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Шест ц икл уса у књ изи п ес ама С он еtи. В аtре као т ема тско-м оти вске
п есни чке р ук ов ети св ед оче о и нте нзи вном тр аг ању Б ошка С ува јџ ића за
вл аст итим п ое тским и зр азом, о бо рби за осв ај ање п осве н овог и др уг а-
ч ијег п ое тског ре чн ика, ри тма, м ел од ије, н ап окон м ет аф ор ист ике. 

П о ез ија Б ошка С ува јџ ића н аст аје у г од ин ама к ада ср пско п есн иштво
п ок уш ава да се отр гне од  к ол от еч ине а нг аж ов аних п ес ама са ос об итим
н ац и она лним п ат осом и спр азних и пр оз уклих стр офних  по енти  које
се ос ла њају у  већој  мери на  не су висло  ри мо вање, да  на чини  отклон од
пат во рене б езл ичне  п ое зије  која се  го тово а кад емски о др жава на  нивоу
о др жи вости, у  којој је  зан атски све ту, на  месту, али у  којој има  мало  п ое -
зије. У овој д ругој  ли нији н ај више је  пес ника к њиж евних к ри ти чара,
добрих п ре во ди лаца,  који п ре носе  го тове  ка ноне и  мо деле  зап адног  по -
етског  та ласа,  који и као ур ед ници  пе р ио дика  доп ри носе к онф екц ијској
пом одној  п ое зији  која се са т ра ди цијом с рпског  пес ништва не  може  ни -
када у п от пу ности  по ми рити. Све је то  доп ри нело да   поч етком 21.  века
у с рпској  п ое зији   дођу до  из ра жаја т ра гал ачки  то кови  који би т ре бало
да  буду, ис тов ре мено, и  мод ерни, али и  на ц ион ално п ре поз нат љиви. 

Посл едње  го дине о диста оз на ча вају  з аокрет у с рпском  пес ништву,
што ми  који  и зу ча вамо ис то рију к њиж ев ности,  који  поз на јемо с мене
е поха и с ти лова, п ра вила  цикл ичног с ме њи вања  ка нона и с пир алног
р аз воја, мо рамо п ре поз нати и б лиже  од ре дити, чак  бити у с тању и да
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пр ед ви димо,  барем  нас лу тимо, пр авце  ко јима ће  даље ићи  ма тица и
ме андри с рпске  п ое зије.

К њига  пе сама  Бошка  Сув ај џића  Со неtи.  Ваtре па рад иг мат ична је
за пр едс ка зи вање тих  нових  то кова и п ра ваца с рпског  пес ништва. Она
пот вр ђује да све што у  себи  носи е кс пе римент, т ра га лаштво, и но ва -
цију, што  нас тоји да с лови као  мод ерно,  мора  до жи вети и с воју  ка но -
ни за цију. Ав анг арда је ав анг арда  првих  го дина, а чим се п очну
ус пос тав љати п ра вила, чим се  по јаве  тежње за  ус пос тав љањем  ка нона,
то је већ  пи тање к лас ич ности  по етског  из раза. 

У  фази смо,  дакле, к рис та ли за ције  нових  та ласа у с рпском  пес ништву,
а гл авни  тес тови  јесу с ло жене ф орме  ко јима су м ноге  песн ичке е похе
исп ро ба вале опр ав даност ос во јених и но ва ција  по етске  из раж ај ности.
У с лу чају  п ое зије  Бошка  Сув ај џића то је  сон етна ф орма ( со нети к рећу
почев од  цик луса ,,На вест о м ај чиној с мрти“), чак и она н ајс ло же нија –
сон етни  венац,  који се ост ва рује у  цик лусу ,, Со нети за  Јо вану“. У  цик лусу
,, Речи у ог ле далу“, то су  песме  које п ри па дају о со битом ст рогом с иг на -
лизму. Реч је о  пес мама  об ли ко ваним у ф орми  г ео метр ијски п рав илних
р ом б оида,  налик  пеш чаним  са то вима у  ко јима се п ре тачу  речи и с лова,
у  ко јима  речи и с ти хови ,, дубе“ као  лу кови  мос това или к рошње  јаб ла -
нова кад се ог ле дају у м ирној  води. 

