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СО ЊА МИ ЛО ВА НО ВИЋ

ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ: КА ДА БИХ БИО  
ПЕ СНИК ИЛИ ПИ ТА ЊЕ СТИ ЛА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ис ти че стил ски и по е тич ки по тен ци јал 
ис ка за ка да бих био пе сник у по е зи ји Дра га на Бо шко ви ћа, ко ји осим 
ау то по е тич ке ди мен зи је фи гу ри ра и као кул ту ро ло шки и ху ма ни
стич ки знак. Ди ја ло шки ка рак тер овог из ра за ука зу је, из ме ђу оста
лог, на то да пе сник сво ју по е ти ку и екс пли цит но осми шља ва као 
по е ти ку тра га. Због то га се на гла ша ва пре све га он то ло шка ди мен
зи ја ове по е зи је, a уз то и ак ту ел ност тре нут ка из ко јег се чу је овај 
са мо свој ни пе снич ки глас.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дра ган Бо шко вић, ка да бих био пе сник, 
стил, траг, он то ло ги ја пе сме.

У јед ној од за вр шних пе са ма пе снич ке књи ге Жи вот и ја смо 
квит! – ви бер пунк по е зи ја, Дра ган Бо шко вић, иду ћи све да ље и 
да ље од жи во та, оста вља опро штај ну по ру ку:

Да ље од муч ни не по на вља ња,
да ле ко од сва ке ку ће, остр ва, гра да, да ље,
по себ но ме за ни ма све оно
што је иза угла књи жев но сти,
и све оно што ће по сле ме не
би ти пи са но и из го во ре но, 
јер, као ни у оно ме пре,
ни у то ме се бе сре сти не ћу...

(„that’s me in the cor ner”) 

Kада се у тој „но стал ги ји за бу ду ћим”, као „епи ло гу дра ме 
до ла ска” на ја вље ној у прет ход ној књи зи Ave Ma ria! („that’s me in 
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the cor ner”, „ме ло ди ја сви та ња, хим на до ла ска, не бе са”), а те ста
мен тар но још од Оца, на не ком зва нич ном ску пу јед ном бу де го
во ри ло и о ње го вој по е зи ји, про у ча ва о ци ће би ти у не при ли ци 
ка ко да то учи не. На вик ну ти да не ког пе сни ка раз у ме ва мо из ње
го вих глав них те ма, иде ја, пе снич ких стра те ги ја, да не чи ји опус 
раз ла же мо на низ ра зу мљи вих пи та ња, не би смо ли це ли ну не ка ко 
по се до ва ли, и та ко се бе уве ра ва ли у зна ње, и уми ри ва ли сми слом, 
збу ње ни, оста ће мо „пра зних ру ку”, да не ка же мо „пра зне гла ве”, 
а сва ка ко у пра зни ни се бе. Не ће то би ти за то што у збир ка ма овог 
пе сни ка не ма глав них и глав ни јих те ма, што не ма лајт мо ти ва, јер 
има их по за ма шно, не за ви сно од то га ка ко ће мо те „пу ту ју ће” ре
чи или зна ке струч но име но ва ти, или за то што се о иде ја ма не 
мо же го во ри ти, јер упра во су оне у овим сти хо ви ма кључ не, већ 
сто га што је све упле те но у из ра зи то раз гра на ту мре жу по ет ских 
и кул ту ро ло шких зна ко ва, и то та ко упле те но да из ми че би ло ка
квом сво ђе њу, по нај ма ње те о риј ском. 

За то нај пре, иа ко да ле ко од ми сти фи ка ци је (зар при ли чи да нас 
та ко го во ри ти?), ка же мо: Ви ди, по е зи ја! Чу до по е зи је се до го ди ло, 
ка ко то с истин ским чу дом већ би ва – нео че ки ва но и ти хо. И што 
је ин те ре сант ни је, оно на ста вља да тра је, јер се „све ће” с не сма ње
ном ве ром „па ле” и „сва ком но вом пе смом ула зи у храм” („Чи та ти 
по е зи ју”), у пе сни ков отво ре ни ко мос (Úri sten), а ње го ве ре чи, ка ко 
је Сар тр при ме тио по во дом Кјер ке го ро вих, по ста ју на ше вла сти те 
ре чи; чи та ју ћи их, до ла зи мо се би. И још да ље, с уха и ре чи – по след
ње пе снич ке књи ге пу не су озву ча ва ња и, с по себ ним раз ло гом, 
оно ма то ме ја – по зор ност „Па зи, по е зи ја!” све ви ше се упра вља на 
око и на по глед. Као што Јов ре че Го спо ду, „уши ма слу шах о те би, 
а са да те мо је око ви ди”, та ко и ми све ви ше „ви ди мо” ову по е зи ју. 
Још одав но нам за пра во пе сник отва ра сво ју пе сму, ма те ри ја ли
зу је њен звук као ње ну он то ло шку су шти ну, пи шу ћи је раз от кри ва 
се бе, увек се из но ва бу де ћи у би о гра фи ји („Ка да бих био пе сник”), 
„хо да” пе смом (Úri sten), ко ја у по след ње об ја вље ној зби ци „уми ре”, 
да би нам спо зна ју пре до чио ши ром отво ре них очи ју: 

