је оста
ло са мо Шти паљ ком за вје тар. 

Чу чак се, да кле, већ пр вом збир ком до ка зао као ау тен ти чан, 
са мо сво јан пје сник чак и по не ке ан то ло гиј ске пје сме, ка ква је пје
сма „Шок”, ко ја ће 2000. го ди не би ти још жи вља и ак ту ел ни ја. Ова 
пје сма но си не сум њи во пје сни ков естет ски став: пје смом ва ља шо
ки ра ти сви јет, и Чу чак је већ то на са мом по чет ку учи нио. Шок је 
естет ски, со ци јал ни и лич ни чин и став; про тест са да ле ко се жним, 
ви ше смјер ним и ви ше знач ним им пли ка ци ја ма. Упра во за то ова 
пје сма но си ри зик јед но стра ног ту ма че ња, ис кљу чи во или пре вас
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ход но као со ци јал ног, по ли тич ког про те ста, од но сно као со ци јал ног 
ан га жма на. Ро берт Хо дел ис ти че упра во ову Чуч ко ву пје сму као 
ди рект но и шо кант но ври је ђа ње вла да ју ће и та да је ди не пар ти је:

У том сми слу, ди рект но вре ђа ње пар ти је у пе сми Бран ка Чуч ка 
„Шок” је за и ста пред ста вља ло не што шо кант но. Ве о ма че сто је 
со ци јал ни ан га жман ишао под ру ку са осо би том скло но шћу пре ма 
сва ко дне ви ци и ње ном не пре тен ци о зном је зи ку.

Бран ко Чу чак ни је био, ни ти је же лио би ти, ни ка кав на род ни 
три бун, ни ти је ви дио пје сни ка у тра ди ци ји Све то за ра Мар ко ви ћа 
као „про бу ђе ни део на ро да”. Шта ви ше, склон је па ро ди ра њу та кве 
пје снич ке по зи ци је. У дра го цје ном „Ау тор ском про ло гу” за књи
гу иза бра них пје са ма Шти паљ ком за вје тар (2000) Чу чак пи ше:

Ра чу нао сам ка ко пје сник ни је оба ве зан да бу де аларм ни уре
ђај на ро да. Ко лек тив је у ме ни имао по је дин ца.

Ово је жи вот ни и естет ски став ко ји под ра зу ми је ва да је сва
ки Чуч ков шок та ко ђе та кав, а да ни је сра чу нат, све ден и усмје рен 
на то „да бу де аларм ни уре ђај на ро да”, иа ко је, по уну тар њој ло ги
ци ства ри и по при ро ди шо ка, чак и то по стао.

Тај став је још ра ни је об зна њен и уна при јед по твр ђен „у про
гра мат ској ли ри за ци ји”, у пје сми „Оп ште мје сто, Ва ви лон”. Пје сник 
је со кра тов ски си гу ран да зна оно што не зна, а не зна да пи ше 
про гра ми ра не, при год не, све ча не, по ру че не пра знич не, др жав не 
и дру штве но по жељ не пје сме:

Не знам да пи шем пје сме
о Пра зни ку ра да. 
Мла ки су мо ји сти хо ви
о Да ну же на. 
Сла би су ми ка тре ни о ре во лу ци ји.
Ни штав ни сон го ви о пра ви ма чо вје ка
и ко му ни зму. 

Пје сник ко ри сти по сту пак на бра ја ња да би по ре дао све са ме 
про грам ске не га ци је и оно што не зна, не ће и оспо ра ва. Он ни по
што не же ли да бу де „аларм ни уре ђај на ро да” ни ти хим но граф по 
јев ти ној днев ној иде о ло шкој по руџ би ни; не ће да се удва ра ни ло
кал ној ни гло бал ној мо ћи.

На са мом по чет ку пје сме не ги ра оче ки ва ни и по жељ ни кит ња
сти стил, пје вљи ву пје сму и рас кош, вје ро ват но „стил ску” и звуч ну:
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Ни сам кит њаст.
Не пје ва ју мо је пје сме.
Ни сам рас ко шан.

Из на бра ја них не га ци ја не дво сми сле но је да Чу чак афир ми ше 
сво је вр сну „по е ти ку оспо ра ва ња”, од но сно нео а ван гар де. Он не 
че зне ни за па те ти ком, ни за књи жев ном пу бли ком, па га „тре ба 
чи та ти ко но ви не / по вр шно, шту ро...”, јер је ње го ва по е зи ја окре
ну та гра до ви ма, љу ба ви пре ма њи ма и жи во ту у њи ма, бо ле сти ма 
– пол ним и ду шев ним – људ ским, пре вас ход но сво јим сла бо сти ма, 
са пу ном сви је шћу о сво јој ни ско сти и не до стој но сти:

Слаб сам чо вјек.
Не мам сво јих ста во ва.
Мој је за нос ба на лан.
Мо ји су ис ка зи дје ти њи.
Мо је су ре че ни це до сад не.
Са мо ја во лим гра до ве.
Мој осред њи Ва ви лон
у ком ца ру је про сеч ност. 
У ком вла да три ча ри ја.
У ком ха ра ку га ре не сан се.
У ком сви је тли оп ште мје сто,
мо ја зла та ври јед на
фи ло зо фи ја пје сни штва. 

