
190

Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд

DOI 10.5937/kultura1338190J
                               УДК 821.521.09-992 Башо М.

                        75.057 Бусон Ј.
прегледни рад

МАЦУО БАШО: УСКА СТАЗА 
КА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ

Сажетак:Срп ско из да ње Уске ста зе ка Да ле ком се ве ру Ма цуо Ба
ша има јед ну спе ци фич ност, а то су илу стра ци је ко је је на сли као 
Јо са Бу сон, по ред Ба шоа нај ве ћи ха и ку пе сник у исто ри ји те вр сте 
по е зи је. Био је, сво је вре ме но, по зна ти ји као сли кар. Као ве ли ки по
што ва лац Ба шо о вог де ла, он је на пра вио де се так илу стро ва них 
вер зи ја “Уске ста зе”, од ко јих су да нас са чу ва ни је дан па ра ван и 
два свит ка. У на шој књи зи су свих че тр на ест сли ка и је дан цр теж 
(Ка ме ни стуб Цу бо) из свит ка, на ста лог 1779. Та ко кон ци пи ра ног 
из да ња Ба шо вог пу то пи са не ма ни у Ја па ну. За “Уску ста зу” ка 
Да ле ком се ве ру ка жу да је да нас нај чи та ни је де ло ја пан ске кла
сич не књи жев но сти. Она је култ на књи га за мно ге Ја пан це.

Кључнеречи: Ма цуо Ба шо, Јо са Бу сон, ха и ку по е зи ја, илустрације, 
ин тер кул ту рал ност

Про лог

Месецииданисувечнипутнициштосенезаустављају,а
путницисуигодинештодолазеиодлазе.Оништопроводе
животналађама,илистаревукућикоњеподрумовима,на
путусусвакогдана,путимјестаниште.Међувеликанима
издавнинебешеимногоонихкојисуумиралинапутевима.
Имене,кознакадтобеше,захватижељазалутањем,про
буђенаветромкојитераоблачакдалети,палутахобалама
мора,итексејесенасвратихуколибунарецииочистихје
одпаучине,аликадсеприближикрајгодинеистижепро
леће,прожемежељадаовогапута,поднебомобавијеним
сумаглицом, прођем кроз гранични прелазШиракава, па,
каодамијеБоглутањаопсеодух,нисамвишебиоприсе
би,акаодамејемамиоибогКрајпуташ,нисаммогаода
радимништа–осимдакрпимрупенасвојимногавицама,
заменимврпцунашешируизапалиммок сунаголеницама,
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докмијесрцевећбилоиспуњенопризороммесечиненад
Мацушимом;накрају,продадохсвојуколибуипреселихсе
уСанпуовувилу.

Иколибами
садапроменигазду.
Домзахиналутке.

Настубколибеокачихпрвихосамстиховаодвенца,совим
каопочетним.(МацуоБашо:Уска ста за ка Да ле ком се ве ру)

Увод

ПреводпутописаМацуоБашоа:Уска ста за ка Да ле ком се
ве ру,представља,датакокажем,крунумогдосадашњегра
данапревођењујапанскихха и кумајстора.Досадасамоб
јавиоследећекњиге:

МацуоБашо:Све ну ло по ље

ЈосаБусон:Про лећ но мо ре

Врап че ва при ча – Иза бра не ха и ку пе сме из Едо пе ри о да

Че ти ри го ди шња до ба – Са вре ме на ја пан ска ха и ку по е зи ја,
књига1

Ма гле но зво но – Са вре ме на ја пан ска ха и ку по е зи ја,књига2

Могудакажемдаовихпеткњигачиниједнуцелину:анто
логијујапанскихха и куа.

Међу песницима обухваћеним тим књигама,Мацуо Башо
је,свакако,највећеимеимигаданасзнамоготовоискљу
чивокаоха и купесника.Алињеговопуссенесводина982
ха и куа,утврђенихкаонепобитноњегових,и530њемупри
писаних,али“сумњивих”.НетребазаборавитидајеБашо,
пресвега,биоводећиха и каимајсторсвогавремена.Ха и каи
значисастављањевенцакомичнихстихова.Тојеколектив
на песничка игра, у којој песници нижу наизменично ду
жистиход5/7/5слоговаикраћиуоблику7/7слогова,тако
сведо36,50,100,пачаки1000стиховаувенцу.Ха и ку је
савременоимезапочетнистихвенца,хо ку.Прематоме,у
његовоукупностваралаштвоубрајасеивишетаквихвена
цаучијемјесастављањуонимаокључнуулогу.Онсесам
хвалиоданекоможесмислитибољихо куодњега,алијеон
безпремцауосмишљавањунаставакаувенцу.Поредтога,
Башојествориоспецифичанкњижевниоблик,ха и бун,есе
јистичкитекстсаха и купесмом.Његовиха и бу ни суправи
бисери те врсте литературе.Ту је ипетњеговихнезаоби
лазнихпутописаукојима јемајстор,увидунизаха и бу на,
изнеосвојеутискеспутовања.Двасукратка,аодосталих
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три,дужихизначајнијих,путописУска ста за ка Да ле ком 
се ве ру јенајпознатији, јединикојијемајсторидовршиои
комејеличнодаонаслов.