Гле дај, дра ги мој, гле дај
с очи ма По ља ка и ави о ном у зе ни ци 
и у ми ру про ве ди овај дан,
бла го и ти хо,
у не пре ста ном за гр ља ју без гр ље ња и љу бље ња,
јер ти си чо век ко ји се не љу би,
ко ји са мо гр ли, гр ли,
и бу ди ави он у оку на цр та ном на па пи ру,
и, на за пре па шће ње при сут них, гле дај,
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са мо гле дај из пла во си ве зе ни це бес крај ног убр за ња
не жно, као кад се тек ро ђе на бе ба на сме је у сну,
кроз ма ле, про зир не кап ке – Ур.

(„кроз ма ле, про зир не кап ке”)

Ма да ов де не ће мо раз ма тра ти пе снич ки стил Дра га на Бо шко
ви ћа па ра ме три ма сти ли сти ке, ни ти ње го ву по е зи ју чи та ти на фо ну 
Де ри ди ног ди ја ло га са Ни че ом по во дом то га шта је стил, из до
тич ног тек ста тек за др жа ва мо па жњу на то ме да је „пи та ње сти ла 
као пи та ње пи са ња, пи та ње јед не ма му за ју ће опа ра ци је, моћ ни је 
од свег са др жа ја, сва ке те зе и сва ког сми сла”1, и да је оно, као та
кво, екви ва лент но пи та њу жи во та. А мо же мо то и ова ко ка за ти: 
пи та ње сти ла је Иса и ја.

На звао бих сво јим стил
Ко ји хо ти мич но ис цр пљу је све сво је мо гућ но сти,
Пра ве ћи соп стве ну ка ри ка ту ру;
На звао бих сво јим по след њу ета пу сва ког по сто ја ња,
Раз ба ци ва ње са мим со бом,
Не зре лост.
За то тра жим од ове пе сме да об на жи се бе,
Да не убла жа ва свој грех,
И да се, док ру ко пис дрх ти на па пи ру,
По зо ве на Ма те ја
: Што на пи сах – на пи сах!
Јер она је са мо ри там јед ног гу бит ни ка
Ко ји кри во тво ри и соп стве ну смрт.

(„Иса и ја”)

Он то ло шко пи та ње сти ла у по е зи ји Дра га на Бо шко ви ћа сто га 
је по ве за но са ег зи стен ци јом пе снич ког су бјек та, за ко ју се, из ме ђу 
оста лог, ве зу је и то да стил је сте же на. Фи гу ра ци ја Бо го ро ди це, али 
и „јед не пре ле пе да ме”, све те же не ко је има ко ли ко и Је ле не ко је 
не ма, мо гле би се ми сли ти у об зо ру сти ла и стил ског уко ли ко на 
уму има мо да је стил све, ка ко је то Штај гер сма трао ка да је у пи
та њу књи жев ни текст, а што Бо шко ви ће во до са да шње пе сни штво 
уве ли ко по твр ђу је. За то се и отва ра ју мно го број на пи та ња, јед но
став на ко ли ко и те шка: ка ко ми сли ти по е зи ју ко ја је зна ков но, 
кул ту ро ло шки и он то ло шки пре мре же на од „тек ста као све та” и 
„све та као тек ста”, до „пра шња вих трун чи ца сми сла”, од ки кло па 