И ова иро нич на „про гра мат ска ли ри за ци ја” при лог је есте
ти ци шо ка: ба нал ни за но си, осред ње ре че ни це, про сјеч ност, оп шта 
ме ста као „зла та ври јед на / фи ло зо фи ја пје сни штва” – све је то пот
пу но опреч но вје ков ним за хтје ви ма пје сни штва са ду бо ким за но
си ма, ње го ва ним пје снич ким је зи ком, го то во бо жан ском, над људ
ском при ро дом пје сме, не по но вљи во сти, је дин стве но сти пје сме и 
пје снич ког чи на. За чу ђу је од бра на оп штих мје ста јед ног нео а ван
гард ног пје сни ка, ма кар јед но од тих оп штих мје ста био и Ва ви лон 
са сво јим мје стом у исто ри ји, ре ли ги ји и књи жев но сти. Љу бав 
пре ма гра до ви ма, ко ја се го то во ре френ ски по на вља и ва ри ра кроз 
пје сму, не зна чи иде а ли за ци ју гра да, већ сви јест о ње го вом ужа су. 
Пје сник, ме ђу тим, ви ше не ма ар ка диј ску ни па сто рал ну ру рал ну 
ал тер на ти ву; Ва ви лон је по стао ме то ни ми ја сва ко га гра да, а град 
са сво јим три ча ри ја ма, ба нал но сти ма и ха о сом је пје сни ко ва 
ствар ност и суд би на. 

Чуч ко ва „про гра мат ска ли ри за ци ја” је шо кант на па ро ди ја 
уз ви ше них и ам би ци о зних пје снич ких про гра ма усмје ре них на 
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са зна ње оно стра ног, не ви дљи вог, го то во са крал ног; на од ње го ван 
пје снич ки је зик, кит њаст и рас ко шан стил, пје вљи ву и звуч но бес
пре кор ну пје снич ку ме ло ди ју. Ва ви лон под ра зу ми је ва збр ку и ха ос 
љу ди, гла со ва и је зи ка; не са мо шум у ко му ни ка ци ји већ уки да ње, 
не по сто ја ње пра ве ко му ни ка ци је и ра зу ми је ва ња ме ђу љу ди ма; 
под ра зу ми је ва гри јех и па као, а па клом је Чуч ко ва по е зи ја до и ста 
бо га та. Од но си ме ђу љу ди ма, чак и ме ђу љу бав ни ци ма, да ле ко су 
од же ље них; у зна ку су не ра зу ми је ва ња, су ко ба и рас ки да. 

Есте ти ка шо ка до би ла је сво ју „про гра мат ску ли ри за ци ју” у 
пр вој, про ло шкој пје сми че твр те Чуч ко ве пје снич ке књи ге, Пси хич
ки из глед, из 1985. го ди не. 

По ме ну ти „Ау то ров про лог” за ре пре зен та тив ну збир ку Шти
паљ ком за ве тар (2000) та ко ђе је про грам ске при ро де, па за слу жу
је ви ше па жње, те се и ово га пу та мо ра мо на њ освр ну ти. Пра ви 
и пу ни на слов „Про ло га” гла си „Ме ни је ван ред но ста ње”, гдје се 
ван ред но ста ње – син таг ма ре зер ви са на за рат не при ли ке и еле
мен тар не не по го де, за ка та стро фе – пре но си на лич ни план и су бјек
тив ни сви јет пје сни ков. Пје сник је, по сли је свих и уз сва пре жи вље
на ван ред на ста ња, про гла сио сво је при ват но ван ред но ста ње у 
ко је ће од 2000. до 2008. го ди не скло пи ти и ком по но ва ти пет пје
снич ких књи га; пет књи га „хар ти ја од ври јед но сти”; је ди них „хар
ти ја од ври јед но сти” ко је је имао и има.

Про лог је пи сан у про зи и по зи ва се на пје сму „Оп ште мје сто, 
Ва ви лон” и збир ку Пси хич ки из глед, пет на ест го ди на ста ри ју: када 
је на пи сао ту „про гра мат ску ли ри за ци ју”, „већ је би ло на де” – вели 
пје сник – „ка ко ћу пје сме пи са ти!” И ту је ста вио не из бје жни ус
клич ник, ко ји је до пре зи ра про грам ски из бје га вао и све га га је 
дватри пу та упо три је био. „Ни кад, баш ни кад ни сам ко ри стио 
ус клич ни ке. Па мет ног чо ве ка ус клич ник по ни жа ва.” По сто ји кон
ти ну и тет и до сљед ност у Чуч ко вом пје ва њу, па и у ње го вим по е
тич ким, про грам ским ста во ви ма. За то се пје сма „Оп ште мје сто, 
Ва ви лон” из 1985. го ди не мо же до жи вје ти као да је из 2000; за то је 
пје сма „Шок” из 1971. шо кант на и ак ту ел на и по сли је три де це
ни је.

У пр вом па су су „Про ло га” Чу чак при зи ва Ели о та ди је ле ћи с 
њим сум њу у сми сао де фи ни ци је по е зи је и у мо гућ ност те де фи ни
ци је. Ели от се кло нио ис по вјед ног то на, што че сто чи ни и Чу чак, 
али се срп ски пје сник не др жи до сљед но то га ста ва за то што зна за 
на род ну по сло ви цу и ње ну исти ну: „Док ди је те не пла че, мај ка га 
се не сје ћа”. На рав но, Чу чак ту по сло ви цу син так сич ки „раз ла ма” 
и укла па у стил „Про ло га”:

Али дје те та се ни ко не ће сје ти ти. Све док не за пла че.
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Пр вог ли ца се не тре ба по сва ку ци је ну дог мат ски ли ша ва ти. 
Ка ко ће се без ње га из ра зи ти соп стве ни ја ди и гор ки плач? Ка ко ће 
се она мај ка из по сло ви це сје ти ти сво га дје те та, ако оно не за пла че? 
Има Чу чак о за мје ни ца ма ци је лу иро нич ну пје сму, „Ис те ри ва ње 
ја из пе сни ка”, о че му са да не мо же мо рас пра вља ти.