Ј една од и нова тивних ст руја у с рпској  п ое зији  јесте о жив ља вање
живих т ра ди ција с рпског  је зика. Реч је о оним  то ко вима  које је п ре -
кинуо 19. век,  зах ва љу јући пре с вега  Ву ковој  јез ичкој  реф орми, у ту цима
на у туке о  је зику и  писму. Ту пре с вега  мислим на  дух овну  п ое зију,  која
за  собом  пов лачи о жив ља вање  више  де се тина ж ан рова п ро фи ли саних
у с рпској ср ед њо век овној к њиж ев ности, до пс ал тира и  ти хо вања, али
још  више  хибр идних ж ан рова за с рпску к њиж евност п рел омног 18.
века. Ос ам н аести век је,  зах ва љу јући о номе што су  до нели с ен тим ен та -
лизам и пр ед ром ан тизам,  пос ебно  уз дрмао с рпско  пес ништво, н ај више
песн ички  језик.  Песме су тад све  више  за ви силе од  ме ло дије, кв ан ти -
тат ивно п ре вагу  од но силе су  песме за  пе вање, н ајг лас нија је  била а деспо-
тна г рађ анска  ли рика. С ве доци смо,  данас, с нажног о жив ља вања
дух овне  п ое зије, к њиге са  таквом  п ое зијом  од носе кљ учне к њиж евне
наг раде,  опште су п рих ва ћене. Све је  по чело к њигом  Дес анке М ак си -
мовић Т ражим  pо ми ло вање, к њигом  мо ли тава, а ових  дана  чи тамо к њи-
ге И вана  Нег риш орца,  Се ли мира  Ра ду ло вића;  Ву кова  за дуж бина и
За дуж бина ,, До ситеј  Об ра довић“ п рип ре мају  на учни скуп на  тему ,, Жи-
ве т ра ди ције с рпског к њиж евног  је зика“.

Добар део  сав ре мене с рпске  дух овне  п ое зије  по кушај је да се о живља-
вањем с тарих ж ан рова,  под обних д авним ис тор ијским в ре ме нима, на
л ирски  начин  рек онст р уише, п р еоб ли кује и п р еис пита ис то рија  која је
у с рпску  п ое зију с ти зала из  епске  нар одне  ист оч нице, п од ра зу ме ва -
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јући  до ми на цију  де се тер ачког  пе вања и  миш љења. У  посл едње в реме се
у место т ра гања за ис тор ијском и  епском ис тином, у  п ое зији п ре поз нају
озб иљни  на пори да се  отк рије л ирска ис тина п рош лости  нашег  на рода.
У две к њиге, на п ример, Иван  Нег ри шорац ос вет љава на л ирски  начин,
пре  др жећи се ф орме  буг арш тица но  епског  де се тер ачког  пе вања, ис то-
рију  на рода у  Ср бији (С веtилник) и  Црној  Гори ( Ка мена ч tе н иија), а
Бошко  Сув ајџић то  чини у  вид овд анском  цик лусу ,,С лово о К незу“.   

Д руга п ло дотв орна, м лађа  ли нија  мод ерне с рпске  п ое зије  по текла је од
ау тора б лиских  џезу,  року,  пес мама  које се с нажно ос ла њају на  са жи мање
је зика, на  ритам,  ниво р ас по реда п ри пева и о со битих  оп ко ра чења  пе сама
које  из воде б ен дови. Та  му зика с ва како у  наше  дане от вара  нове п рос торе
по етског  из раза у с рпском  пес ништву, у води  нови  ме лод ијски  систем  који
је п риј ем чи вији м ла дима. Реч је, ис тов ре мено, и о х ер мет ичном, с ло женом
и  ме та фор ички  дуб инском  је зи котв орству.

И ма јући у  виду к њигу  Бошка  Сув ај џића,  изд војио бих и  ли нију у
којој п ре поз на јемо с нажни уплив м лађих ум ет ности, ф илма пре с вега.
Као што у с рпској  сав ре меној п рози,  данас, све  више  ца рује ес ејство,
тако у  п ое зији п ре вагу у  песн ичким с ли кама  од носе фи лмски  кад рови.
У к њизи  Бошка  Сув ај џића од  прве до  посл едње  песме  па дају к лапе иза
којих с леде фи лмске е кс по наже, шв ен кови,  кад ри рања. О  томе  го вори
и сам  песник у с ти хо вима у  ко јима  ис ка зује с воју и мане нтну и е ксп ли-
ц итну  п ое тику. 