1 Жак Де ри да, „Пи та ње сти ла”, 2016: http://www.tvo racgra da.com /knji ge/
scribd/pi ta nje sti la.html, <1. 9. 2020.>
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и Би бли је до ро кен ро ла и стри па, а о ко јој је, та ко ђе, то ли ко по
хвал но, те мељ но, ле по и при ја тељ ски пи са но? Ко ју стра те ги ју 
при ме ни ти у тек сту отво ре ном за ви ше стру ка чи та ња, а не при
ви ле го ва ти јед но? Ка ко, при све му то ме, се бе су сти ћи у по е тич ком 
убр за њу ко је овај пе сник по след њих го ди на сво јим лир ским пи
смом чи ни у са вре ме ној срп ској по е зи ји? Ве ро ват но би, у ње ном 
ду ху, нај по де сни ји го вор био до бро про на ђен тон (али и он је већ 
по го ђен), или го во ри ти ње ним је зи ком, је зи ком раз град ње, пре 
не го тра жи ти сми сао, бу ду ћи да га она сво јим мно го број ним се ман
тич ким ру кав ци ма де ста би ли зу је. Опет, и књи ге ово га пе сни ка 
раз ли ку ју се по то ну, рит му и те ло су пе сме, оне су ме лан хо лич не 
и ре во лу ци о нар не, успо ре не и убр за не, има по е ма као и ду жих и 
кра ћих пе са ма, па мо жда тек у тим ра спо ни ма и ни јан са ма, из њих 
за пра во, тре ба тра жи ти не по но вљи во пе снич ког тек ста. 

Но и по ред при зна ња не мо ћи зна ња пред пе снич ком „свемо
жном” реч ју2, ове су не до у ми це, по ред оста лог, чи та лач ки на ста
вак за пи та но сти ко ју је пе сник по ста вио у књи зи Отац: „Ка ко 
из но ва раз у ме ти одав но ис пи са не стра ни це не ба / ка да ви ше не 
уме мо ни да чи та мо” („Отац је учио”). Чи та ње је тек је дан од зна
ко ва у пе снич ком тка њу о из гу бље ној ху ма но сти, за бо ра вље ној 
пе сми, од ло же ном соп ству, љу ба ви ко ја ни шта не же ли и пе сни
ко вој Бо го ро ди ци. Иа ко је пре сти жна на гра да „Бран ко Миљ ко вић” 
Бо шко ви ћу при па ла за књи гу Ave Ma ria!, све је по че ло књи гом 
Отац, ко ја ра ди кал но и фун да мен тал но, а опет ти хо, ка ко је по е
зи ји у са вре ме ном све ту до су ђе но да го во ри, од ре ђу је на ше раз у
ме ва ње по е зи је да нас. 

Чу ве но пи та ње о то ме мо же ли се пе ва ти на кон Ау шви ца у 
по е зи ји на шег са вре ме ног пе сни ка отва ра се у про ши ре ном, онто
по е то ло шком хо ри зон ту: да ли је уоп ште мо гу ће пе ва ти, чи та ти. 
Ху ма ни зам би, са гла сно Бах ти но вом по и ма њу те ме, мо гао би ти 
око сни ца ове лир ске при че, лир ске ре ке, у шта се ре чи, пој мо ви, 
го вор свих пе снич ких збир ки сли ва ју, и то сто га јер се у ње му укр
шта и пре ла ма ау то би о граф ско и исто риј ско, дух вре ме на и ин ди
ви ду ал но, ода кле из ра ња ју све ње не фи гу ре и сви ње ни тро пи. И 
сам се тај по јам, за пра во не по јам, већ, де ри ди јан ски, пој мов ност, 
оспо ља ва као différаnce, из но ва осве тља ва ју ћи и усло жња ва ју ћи 
ху ма но иза хо ри зон та на шег чи та ња. До ни шта ху ма ног, ре као би 
пе сник. Или још опо ри је, до „дво стру ког ни шта” („све на овом све
ту је већ би ло”). За то нас овај лир ски ток, сво јим вр то гла вим брза
ци ма, вра ћа основ ном ис ку ству чи та ња, па ра фра зи рај мо Ели о та, 

2 „Свемо жном” Бо шко ви ће ву по е зи ју на зи ва Ча слав Ни ко лић у тек сту 
„Ри там до ла ска или Бла же ни са мо ти хо оду”, у: Ave Ma ria!, Бе о град 2018, 37–45.
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да осе ћа ња прет хо де раз у ме ва њу. А опет, иа ко у от по ру те о ре ти
за ци ји, ко ја нас уда ља ва од „уну тра шњег ис ку ства” чи та ња, од 
не по сред но сти зна ка, или оно га што Мо рис Блан шо на зи ва „ла ким, 
не ви ним да”, по е зи ја Дра га на Бо шко ви ћа на го ни нас да је ми сли
мо. Ми сле ћи је, ми се не уве ра ва мо је ди но у пи са ње „ду бо ких и 
са мо ду бо ких пе сма ма” („Чи та ње”), већ и на тој рав ни би ва мо 
за те че ни, ка ко је то о њој већ при ме ће но, „без да ном сми сла”3, 
би стри ном уну тра шњег чу ла.