Али то Чуч ко во „ван ред но ста ње” по че ло је одав но, ако не са 
пр вом збир ком (1971), а оно по сли је Во ла у ку пу су (1981) или Пси хич
ког из гле да (1985) сва ка ко, иа ко је тек у про ло гу из бо ра Шти паљ
ком за вје тар (2000) по ста ло про грам ско ван ред но ста ње. Иа ко је 
ком по но вао и об ја вио пет на ест пје снич ких збир ки, сма трао је да 
је уви јек био „мар љи ви ји чи та лац од пи сца у се би”, што се слу ти 
из број них алу зи ја на на сло ве, сти хо ве, име на или мо ти ве ве ли ког 
бро ја пје сни ка и про зних пи са ца. Ваљ да га због то га „мно ги др же” 
за „пр во ро ђен че пост мо дер ни зма”. Не ми слим да је Чу чак пост мо
дер ни ста, али да се играо ци та ти ма и алу зи ја ма, че сто иро нич но, 
ду хо ви то, ху мор но, и да је то је дан од ње го вих стил ских по сту па ка, 
у то не ма ни ка кве сум ње. Чу чак иро ни зи ра по ку ша је ти по ло шког 
од ре ђе ња и свр ста ва ња сво је по е зи је:

Кад ни су зна ли шта би с мо јим слу ча јем, свр ста ва ли су ме у 
над ре а ли зам, аван гар ду, естра ду (!?), па чак и у ме та по е ти ку.

С раз ло гом пје сник ста вља зна ко ве чу ђе ња усред ре че ни це; 
зна ко ве ко је ина че си сте мат ски из бје га ва: ус клич ник и упит ник, 
посли је ри је чи естра да. Он до и ста, ни је естрад ни пје сник, из ме ђу 
оста лог и за то што ни је же лио да бу де „аларм ни уре ђај” на ро да; 
што је пре зи рао офи ци јел не пра знич не по во де да би се по ја вио са 
пје смом на би ни. Прет по ста вљам да је имао сво ју ода ну пу бли ку 
и по што ва о це, али то је све да ле ко од естра де. Ма ло је озбиљ них 
и ве ли ких естрад них пје сни ка. Те шко је и ри јет ко оства ри во би ти 
пје сник као хо да ју ће по зо ри ште. Чу чак то ни је био и с раз ло гом 
се чу дио кад су га та мо свр ста ва ли.

Да је бли зак над ре а ли зму и аван гар ди – је сте. По оспо ра ва њу 
и ра за ра њу кли шеа, по алу зи ја ма на Ма ти ћа, па ху мо ру ко ји је че сто 
у бли зи ни ап сур да и нон сен са, по „мо ра лу же ље”, осло бо ђе њу је
зи ка, отво ре но сти за оне аспек те ствар но сти и жи во та пред ко ји
ма се за тва ра ју очи, ћу ти или се тра же при стој не, уми ве не ри је чи. 
За Чуч ка су све ри је чи при стој не; је зик је не вин; људ ске же ље су 
при род не и ка да су ра зор не. Не по ма же ако их иг но ри ше мо. Као 
по е зи ја по бу не и нер пи ста ја ња, го вор ног рит ма и при род ног да ха, 
Чуч ко ва по е зи ја је сте у зна ку аван гар де; је сте нео а ван гар да, и не 
вјеру јем да се пје сник од то га дис тан ци рао. Али оно што га оштро 
одва ја од над ре а ли зма је сте сви јест о пје сми и уче шће сви је сти у 
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ства ра њу пје сме. Чуч ко ве пје сме до и ста че сто има ју ме та по ет ску 
функ ци ју и зна че ње; има ју са мо сви јест – сви јест о пје сми. Чу чак 
је пје сник ко ји зна шта ра ди и ка да то та ко не из гле да. Чу чак, да
кле, ни је над ре а ли ста, али је сте нео а ван гард ни пје сник. Оту да код 
ње га и па ро ди ја, и гро те ска, и гро теск ни, и цр ни ху мор. 

Не тач но је ми шље ње да је Чу чак не у те ме љен пје сник, и бра
ни се од то га при го во ра. Он има до бру лек ти ру; ори јен ти сан је на 
свјет ску и до ма ћу књи жев ност, на по е зи ју и про зу, и ду бо ко му вје
ру јем да се „че сто осје ћао уте ме ље ним. У рјеч ник на шег је зи ка”; 
да је чи тао рјеч ник с увје ре њем да су „у ње му све на ше књи ге. И 
оне не на пи са не”. То је искре но при зна ње пје сни ко во. Отво ре ност 
пре ма је зи ку знак је отво ре но сти пре ма сви је ту; знак је по вје ре ња 
у је зик и ка да је сви јет стра шан и опа сан. Је зик то мо же да из ра зи, 
а ху мор не ка ко да са вла да и учи ни под но шљи вим, чак и ка да је 
цр ни ху мор.

Отво ре ност пре ма је зи ку ви ди се и у отво ре но сти за псов ке. 
Ри јет ко је ко до во дио у ве зу псов ке и стид, ства ра ње и стид. Чу чак 
то чи ни па ра док сал но и ефект но:

За то што сам био сти дљив, пр ви сам се ис псо вао на овој вје
тро ме ти ни. Нај ду бља осје ћа ња, у на шем чо вје ку, псу ју као ко чи ја ши.