У  првом  цик лусу к њиге – ,, Уз рас тање  ватре”,  на ла зимо ос нове  ви -
ђења  дух овне  п ое зије  Бошка  Сув ај џића.  Песник се већ у  првој  песми
ог ла шава као  не бески  ми ро pо ма заник,  његов  по етски глас  јесте gлас  је -
dи но сушноg у  pус tињи, он  пева  не рушим и б лаgоухан бо gо бо јаж љивом
dух ов ношћу. Из  песме у  песму о вога  цик луса  песник ст ва рал ачком
ватром р азб ук тава оно што  на зива п ла меном  жи вота,  не до ку чивом та-
јном и  бож анском  мис те ријом. Посреди је, на и ме, реч о мо дер ном по -
и ма њу све тих тај ни. По ред ро ђе ња, же нид бе и смр ти, Су вај џић уво ди
и но ве тај не: ге но цид и све ту хи сте ри ју. Хри стос се ја вља са епи те том
ра за pеtник као бог рас пе ћа. Пе сник опе ва ри ту ал но пра ње Хри сто -
вог те ла као чин ко ји пра ти сва ко га ка да му до ђе вре ме: ,,Смрт чо ве ка
раз у ди, го ле ни му пре би је, дроб про спе (у прах ће га пре тво ри ти)“.
Сли ка Хри ста са пре би је ним го ле ни ма леб ди, по том, кроз це лу књи гу,
та кав се Хри стос огла ша ва и као зво но и као пра пор ци што зве че, и као
звук и као сли ка. Рас пе ће је пра ви сим бол ко јим пе сник озна ча ва жи -
вот као за мор ну pро це dу ру. Ду хов не пе сме Б. Су вај џи ћа је су еви ден тан
на пор да се по ве жу Бог и ва се ље на. У тим сти хо ви ма до ми ни ра мо ли -
тве ни тон: ,,Др жим те за ру ку, Бо же; / ди шем: тво ја је во ља“, п осе бно у
в иду д иј ал ога с Б огом:

Присtуpи /  119



,,Пи са њем, шта ми се тво је да је,
оче, а шта од у зи ма?“ (19);

или би блиј ског уоп ште ног обра ћа ња:
,,И мо ри ма ре че но је: при ђи те мо ра.
А же на ма: у круг се ра ђај те же не.“ (57)
У тим сти хо ви ма на ла зи мо мно штво би блиј ски об ли ко ва них па -

ра бо ла: ,,пло ви ла ђа Си он ска, би блиј ском па ра бо лом“ (26), ,,И ре че
Исус Си мо ну: / не бој се, од са да ћеш љу де ло ви ти“ (34), а Но јев ков -
чег пре тва ра се у ар ку ве tро ва, при че му се асо ци ја тив но при зи ва ме -
та фо ра ру жа ве tро ва. Чин пе снич ког ства ра ња из јед на чу је се са
бо жан ским по слом оних ко ји су у сред њем ве ку укра ша ва ли све те књи -
ге: ,,пи са Бо жи дар књи гу си ју“ (44). Бо шко Су вај џић, че сто, ли тур гиј ску
ре то ри ку уме да ве што ре ак ту а ли зу је: ,,Ти хи ју зво на де чан ска. Умри -
мо, да жи ви бу де мо!“ (53) Т аква  р ет ор ика п ом аже му као штап осло нца
к оји, о дје дном, пр оцв ет ава у стих:

,,Јед на при ро да је чо ве чан ска: пот чи ни мо се, аште
сло бод ни бу ди мо;
јед но по ље те ла на ша с ко сти ма да при ми; да се обо жи мо 
и ољу ди мо“. (53)
По ет ски реч ник ду хов не по е зи је Су вај џић бо га ти ожи вља ва њем

по гу бље них ре чи, њи хо вим пре о бли ко ва њем, из ве де ни ца ма: не tље -
носt, оно сtран ци (мр тви и зве ри), tе ле сне ка це по ста ју об ред не са су -
де, ки воt, ћи воt, pо сни gроб, ко вар сtво, ча сни крсt, чtец, ча ја tи,
ни шче, tи pик, све tло зар не бла gо де tи, pре ле сtи и обе tи, бла gо ча сtи -
је, ла вре аtон ске, dи јак, цар ске ин сиgни је, зве зdа но ко ле со (озна ка за
цир ку лум ва си о не), чи tу ље, на фо ре, pев ни це.

И по ред очи то пра во слав ног во ка бу ла ра, би блиј ског и еван ђе о ског
то на, по ме на цр кве них об ред них пред ме та, ка да се при бли жи ко смич -
кој ми то ло ги ји, пра по чет ку, Бо шко Су вај џић се при кла ња па ган ском
сло вен ском двој ству: Сви по ти че мо из пра сло вен ске дво ји не... из д у ала
(62). Већ у п рвом ц икл усу он п ом иње п ага нска б ожа нства ол ич ена у
ба лв ан има (б ав ан има), ч ији траг, на пр имер, д анас н ал аз имо у т оп они-
му с ела Б ав ан иште у Б ан ату:

,,Мост на ко ји ти сту паш, оче (ко не бе сни бал ва ни)
не мо гу да пре ђу ни кне зо ви ни ти су ди је (ни бо га ти
Га ва ни)“ (23)
Гре шни ке у па клу пак  чека  река  ог њена, хт онска, по њој п лови,