Ка да ка же мо да је све по че ло књи гом Отац, ти ме не же ли мо 
ре ћи да је то и Бо шко ви ћев пе снич ки по че так, јер он је и пре ове 
збир ке имао об ја вље не књи ге пе са ма (Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви лон 
од ка ра та, У јед ном те лу, Иса и ја), ни ти под ти ме под ра зу ме ва мо 
не ки ра ди кал ни по е тич ки за о крет, ма да би се о зна чај ни јим про
ме на ма лир ског ис ка за мо гло го во ри ти, већ у ви ду има мо ону реч, 
стих, знак, ко јом пе сник по ста је пре по зна тљив, па и не по но вљив, 
ау тен ти чан, је дин ствен. Свој пот пис Дра ган Бо шко вић је про на
шао у ис ка зу „Ка да бих био пе сник”, на сло ву увод не пе сме из 
књи ге Отац, ко ји се, го то во де це ни ју, из но ва по ја вљу је у ње го вим 
пе снич ким књи га ма, „те то ви ра ју ћи” он то ло шке пеј за же тек ста. 
У из ра зу ка да бих био ста ло је све оно што га по е тич ки и ми са о но 
од ре ђу је као пе сни ка, и да ље, што га исто риј ски и кул ту ро ло шки 
од ре ђу је као би ће. Она је стил ње го вог тек ста, ре као би Ин гар ден, 
а Де ри да би до дао сти ло ви, јер их има ви ше од јед ног. И то је тач но, 
јер се ово по тен ци јал но ег зи стен ци је, (де)ми сти фи ко ва ње су бјек
та и пе сме, на пе тост ау тен ти за ци је због ко је се ни пе сма ни пе сник 
не сми ру ју, због ко је се рав ни бив ство ва ња ме ша ју у мо гу ћим и 
не мо гу ћим иден ти те ти ма раз и гра ва у сва кој на ред ној збир ци, ме
ња ју ћи ме ста, а ти ме раз и гра ва ју ћи и по тен ци јал ње ног сми сла, све 
до, кли ма тич ног, или пак ан ти кли ма тич ног, „ка да бих био чо век”, 
„да ли сам чо век”. Лан ча но, ступ ње ви то, ско ко ви то, оно је ди ја
ло шко, у сми слу јед ног спо ља шњег и уну тра шњег раз го во ра, раз
град ње по е тич ких и ху ма них сте ре о ти па и са мо ра зград ње, и на 
тај на чин драм ско. Због то га је упра во, по ред или ми мо гра ма тич ке 
кон струк ци је, отво ре но ка бу ду ћем. Из раз ка да бих био, опи ру ћи 
се то ме да бу де кла сич на књи жев на фик ци ја, за пра во ни је по е
тич ки ста бил на фор му ла, јер се ите ра бил но шћу не сми ру је, већ 
са мо пле ше, Де ри да би ве ро ват но ре као бро ди, он је по пут та ла са, 
пе не ко ју та лас оста вља, у ко јој ме ња ме ста, увек по ста ју ћи „дру
га чи ји и но ви”. Из ме шта ју ћи се, уки да хи је рар хи ју, ре то рич ким 
обр ти ма осми шља ва се бе. То ег зи ли јар но ка да бих био де цен три ра 

3 В. Алек сан дра Се ку лић, „Не скром ност по е зи је, без дан сми сла или 
Ка ко се по ста је”, Ко ра ци, Кра гу је вац, год. XLIX, св. 4–6, 2015, 83–88.
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ко ли ко пи та ње су бјек та ег зи стен ци је то ли ко и тек ста, пе сни ка, 
про тре са чи та ње, и чи та о ца. Не ма кра ја, са мо лу та ња и тра га ња. 
И за то „ко рак по ко рак, бог по бог” (Úri sten).

Стих ко јим за по чи ње књи га Отац, „Ка да бих умео да пи шем”, 
озби љан је, те жак и му чан ис каз, упра во јер га из го ва ра са вре ме
ни пе сник, оп те ре ћен тре нут ком из ко јег го во ри, али и свих оних 
ко ји су ми ну ли. Да ле ко се жност пи та ња ко ли ко је би ће из гу бље но 
ве зу је се, не слу чај но, и за Грч ку:

У Грч кој је све ра ци о нал но и јед но став но,
не ма тај не, има бо го ва, све је про пи са но:
хо бот ни ца за ру чак,
же ле за до ру чак, 
ги рос се је де по сле шест. 