Стид је, па ра док сал но, из вор псов ки и ства ра ња. „Нај ду бља 
осје ћа ња” су су бје кат у Чуч ко вој ре че ни ци – осје ћа ња псу ју да би се 
из ра зи ла. Са мо је Ма ти ја Бећ ко вић ис пи сао ве ћу по хва лу сти ду 
од Чуч ка. То дје лу је нео бич но уз Чуч ко ву по е зи ју, али ло гич но и 
по е тич ки уте ме ље но. Стид је пра ти лац ства ра ња и сам суп страт 
људ ско сти. На ред не че ти ри ре че ни це би ва ља ло за пам ти ти; у њима 
је са мо је згро Чуч ко ве по е ти ке:

За то при сва ком чи ну ства ра ња, за свје до ка има мо стид. Екс
тракт људ ско сти. Псу је мо оно што нас је ство ри ло, јер ми сли мо да 
ни смо за вр ше ни. А да смо за вр ше ни, псо ва ли би смо за то.

Од нос пре ма псов ци се раз ви ја, есте ти зу је. Псов ка је у не по
сред ној ве зи с ху мо ром, са цр ним ху мо ром:

Да нас их ко ри стим као да вље ник вје штач ко ди са ње, као спас 
од ден ди зма, као цр ни ху мор.

По е зи ја је за Чуч ка за и ста страст; мо жда и је ди но у шта је вје
ро вао. Ако је и у шта вје ро вао, вје ро вао је у је зик, ху мор и по е зи ју. 
Оту да до жи вља вам ње гов ис каз:
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Да уми јем пи са ти пје сме, не бих уста јао од сто ла. – 

као искрен и исти нит. На рав но да је пр ви дио ово га ис ка за иро ни чан 
и зна чењ ски ам би ва лен тан. Пје сник „не уми је” да пи ше по е зи ју 
ко ја се сма тра кит ња стом и ми ло звуч ном, а ова ко ју пи ше ра за ра 
та кво уми је ће. По е зи ја, ме ђу тим, оста је тре зор је ди них пје сни ко
вих „хар ти ја од ври јед но сти”.

По е зи ја, за Чуч ка, ни је „у слу жби”, и та кву он ни је пи сао, али 
не жи ви ни под ста кле ним зво ном. Она је отво ре на пре ма свим ви
до ви ма ис по ља ва ња жи во та, на ро чи то град ског жи во та, а жи вот се 
нај ве ћим ди је лом у гра до ве и пре се лио.

Чо вјек, а на ро чи то лир ски пје сник, уви јек се на ла зи уну тра; 
ма гдје да гдје да кре не, чо вјек „ула зи на по ље”. Из ла зи ти – зна чи 
ула зи ти у но ви сви јет, би ти опет уну тра. Сви јет је дво стру ко по
у ну тра шњен. Из ла зи ти – зна чи ула зи ти на по ље.

Пред пје сни ке се не пре ста но по ста вља за хтјев за но вим и упу
ћу је им се пре кор да по на вља ју већ ре че но и ви ђе но. Он та по на
вља ња при зна је, али сма тра но во мо гу ћим и до сти жним упра во 
за хва љу ју ћи сна зи има ги на ци је:

Про стор има ги на ци је још уви јек је ши ри од пеј за жа, ко ји вам 
упра во ти тра пред очи ма.

Тај про стор има ги на ци је тре ба осво ји ти, осви је тли ти, име но
ва ти, је зич ки њи ме овла да ти и пре се ли ти га у пје сму ко ја ће би ти 
но ва. У тој по тра зи за но вим пје сник се мо же по слу жи ти опро ба
ним три ко ви ма као што је ре френ, „ко ји уви јек зву чи ре ли гиј ски”. 
На бра ја ње, ко је та ко ра до пре по ру чу ју и упра жња ва ју мо дер ни 
про зни пи сци, а ко ри сте ста ри по сту пак ко ји је Ра бле већ про сла
вио, мо же би ти дра го цјен „опро бан трик” и у мо дер ној пје сми. На
бра ја њем се оства ру је ути сак и илу зи ја пу но ће:

И на бра јај те, име нуј те. Тад љу ди сти чу ути сак да је жи вот 
пун ко око. И да у та квом сви је ту вре ди жи вје ти.

Зна, да кле, Чу чак за удио за на та, вје шти не и „опро ба них три
ко ва” у пје снич ком ства ра њу. Оту да ње го ва по хва ла ком би на то ри ци:

Нај про сти је ре че но, пи са ње је уви јек ком би на то ри ка. Ко је 
вје шти ји у то ме за на ту, иза зи ва ре ак ци је. Друк чи је пи са ње, угао 
по сма тра ња, ин тим на ре то ри ка.

То је за нат ко ји се не мо же опи са ти ни ти про пи са ти не ким нор
ма ма, пра ви ли ма и стро гим за ко ни ма. На ра тив на по е ти ка ни ка да 
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ни је би ла на ро чи то про дук тив на, а са да не ма ни ка квог из гле да. 
Не ма по у зда них на че ла; у при ро ди је пи са ца и њи хо во га по сла да 
кр ше за ко не. 

Опи су ју ћи про цес ства ра ња пје сме, Чу чак ус по ста вља ана
ло ги ју с ал хе ми ча ри ма, вјеч ним тра га чи ма за зла том. Ми је ша ју ћи 
раз не еле мен те тра га ли су за зла том. Зла то ни је су на шли, али „тра
га ју ћи за њим, на шли су то ли ко дра го цје но сти”. Ал хе ми чар ско 
ми је ша ње је уни вер за лан ре цепт, па пје сник ви ди се бе као не ко га 
ко кре а тив но ми је ша и укр шта еле мен те:

Уви јек ври је ди ми је ша ти. Да ни сам пи сац, био бих ка ле мар. 
Ко ји, у вр ту, гле да ка ко му ра сте кру шка, у про зир ној бо ци, на гра ни.