мада  библ ијском  па ра болом, и  лађа  Си онска о ку pана  крвљу и с молом,
ве лика и хtонска.  Ватре у  више  пе сама  из ра жа вају  паг анску  одр ед ницу
п ла мена  жи вота. У  библ ијском к онт ексту,  вера  ваtре ук реpљује: ,,Сви
ви  који на  ват рама  изг ра дисте  бо жије д вери – / ево вам оца  мо јега (где
с тоји, ук репљен у  вери)“ (24). И дући за ус меном  нар одном т ра ди цијом,
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песник из  косм ичке  ми то ло гије п р еу зима лик п рам ајке,  коју  вешто  до -
води у  везу са  Бо го ро дицом: ,, жену од с унца и  ме сеца“  која је ,,з вез да-
ма  ка пи џија“ (26). 

Ме та фо рич ност из ра за по е зи је Бо шка Су вај џи ћа нај бо ље го во ри о
то ме ко ли ко је екс пе ри мент са ду хов ном по е зи јом по ет ски оправ дан и
учин ко вит. У ње го вој по е зи ји по нај ма ње је по тро ше них фор ми ге ни -
тив них ме та фо ра. Су вај џи ће ве ме та фо ре увек са др же у се би не ки ду -
бљи сми сао: pо сни gроб (уче ста ла ге ни тив на ме та фо ра), злаtне амре ле,
ве tро ви са ка tи, за мах се сtа нио у ср pу, ко њи ца слов на, бо жур ули ца,
ме сец – жу tи по ли је леј, ко лир ме се ца, кр ма оке а на, бо кал све ми ра (игра
са на род ном за го нет ком – на пе ти бо ру је зе ро /ча ша во де у ша ци/), gу -
ји њак се pла сtи, љу tа gу ја је зи ка, мач gо во ра, ко сов ски по нов ни ци –
со ви dе лу, ка но на dа би ља.

По себ на је Су вај џи ће ва ве шти на да ор ди нар но по ве же с ко смич -
ким, при че му се у ве ћој ме ри осла ња на тек сто ве бен до ва:

За те пум па не бо у сто хе мис фе ра. Вар ни чиш. Вр ца ју кле ме.
Кле пе ћу ти ко сти као ква чи ло.
Оно што нас је озра чи ло
је вре ме. (63)
Кад се пре пу сти је зи ку филм ског сце на ри ја, Су вај џић оства ру је ве -

о ма ус пе ле по ет ске, је зич ке бра ву ре.
Ти имаш све: све тла, гла со ве и по мр чи ну. Ли ни је и ру бо ве.
(Знам то не зву чи мор ски.)
Ка дро ве и сце не (по че так и крај). (66)
То иде све до ,,од јав не шпи це“, до кра ја пе сме:
Ре жи сер не во ли ду бло ве.
(Мо жда је то Тар ков ски.)
Не во ли ни ме не: вај.
По след ња реч, вај, као зум, пре но си се у сле де ћи со нет и при до да -

је низ сти хо ва из прет ход них со не та. Су вај џић очи то пле те со нет ни
ве нац на свој на чин, на ла зи фор му ко ја ор га ни зу је по ет ски мо дер ни
из раз и рас пе ва ва га до пот пу не сло бо де:

Вај:
без гла са, без мет ка
ми по чи ни смо зло чин пра по чет ка
и крај...

До кра ја ци клу са ,,Со не ти за Јо ва ну“ Су вај џић ни же со не те скра ће -
них сти хо ва. То сво ђе ње на го ве шта ва се у XII со не ту. Пе сник чак ко -
мен та ри ше свој по сту пак: ,,Не ма то ве зе са на ме ром да се пе сма
скра ти“. Пе сник у овом је дин стве ном со нет ном вен цу оста је ве ран
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фор ми со не та. Али, у сле де ћем со не ту на ла зи мо знат но кра ће сти хо ве,
а на ста вља се и са екс пли цит ном по е ти ком: ,,Ни су то је зич ки ка лам бу -
ри“. Све се, на и ме, при пре ма за за вр шни XV со нет у ко јем ће се кључ ни
сти хо ви по но ви ти. Не увек пр ви или по след њи сти хо ви пе са ма, ни ти
ће сле ди ти ре до след ред ним бро је ви ма озна че них со не та. Та ко за вр шни
стих со нет ног вен ца, пре у зет у ин вер зи о ном об ли ку из XI II  со не та гла -
си: ,,У смр ти се жму ри. (Ни су то је зич ки ка лам бу ри.)“. 
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