(„Грч ка”)

Где је не из ве сност, где је зеб ња, где Чо век, пи тао би исто и 
Пе ки ћев Ар но. Мо жда опет баш у Грч кој, јер она је „у бан кро ту од 
свог на стан ка” („Грч ка”). У кон ти ну и ра ном, или гра да циј ском4, 
ни хи ли ра њу зна ка, ни Грч ке не ма: 

Не ма Грч ке,
ор га не др жим у ру ка ма,
ор га не, као ма сли не,
као да ро ве зе мље при но сим на жр тву,
а не мам ко ме, ор га на не ма, Грч ке не ма.

(„Ни че га не ма”)

По сле ди ца тог ми мо хо да би ћа и све та, исто ри је и по је дин ца, 
је сте он то ло шки не спо ра зум са све том, или ра на исто ри је, а та ко и: 
„Ра на ау то би о гра фи је: / од ла зим, вра ћам се, / спо зна ја ту ни шта не 
по ма же: / ко га на ла зим, ко га гу бим?” („Бо жић 2011”). Да кле, пе
сник нам, до след но и упор но пе ва ју ћи о не по но вљи во сти ар хај ског, 
вра ћа људ ско, и ти ме нас ра ња ва. Као Ан дрић Ћа ми ла.5 „Ка да бих 
умео да пи шем” из го ва ра мо у тре нут ку ка да смо пла не тар но, или 

4 Ми ли ца Ћу ко вић ис ти че да је за Бо шко ви ће ву пе снич ку књи гу Жи вот 
и ја смо квит! ка рак те ри стич на гра да ци ја ни хи ли ра ња. В. „Иза угла”, у: Жи вот 
и ја смо квит! – ви бер пунк по е зи ја, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 
2020, 121–127. У кон тек сту пе сни ко вих до са да шњих збир ки, па и ау то по е тич ких 
сти хо ва из по ме ну те збир ке („ми слио сам да сам пре бо лео мо дер ни стич ке ме
та фо ре / а из но ва при ста јем на ни хи ли ра ње”), ис по ста вља се да је реч о ње го вој 
по е тич костил ској кон стан ти.

5 В. Дра ган Бо шко вић, „Про кле та авли ја Иве Ан дри ћа”, у: За блу де мо
дер ни зма, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2010, 45–66.
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пост мо дер ни стич ки, уро ње ни у текст, а опет та ко да ле ко од пи сма. 
Јер „има књи га, чи та ња не ма” („Ни че га не ма”). Или, дру га чи је 
ис пе ва но: 

У вре ме ка да ни је би ло је зи ка, ни љу бав ни ка ни је би ло,
ка да ре чи страх, че ка ти, не ста ти, ан ђе ли или де вој чи ца ни шта 

зна чи ле ни су,
ка да је све об у зи ма ла све оп шта одуст ност ство ре ног,
љу ди су пре ли ва ли очи јед ни у дру ге,
кре са њем ле де ни ца па ли ли ва тру.

(„Ан ђе ли”)

Очи, пре ли ва ње по гле да, ле де ни це и ва тра, сим бо лич ки је 
пр во бит но, и је ди но та да, оства ре но чи та ње. Сва ко дру го, па и ово 
на ше, по гре шно је. За то док се људ ско по но во не об ја ви у сво јој 
пр во бит но сти и не по сред но сти, би ће, пе сник, ми, у не чи тљи во сти 
све та/тек ста са мо лу та мо. Не сми ре ност али и драж овог лир ског 
но мад ства за ве шта на је за по че то бу ду ћим, јер ка да бих био не 
са мо да се оства ру је по це ну „не мо гу ће по е зи је” (Ave Ma ria!) већ 
и бу дућ ност мо же би ти бли жа и да ља. Ова је не сум њи во на до ма
ку, ода кле по ти че не по сред ност пе снич ке ре чи, али та је реч он
то ло шки ра сло је на („Вра ти ћу вам ге о гра фи ју би ћа”, Ave Ma ria!) 
– у ово стра ном и у оно стра ном, пре зен ци ји и тран сцен ден ци ји, 
по ет ском и ме та по ет ском, па је и бу дућ ност ам би ва лент на у осе
ћа ју бли ско сти и че жње. За то иде мо „ко рак по ко рак”, што се као 
траг по ја ви ло у књи зи The Clash, а ма те ри ја ли зо ва ло ре во лу ци о
нар нопо ет ском ко рач ни цом у Úri stenу, по е ми хо да ња, ле те ња 
(„ра ши ре них но гу и ру ку, као сло во X”), ег зи стен ци јал ног и кул
ту ро ло шког хо до ча шћа тач ни је, да би у књи зи Bre a king the wa ves 
пре ра сло у ме та фик ци о на ли ход, кр ста ре ње у тек сту и се би:

Иде мо да ље:
Је дем кон ти нен тал ни до ру чак са дру га ром,
Но сим џем пе рић са два дуг мен це та, зна те онај, ко де ки ца...
Пу ца и та сце на,
А ја се пи там шта то пре ки да крх ке си нап се у мом мо згу,
Да не мо гу ле по, су јет но да ма штам,
Да бу дем глав ни ју нак, хе рој у ак ци о ном фил му,
Да на ме стим ко су као филм ска зве зда,
Да бу дем жр тва, спа си тељ чо ве чан ства,
Да ме обо жа ва ју итд...

(„Вр тим се укруг”)
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На ра ста ње фик ци је, (ме та)фик ци о на ли зо ва ње соп ства („и 
би ћу Са му рај Џек, (...) Кор то Мал те зе би ћу (...) ма не ће те ве ро ва ти 
да сам то ја / – па ни до са да ве ро ва ли ни сте –”, Ave Ma ria!), да кле 
бри са ње гра ни це из ме ђу (ау то)би о граф ског и фик ци о нал ног, чул ног 
и нат чул ног, те по и гра ва ње он то ло шким ста ту сом ли ко ва („Got ta 
light?”), исто вре ме но и све ве ће об на жи ва ње пе сме („Ко нач но, 
ко нач но ме мо же те чи та ти ка ко хо ће те”, Ave Ma ria!), ње не све 
ши ре зе ни це, сра змер но је све бр жем и ин тен зив ни јем сма њи ва њу 
пе сме и пе сни ка, до њи хо вог ста па ња:

А ја бих је љу био, као Лу ла, без об зи ра шта је у ње ној гла ви,
И она, пе сма би се још ви ше сма њи ла,
И ја са њом, 
Мр ви це би смо би ли, ма ни мр ви це, 
А из ње би из ни као Бог
(Ви ди: Цве та Бог!) 

(„Ка да бих био пе сник”)

У по е зи ји Дра га на Бо шко ви ћа све је, да кле, упле те но у раз гра
на ту мре жу зна ко ва, а пе сник је сва ком но вом књи гом, као не ким 
лир ским ро ма ном у на став ци ма, не пре кид но тка, ши ре ћи хо ри зон
те чи та ња. Да, чи та ње ов де, ка ко је при ме ће но, за и ста осе ћа са мо 
се бе, да ру ју ћи нам но во ис ку ство чи та ња6, што је рав но пре о бра
же њу пе снич ке ре чи, те на сто ји мо да те тре нут ке про ду жи мо јер 
нам „на ши да ни” ти ме по ста ју под но шљи ви ји, јер су се по е зи ја, 
при ча, мо ли тва, му ња и пљу сак пур пур них ки шних ка пљи ца по
но во су сре ли, сли ли се у чу до по е зи је („Са мо да про ђе”). Хер ме не
у ти ка Бо шко ви ће ве пе сме је од оба све та, ово стра ног и оно стра ног, 
и за то у њој Бог, пе сник и „љу ди го во ре”. Мо же се ми сли ти пут, 
мо же и пра зни на, Бо го ро ди ца, Те ре за, град, ли те ра ту ра, му зи ка, 
то тал ност би ћа све де не на јед но м, обр ну то е. Од пу та до пра зни
не и љу ба ви, пу та и љу ба ви као пра зни не, ја го ди ца пр сти ју, очи ју 
ла ста, ин клу зив ног уз да ха... све је у кре та њу пој мо ва, тро по ло ги
за ци ји тек ста. У том оби љу зна ко ва, у игри њи хо вог сли ва ња и 
усе ца ња, Бо шко ви ће ва пле ти сан ка ве што тка, па ди се ми на тив но 
ка да бих био пе сник за хва та и ег зи стен ци јал ну и кул тур но и сто
риј ско и (ме та)по ет ску и он то ло шку ло ги ку. Не из ве сност та квог 
пу та пе сник је на го ве стио до ста ра ни је („зна ли да но сим пу те ве 
уме сто обу ће”, [„Срео сам је по сле ви ше од де сет го ди на”]), чи ме 
је се би „од ре дио кра так век” („Са мо да про ђе”). До ба хе ро ја, да кле, 
ни је про шло. 