Пје сник ко ји во ли гра до ве, ко ји је увје рен да пи ше ур ба ну 
по е зи ју, као да је остао вје ран ро ма ниј ским за ви чај ним ље ко ви тим 
тра ва ма у сво јој по е ти ци. Он ће по ен ти ра ти свој по е тич ки про лог 
јед ним чу пом хај дуч ке тра ве, по ка зу ју ћи га као сво је тај но оруж је:

Оча јан што мо рам да се бра ним бај ка ма, уз по сто је ћи текст, 
чу вам скри ве не аду те. По пут тра ва ра, ко ји има чи сте вр сте ча је ва. 
По же љи, има и мје ша ви не. Са мо је дан чуп хај дуч ке тра ве, мо же 
мје ша ви ну са свим из ми је ни ти. Тај чуп, мо је је тај но оруж је. Не кад 
је то на на, не кад би је ли глог, не кад ки сел ка сти ши пу рак.

Чу чак са да ва ри ра опис пје сни ка ал хе ми ча ра, и сво је ми је ша
ње еле мен а та да би се до би ло пје снич ко зла то, ме та фо ром ча је ва 
ро ма ниј ских тра ва ра, при че му је пре суд но при су ство јед ног чупа 
хај дуч ке тра ве.

Пје сник од би ја че сту ми сао да пи сац, на ро чи то пје сник, ци
је ло га жи во та пи ше са мо јед ну књи гу, иа ко су се, па ра док сал но, 
све ње го ве пје снич ке књи ге, на кра ју, пост хум но, сли ле у јед ну, и у 
њој се ли је по осје ћа ју, по ка зу ју ћи ме ђу соб ну срод ност и по ве за ност.

Чу чак по ка зу је опрез пре ма днев ној сла ви и при зна њи ма. 
На гра ђе ни пје сник, с лен том на пр си ма, мо рао би по ми сли ти да 
мо жда не ко, мно го бо љи, „но си кру ну од тр ња”. „Оми ље ни” пје сни
ци јед не епо хе мо гу ла ко не ста ти у бу дућ но сти; мо гу се из гу би ти 
у вре ме ну. За то пје сник упу ћу је је дан ри је дак са вјет ко ле га ма – 
„кад вас нај ви ше сла ве, нај ма ње им вје руј те”. 

Про гла ша ва ју ћи „ван ред но ста ње” у про ло гу књи ге иза бра
них пје са ма Шти паљ ком за вје тар (2000), пје сник Бран ко Чу чак 
обје ло да њу је сво ја по е тич ка на че ла, ин те ли гент но и не кон вен цио
нал но. То је та ко ђе при лог есте ти ци шо ка. Ни је ли про гла ше ње 
„ван ред ног ста ња” већ шок, ма кар то би ло са мо у по е зи ји?
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Вра ти мо се, ко нач но, пр вој пје сми из Хо де ло ве Ан то ло ги је 
– Чуч ко вој пје сми „Шок” из 1971. го ди не, у ко јој је ње мач ки ан то
ло ги чар ви дио „ди рект но вре ђа ње пар ти је” као не што за и ста шо
кант но.

Пје сма „Шок” има два оквир на, без ма ло си ме трич на ди је ла и 
је дан сре ди шњи, са цен трал ним сти хом из дво је ним гра фич ки ве ли
ким сло ви ма и то ли ко ри јет ким зна ком уз ви ка: ЈЕ БЕ НА СТРАН КО! 
Пје снич ки су бје кат под у ча ва сво је са бе сјед ни ке ка ко да на сту пе и 
да се вла да ју. Шок по чи ње већ од пр во га сти ха, ко јим се из ра жа ва 
нео п ход ност про мје не иден ти те та – про мје не по ла – за ак ци ју ко ја 
сли је ди:

Ако сте му шко пре тво ри те се у
жен ско

Ако сте жен ско пре тво ри те се у
му шко 

По пе њи те се на пр ви, дру ги, тре ћи
че твр ти, или би ло ко ји спрат не ке

ку ће 
На мр шти те се у ли цу
та ко да оно по ка зу је
гнев, мр жњу, по длост и кри ми нал исто вре ме но. 

У сре ди шњем ди је лу се опи су је упут ство за енер гич ну ак ци ју:

Енер гич но при ти сни те звон це крај
вра та 

Ка да се на вра ти ма по ја ви
не чи ја мај ка, не чи ји отац, не чи ја 
се стра, ро ђак или би ло ко,
енер гич но му скре ши те у ли це из
свег гла са,
гле да ју ћи не по зна том рав но у очи:

ЈЕ БЕ НА СТРАН КО!

У тре ћем ди је лу су упут ства за од ла зак у по нов но пре ру ша
ва ње. Им пе ра тив је од по чет ка до кра ја пје сме до ми нант на фор ма:

На гло се окре ни те (без да љих ри је чи)
Спу сти те се низ сте пе ни це, до ђи те се би,
Стре си те ра ме ни ма
Ако сте до то га ча са још уви јек би ли

му шко 
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пре тво ри те се у жен ско 
Ако сте би ли жен ско
пре тво ри те се у му шко. 