6 В. Ч. Ни ко лић, нав. де ло, 43.
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У књи зи Ave Ma ria!, али и дру где, на ста вља ју ћи Ди сов („Там
ни ца”) и Миљ ко ви ћев ко рак („Уза луд је бу дим”), а у Úri stenу 
Цр њан ског, Дра ган Бо шко вић про ду жа ва по е тич ку ли ни ју срп ског 
пе сни штва у ње ним бит ним он то ло шким тач ка ма. На тра гу Миљ
ко ви ће вог тра га („тре ба обе ћа ти из гу бље ном име ну не чи је ли це 
у пе ску”) – јер ово је по е зи ја о тра гу и по е зи ја тра га – на тра гу 
ис пу ње ња обе ћа ња ве ли ког прет ход ни ка, Бо шко вић на ста вља:

би ћу ту, ни ко не ће, ни ти ће. До ђи ми, до ла зим, хо дам, дру га чи ји 
и но ви,

И буд на ћеш би ти,
И очи, су зе, ће би ти та ко ле пе, треп, и во да ће го во ри ти
И би ће ли це у пе ску, на во ди

Али као што „дру га чи ји и но ви” ни је са мо кон ти ну и тет срп
ског сти ха већ и дис кон ти ну и тет и са мо по ни шта ва ње се бе, та ко 
се и пе сни ков траг као „онај ко ји је на тра гу” ма ни фе сту је у буд
но сти пе ва ња: „Да би се ова ко пе ва ло, / пр во мо ра да се умре, а 
она је буд на, ов де” („Буд на је”). Не са мо да не ма ви ше Миљ ко ви
ће вог уза луд ног бу ђе ња, „Буд на је, ни је мо дер ни ста, / јер они се 
увек не што као бу де”, што се ис по ве да као „би оп си ја без ја у ка” 
(„Оно ма то пе је”), и осе ћа као иро ни ја, већ се са да об ру ва ло „с ли
ти це бу ђе ња”, и гле да ши ром отво ре них зе ни ца, јер та ко је ди но и 
мо же у све ту „зе ле не ди ги тал не ки ше” („би ће све у ре ду”). Иро
ни ја је кључ Бо шко ви ће вог чи та ња се бе као дру га чи јег и увек 
но вог се бе, с тим да је реч о по себ ној, шле ге лов ској, иро ни ји љу
ба ви. То је је ди на истин ска иро ни ја, ка ко ју је об ја шња вао овај 
фи ло зоф, осло бо ђе на дво сми сле но сти, ко ја, као сво ју вр ли ну, усва
ја при вид но про тив реч је соп стве не огра ни че но сти и иде је не чег 
бес крај ног: „Овај при вид про тив реч ја, ис так нут у иро ни ји ис пу
ње ној љу ба вљу, не мо же про у зро ко ва ти ви ше ни ка кав по ре ме ћај 
у ви шем осе ћа ју са мо та мо где је љу бав већ пре чи шће на до нај ве
ћег сте пе на раз ви ћа, где је по ста ла из ну тра чвр ста и са вр ше на.”7 
Шле ге ло во за го ва ра ње тран сцен ден тал не по е зи је ов де се ис пу ни ло 
– оно што је он под вео под иде ју ро ман тич не по е зи је као све ко
ли ке по е зи је и у овим сти хо ви ма чи та мо, бу ду ћи да та ква по е зи ја 
„об у хва та све што је на би ло ко ји на чин по е тич но, од нај ве ћих 
си сте ма умет но сти, ко ји у се би са др же опет ви ше та квих си сте ма, 
до уз да ха, по љуп ца, што је но шен да хом де те та ко је ис пе ва ва пе
сму ко ја ни је умет ност”.8 У по тен ци ра њу по ет ске ре флек си је и 

7 Фри дрих Шле гел, Иро ни ја љу ба ви (иза брао и пре вео Дра ган Сто ја но
вић), Zep ter Bo ok World, Бе о град 1999, 145.

8 Исто, 38–39.
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са мо ре флек си је, у ме та по е тич но сти за пра во, Бо шко ви ће ва пе сма 
се уки да, „уми ре пе сма”, и та ко по но во на ста је. За то по е зи ја о 
„то тал ном м” не до зво ља ва да се то та ли зу је: 

И са мо би ду бље ула зио у њу,
Кроз те сли ке, не ви не сли ке у тај ну,
У веч ност, љу бав, при ја тељ ство,
А све то, љу бав, бри га, не жност,
Као деч ји цр те жи би би ли...
Та ко, две, три ли ни је, као на ико ни, и то је то...
(...)

Би ла би то нај ти ша пе сма на све ту, 
ми ла, као кад се ин клу зив но де те ра ду је,
а ћу та ла би, јер и љу бав и Бог ћу те,
чист иси ха зам би би ла,
афа зи ја,
(...)

А би ла би то са мо ин клу зив на по след ња при чест.
За ин клу зив ну де цу, успа ван ка за од ра сле, ин клу зив ног пе сни ка.
На пи сао бих је ка да бих био пе сник,
На пи сао.

Сти хо ви по ти чу из књи ге Breаking the va wes, чи ји су нас ри
там и ме ло ди ја уљуљ ка ли, као на „бе лој је дри ли ци” у осун ча но 
лет ње под не, у нај ти шу пе сму ика да. Ка ко се пе сма ути ша ва и ми 
се уми ру је мо. Али пе сни ку Дра га ну Бо шко ви ћу не тре ба ола ко 
по ве ро ва ти. Не за то што у по ме ну тој књи зи ка же да ни је пе сник 
(„да, је сам, ни сам, не знам...”), или што ни је на пи сао нај леп шу пе
сму („Бла же на Иван ка од Стра ха”), већ сто га што је на ред ном збир
ком, ре кав ши нам не са мо да је пе сма буд на већ да је пост мо дер ни
стич ки буд на, „из ве сност и слом” пре тво рио у „су но врат и слом”. 
Та ман што смо по ми сли ли ка ко је „све у ре ду”, тек што смо се сједи
ни ли са не ис пи са ном пе смом, уми ри ли уз њу, пе сник, још јед ном 
те ста мен тар но са оп шта ва ју ћи Жи вот и ја смо квит, из го ва ра:

Буд на је, 
а ни је ни спа ва ла.
Овај свет не при па да њој,
Ово не дељ но ју тро не при па да њој
Буд на је, не чи та пи смо,
А би ло би ле по, у сла пу све тла.
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(...)
Ни пи сма не ма, пи сма,
Ни кад га при ми ла ни је.
Јер пи смо је увек оно ју че,
А чи та ње је оно увек из ју тра.
Све га се се ћа, ни шта не же ли,
Буд на је, буд на, ни спа ва ла ни је.
Не ди ше, не...

Ши ром отво ре них очи ју ова пе сма нај зад гле да, а по глед јој 
је те жак, ка мен: „мо жда гре шим, сле пим са њом, / али сва је буд на 
и од там ног мра мо ра” („Буд на је”). И це ла је ле па, „ле па и са ожиљ
ци ма као ста ре ан тич ке скулп ту ре”. Би ће пе сни ка и ње гов пред мет 
сли ли су се у јед но („и ви ше нас ни шта ни мм раз дво ји ти не ће”, 
Ave Ma ria!), ју тро Бо го ро ди це је до шло: „и не ћу ха лу ци ни ра ти, 
ви де ћу, гле да ћу, / очи ма да ле ким, зе ни ца ма Ја на Кер ти са, / гле да ћу 
Бо го ро ди цу, се бе, јед но смо, ту” (Ave Ma ria!). Про на шао се „но ви 
је зик” (Ave Ma ria!), „је зи чак ва тре ко ји ви ше не го во ри” („Са мо да 
про ђе”), од но сно је зик „пла ме ни, и љу бе зен, и все” („пен та кост”), 
ко јим се са оп шта ва бол раз ми мо и ла же ња пи сма и чи та ња, али и, 
ре кре и ра њем вла сти тих сти хо ва, по сто ја ње „у јед ном те лу”. Да 
ли је ра но ју тро („ју тро је, вре ме је, је сте, ту сам ту”, Ave Ma ria!) 
ујед но и „ју тро без тек ста?” („Ка да сам за во лео Си на Бо жи јег”):

За то у мо јим да ни ма по сто ји са мо ју тро,
бол но, опи ја ју ће,
ју тро ка да сам за во лео Си на Бож јег,
ју тро без тек ста. 

Ре ци мо да то „ју тро без тек ста” је сте ју тро пе сни ко ве Бо го
ро ди це, ју тро ње ног ћу та ња, „дажд, на је зда ска ка ва ца, олуј на ноћ”, 
а та ко и по че так усва ја ња но вог пе снич ког је зи ка. За то с ра до шћу 
иш че ку је мо на ред но ка да бих био пе сник, бу ду ће лу та ње, јер, ено, 
пе сник је иза угла. Оче ку је мо га, дру га чи јег и но вог, док пе сма у 
на ма, као би ће, цве та. Ви ди, ра сте у веч но сти!

Др Со ња М. Ми ло ва но вић
Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, Бе о град
Ра дио Бе о град
so nja.ko vlja nic @gmail.co m