Је ди ни ди рек тан го вор, ис так нут ве ли ким сло ви ма, чи ме до
би ја ста тус гра фо сти ле ме – ЈЕ БЕ НА СТРАН КО! – те шко је пре ве
сти на ње мач ки, ко ји има ве о ма раз ви је ну фи ло соф ску тер ми но
ло ги ју, али за о ста је у псо вач кој лек си ци. Хо дел то пре во ди са: DU, 
SCHE I SE PAR TAI! – што би от при ли ке зна чи ло: ТИ, УСРА НА ПАР
ТИ ЈО, или СРА ЊЕ ОД ПАР ТИ ЈЕ.

Про блем је и са лек се мом СТРАН КА: та име ни ца је у срп ском 
ви ше знач на. Мо же озна ча ва ти стран ку у спо ру, стран ку на шал те
ру, кли јен та, пар ти ју и ко зна шта све још. У пре во ду је то по ста ла 
вр ло јед но знач на ри јеч – пар ти ја – при че му се ми сли на вла да ју ћу, 
ко му ни стич ку пар ти ју.

У сва ком слу ча ју, Чуч ко ва пје сма из 1971. го ди не до би ла је 
че тр де сет го ди на ка сни је на ак ту ел но сти и у пре во ду и у ин тер пре
та ци ји. И оста ла је не са мо естет ски шок.

Пје сма „Ди вља На та ша” об ја вље на је у дру гој Чуч ко вој књи зи 
Же сто ка мар ме ла да, из 1973. го ди не и у њој су од но си из ме ђу лир
ског су бјек та и лир ске ју на ки ње до ча ра ни пре о бра жа ји ма у жи
во тињ ске фи гу ре и гро те ском, што до во ди до дра ма тич ног оне о би
ча ва ња и пје снич ких сли ка, и лир ских ју на ка и лир ског си жеа:

Пу сти ла ме с лан ца ди вља На та ша
Она во ли свог пса
За то сам ла јао ци је лу ноћ.
(...)
На па си се тра ве на па шња ци ма
и на хра ни сву ме на же ри ју
кроз сво јих пет си са

При коп чај ме мо лим те по по врат ку
и пре кри жи мо је име у ал ма на ху
са да ту мом од де се тог фе бру а ра!

Пје сма „Руч ни ши пак Га ври ла Прин ци па” је из тре ће по ре ду 
Чуч ко ве књи ге, Во у ку пу су, из 1981. го ди не. Ни је на ста ла ни ка квим 
ју би лар ним по во дом – што је за Чуч ка при род но – већ је из раз пје
сни ко ве спон та не ин спи ра ци је. Чу чак не во ди пје сму пре ма еп ском 
ју нач ком под ви гу и па те ти ци, већ пре ма про те сту и не при ста ја њу, 
ко ри сте ћи ци та те и игре ри је чи ма, а осла ња ју ћи се на срп ски мен
та ли тет и на скло ност псов ка ма чим у жи во ту по ста не ти је сно:
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Сво јим сте уши ма чу ли:
На род стра шно во ли да псу је.
Баш сад је не ком оти шла
кр ва ва мај ка. 
Баш је не ко
у ухо, у нос, у гр ло, у уста. 
На род стра шно во ли да псу је,
са мо пип ни те жи лу ку ца ви цу
са мо ста ви те ру ку на ср це. 

У сре ди шњој стро фи је на вод ни пје сни ков ро ђак Га ври ло, и сам 
пје сник и чи та лац по е зи је, ко га на псов ке упу ће не Фер ди нан ду 
ин спи ри ше Шек спи ров Ри чард Дру ги:

Ро ђак мој, ре ци мо, Га ври ло,
чим је чуо ри је чи Ри чар да Дру гог:
„у име бо га по сје дај мо на зе мљу
и при чај мо ту жне при че о смр ти кра ље ва”
то ли ко се на љу тио на Фер ди нан да
да га је ис псо вао у Са ра је ву
на мр тво име.

Ис псо ва ти на мр тво име, у овом слу ча ју, зна чи усмр ти ти. Фра
зе о ло ги зам је, као у по е зи ји Вас ка По пе, вра ћен свом пр во бит ном, 
бу квал ном зна че њу и опред ме ће њу, па зна чи – усмр ти ти. Мр тво 
име је опет, бу квал но, мр тво име, од но сно уби је ни пре сто ло на
следник. 

Пје снич ки су бје кат во ли та кве псо ва че по пут ро ђа ка Га ври ла, 
па је си гу ран да ње гов ро ђак још уви јек пр ко си и псу је без ри је чи, 
по ка зу ју ћи руч ни ши пак ис под зе мље:

Во лим та кве ре ак ци је:
кад се љу ти он псу је, уда ра ша ком од сто
или пљу је.
Мо гу се за кле ти да му још
руч ни ши пак ви ри из зе мље
и да му се ви ди
цр но ис под нок та. 

Па те ти ка је за ми је ње на ху мо ром; дра стич ност до га ђа ја је 
ти ме убла же на, а ри јеч атен тат или уби ство се ни не по ми ње.

Пје сма „Вој ник про да је др ве ну пу шку” већ на сло вом су ге
ри ше рат, рат не и по сле рат не да не, а об ја вље на је у књи зи Мр сна 
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пер ни ца из 1997. го ди не. Вој ник је пре жи вио рат, али ни ко не хаје 
ни за ње га ни за ње го ву др ве ну пу шку. Ње му жи вом не ма ни ко ни 
сви је ћу да при слу жи.

Вој ник про да је др ве ну пу шку
на тр го ви шту. И ни ко је не ће. 
А ње му, жи вом, на кра ју ра та,
ни су упа ли ли све ће. 

Др ве на пу шка ви ше ни ко га не при вла чи ни као оруж је, ни као 
играч ка, ни као ро ба. Су ви шни су по сли је ра та и вој ник и ње го ва 
пу шка, чак и ка да је „ре зба ри ја” и играч ка:

На пи ја ци вој ник, чу до то,
ре зба ри је ну ди, ни ко да ку пи,
са мо раз гле да.
Да опа ли из ње, ко ће да се усу ди?
Је ди но де ца пр стом по ка зу ју
у пу шку др ве ну и вој ни ка. 
Оче ви, мај ке ву ку их у стра ну,
ко по ли цај ци ка жње ни ка. 

Ма ко ли ко се по на вља ла суд би на бив шег рат ни ка, ислу же ног 
вој ни ка – а по на вља се као ар хе тип ми ле ни ју ми ма – вој ник је 
уви јек из не на ђен и уви јек по ста вља по сљед ње раз о ча ра ва ју ће пи
та ње: „Зар ова кав крај ра та?” Исто ри ја је ло ша учи те љи ца жи во та 
или је чо вјек лош уче ник. Др ве на пу шка ће утје шно по слу жи ти 
као ја стук вој ни ку ко ји ли је же крај пи јач них вра та, као да су и он и 
др ве на пу шка пи јач ни от пад. При том се гла гол за ле ћи, из вој нич
ке тер ми но ло ги је, ко јим се озна ча ва за у зи ма ње по ло жа ја за паљ бу, 
па ро ди ра и ко ри сти као озна ка за „за у зи ма ње ле же ћег по ло жа ја” 
по ред пр вих пи јач них вра та, са др ве ном пу шком као ја сту ком:

Не про дав пу шку вој ник за лег не
крај пр вих пи јач них вра та.
С пу шком као ја сту ком,
не ма па за ра – 
зар ова кав крај ра та.

На слов „Ову би во ду тре ба ло оку па ти” зву чи као ду хо вит нон
сенс, као ап сурд, као дјеч је ви ђе ње: ка ко оку па ти оно чи ме се ку па? 
Али тај се на слов Чуч ку за и ста по сре ћио и за пје сму ис пје ва ну 1. 
мар та 2004. го ди не, и за по сљед њу пје снич ку збир ку из 2005. го
ди не, и он до ла зи из Чуч ко вог осје ћа ња сви је та.
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Пр љав је сви јет и ва ља ло би га оку па ти, али је во да још пр ља
ви ја. А ка ко и чи ме оку па ти за га ђе ну во ду? Отро ва на су сва че ти ри 
све та еле мен та: во да, зе мља, ва здух и ва тра. За тро ва но је људ ско 
ти је ло. А тек ду ша. То се све иш чи та ва и слу ти из Чуч ко вих пје
са ма, као ва пај за чи стом во дом и ри ту ал ним пра њем и чи шће њем 
огром ног људ ског смра да и га длу ка. 

Ва ља про вје три ти по сте љи ну, по ку пи ти маг не том ле те ће 
игле из дјеч јих кре ве та ца, ста ви ти ко мад те ле ћег ме са на мо дри цу 
око ока, из ва ди ти кон це из за ши ве не ра не. Али ка ко оку па ти блат ну 
во ду ри ну ко ја те че у „шах то ве на ге те ули це Ива на Ка ра ма зо ва”? 
Та не мо гу ћа, ап сурд на иде ја са мо уве ћа ва не спо ра зу ме са без над
но пр ља вим сви је том ко ји има ули цу Ива на Ка ра ма зо ва. Не ма 
мно го на де ни за очи шће ње у ужас и бла то огре зло га сви је та, ни ти 
за ку па ње „блат не во ду ри не”. Већ сви јест о за га ђе но сти сви је та и 
о по тре би ку па ња блат не во де иза зи ва не по вјер љи ве и сум њи ча
ве по гле де као што их иза зи ва ју лу да ци и лу де иде је, као што их 
иза зи ва из у зе тан Чуч ков на слов „Ову во ду би тре ба ло оку па ти”. 
Ва пај за би стром, чи стом во дом би ва ће све гла сни ји, уза луд ни ји 
и без на де жни ји.

Пје сма „Бла го оном ко ме оцр нио” из вор но је из књи ге Го рио 
ко ове но ви не из 2002. го ди не. Ње но оне о би че ње, очу ђе ње до ла зи 
из пре о бра ћа ња оче ки ва не кле тве пу не зла и не га тив не енер ги је 
усмје ре них на кле вет ни ка – у бла го слов и оба си па ње то га кле вет
ни ка нај љеп шим же ља ма. Ху мор до ла зи упра во из то га пре о бра
ћа ња и из не вје ре но га оче ки ва ња. На мо де ран на чин је упо шљен 
фол клор – у под тек сту пје сме су кле тва и бла го слов, фол клор ни 
жан ро ви. При том се они окр шта ју и ро ки ра ју, па оче ки ва на кле тва 
по ста је нео че ки ва ни бла го слов. Бла го си ља се пре ступ ник, гре шник, 
кле вет ник; не ко ко је на нио увре ду и за слу жио кле тву и про клет
ство. Та ко бла го слов ни је са мо бла го слов већ и па ро ди ја кле тве. 
Оту да и по тре ба за ре фре ном у ко јем се по на вља ко ме је бла го слов 
упу ћен, али оту да и јед на је ди на же ља у ко јој се на ла зи ри јеч из 
„ни ског”, „до њег” ре ги стра, и ху мор ко ји ци је ло ово пре о бра ћа ње 
кле тве у бла го слов пра ти, а ко ји је не сум њив знак ду ха па ро ди је:

Гдје ру ку мет не да но ва ца увек се би на ђе,
на коц ки до би је ки ри џи је, од се бе имућ ни је. 
И по ли тич ко ру ко вод ство, моћ но ко ли ко и др жа ва нам.

Онај, ко ји ме међ’ љу ди ма оцр нио!

Гдје по са ди, да му ник не.
Гдје за пје ва, да тра же јо ош.
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Гдје по пи је, да нат пи је. 
Гдје прд не, да за ми ри ше.

Ко ји ме међ’ љу ди ма оцр нио!

Бла го ти је оном.
Бла го ти је оном.

Ко ји ме међ’ љу ди ма оцр нио!

Хо дел за тва ра свој из бор из Чуч ко ве по е зи је пје смом „Мо тив 
мр тве дра га не”, об ја вље ном у збир ци Мр сна пер ни ца из 1997. го
ди не. Лир ски су бје кат ло ше спа ва и ју ри гра дом тра же ћи умр лу 
дра га ну. Она га че ка на сва ком углу и го во ри му зем ним гла сом, 
иа ко је из вје сно да је мр тва, бес тје ле сна и без сјен ке – сво ју сјен ку 
но си под ми шком. Пи та је да ли пје ва кр ва ве свад бе и љу би ли зе
ле но, вје ро ват но оно стра но, ли це. Лир ски су бјект се сâм пре о бра
жа ва у леш: све је на се би „ски нуо с ле ша”: „и стас, и глас, и ко су”, 
па при зи ва мр тву дра га ну да уста не, она ко ка ко је Христ при зи вао 
Ла за ра из Ви та ни је да уста не. Оту да по зи ви: „Дје вој ко, уста ни” и 
„Ла за ре, иза ђи!” – по ста ју ре фре ни ко ји се по на вља ју и ва ри ра ју 
кроз пје сму. Ста ри мо тив се ур ба ни зу је, бла го иро ни зи ра и па ро
ди ра. Али вјеч но жи ви. 

Бран ко Чу чак је био и остао да ро вит, свој и не сре ћан пје сник. 
Не мо ра те га по зна ва ти да би сте то зна ли; то се ви ди из ње го вих 
пје са ма. Ва ља је дан ње гов де ми ну тив – сма кић сви је та – не чи јег 
ци је лог опу са. Са мо су де ми ну ти ви Но ви це Та ди ћа бо љи од овог 
Чуч ко вог. Овај пје сник се не сум њи во за слу же но на шао у ње мач
кој ан то ло ги ји срп ског пје сни штва дру ге по ло ви не два де се то га 
ви је ка. Ње го вих се дам иза бра них пје са ма оправ да ло је из бор и пје
сни ка и пје са ма, и пред ста ви ло Бран ка Чуч ка као нео а ван гард ног 
пје сни ка, што он и је сте био.

Има Чу чак низ пје са ма ко је су ба рем на ни воу ври јед но сти 
ових иза бра них, а кат кад и бо ље од њих. У књи зи По е зи ја, ко ја са
др жи све Чуч ко ве пје снич ке књи ге, а ко ја је на ста ла за хва љу ју ћи 
при ја тељ ском тру ду Бран ка Бр ђа ни на Ба јо ви ћа и из да вач ком по
ду хва ту ЈУ На род не би бли о те ке „Бран ко Чу чак” у Хан Пи је ску 
2012. го ди не, мо гућ но је на ћи на де се ти не од лич них пје са ма. То 
су, ка ко би пје сник ре као, ко ри сте ћи се ме та фо ром из еко ном ске 
и бан кар ске је зич ке сфе ре, ње го ве је ди не „хар ти је од ври јед но сти”. 
На ве шћу са мо не ке, ме ни дра ге на сло ве: „За ди хан, зно јан, го њен 
чо вјек”, „Ме ле мар бди на отво ре ној ра ни”, „Че сти ти ин фаркт”, 
„Ули ца Гол гот ска б. б.”, „Па кле на кар то те ка”, „То вље ње Оди се ја”, 
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„Сли је пи пје ва чи пје ва ју у мра ку”, „Жу та сук ња над ам би сом”, 
„Дје вој ке оку па не кр вљу”, „Бе лим бе дри ма идеш кроз ко при ве”, 
„На кон до бро об ра ног бо ста на”. 

Бран ко Чу чак је до бро об рао свој бо стан и у сми слу не срећ ног 
жи вот ног би лан са, и у по гле ду бо га те пје снич ке бер бе. Мир но 
по чи вај, пје сни че Бран ко Чу чак у сво јој ро ма ниј ској цр ни ци, ко ју 
си та ко на дах ну то опје вао, па ћу тим тво јим сти хо ви ма за вр ши ти 
сво је скром но сло во:

ЦР НИ ЦА

Тре ба ло би ме ус пра ви ти,
јер уко со ле жим,
јер збра јам ра чу не
у ко ји ма из ла зи ну ла. 
Ме ни је ван ред но ста ње,
зе мљо мо ја цр ни цо,
из ко је на че све што је нај бо ље:
кром пир, лу цер ка, ла ван да, ли мун
и ци је ло мо је по ко ље ње.
Цр ни лук.
Цр ни пе так.
Цр ни син.
Цр ни Вла ди мир.
Цр ни кос, цр на мо ја
зе мљо цр ни цо.
Мо ја тет ка ни шта не чу је.
Мо ја дра га ра ди за но вац,
Мој дру гар на мо је очи уми ре.
Мо рам на бра ја ти ко декс на па ће них.
Мо рам цр та ти мут не пеј са же.
Ме ни је ван ред но ста ње,
зе мљо мо ја,
мо ја цр ни цо,
из ко је уку пан, ла жу ми сти ци,
ни кад ни ћи не ћу.

Хан Пи је сак,
30. мар та 2019. г.