ОвоспрскоиздањеУске ста зеима једнуспецифичност,а
тосуилустрацијекојејенасликаоЈосаБусон,поредБашоа
највећи ха и ку песник у историји те врсте поезије. Био је,
својевремено, познатији као сликар.Као велики поштова
лац Башоовог дела, он је направио десетак илустрованих
верзијаУске ста зе,одкојихсуданассачуваниједанпара
ванидвасвитка.Унашојкњизисусвихчетрнаестсликаи
једанцртеж(КаменистубЦубо)изсвитка,насталог1779.
ТакоконципираногиздањанеманиуЈапану.

Ба шо, пу ту ју ћи пе сник

ЗаБашоасекажедаје“путујућипесник”или“путникду
ше”.Запоследњихдесетгодинауживоту,онјепровеогото
вопедесетмесецинаразнимпутовањима.Умројеинапуту.

Сампесникјезасвојапутешествијарадокористиореч“лу
тање”.Акосенатогледакаонасталнотрагањезапеснич
комистиноминовиммогућностимапоетскогизраза,онда
јестаримајсторуправу.Томорадабуде“лутање”поне
познатим теренима, којем сенеможеодредити крај.Али,
акосесвакоодтихњегових“лутања”пажљивијеосмотри,
приметиседајеоноувекбилодоброиспланирано,даима
почетакикрај,каоисвојециљеве,дајетокомњегамајстор
увекимаопратњу,идајеизасваког–осимпоследњег,разу
месе–осталозначајнокњижевноделоуобликупутописас
ха и кустиховимауновомдуху.

Изаиста,путовањемујеувекзначилопрекретницауњего
вомстваралаштву.Изсвакогпутовањасевраћаозрелијикао
песникичовек.

ВерујеседајеБашо,упрестонициЕдо,стекаонасловха
и каи мајстора до 1678. Потписивао се као Тосеи (Зелена
бресква)ибиоједаноднајуспешнијих.Његовепесмеизтог
периуодапоказујусвеодликетадапопуларнихха и каишко
ла:духовитаиграречиисмелапародијакласикекаоизвора
комике.Међутим,узиму1680.године,изненадасеповлачи,
изцентраградасеселиуколибунарециСумидаупредгра
ђу,одрекавшиселагодногживотауспешногха и каимајсто
ра.Намерамујебиладасеослободисвихбаналнихобавеза
идасепотпунопосветипоезији.Почеоједакористикњи
жевноимеБашо,поукрасномдрветузасађеномубаштиње
говеколибе.Ба шо(Мusа Bаšооналатинском)јеврстабана
не.Песникусенеобичнодопалојернедајеплодовеинема
никаквепрактичнекористи,башкаоињеговапоезија.Иако
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тонијебилопутовање,већсамоселидба,морамдаприме
тимдајемајстортадапревалиотаковеликураздаљинууду
ховномсмислу,дајојнијеравнониједнопутовањекојимсе
онкретаокасније.Прешавшитихдесетаккилометра,онје
потпунопреокренуотадапреовлађујућиха и каисветиотво
рионови.Тојебилањегова“авангардна”фаза.

ПослевеликогпожараупрестонициЕдо,крајем1682,кад
јеињеговаколибадотемељеизгорелауватри,аонсамје
двасеспасаобекствомуреку,Башоајеобузеламисаодаје
животконакнапутуидаморановупоетикупотражитина
томпуту.Могудакажемдајеонпосветиоостатаксвогжи
вота једномјединомциљу–даостваријединствопоезије,
путовањаиживота.

Башојекренуонасвојепрвовеликопутовање1684,осмог
месеца по лунарном календару. Пут је трајао девет месе
ци.Песник је, токомњега, посетио свој завичај први пут
откакоје1672.отишаоизњега.Онјераскрстиосасвојом
тежњомкабекствуизстварностирадиуметности,исвеви
ше се окретао поезији, испуњеној узвишеним песничким
духом,алибезкидањавезесаживотом.Нијеслучајношто
је,одмахпоповраткууЕдо,упролеће1686,исписаосво
јунајпознатијупесму: “Старирибњак./Какоускочижаба,/
топљусакводе”.

Следећевеликопутовањеотпочео јеБашодесетогмесеца
1687.Изатог,шестомесечногпута,остаојенедовршенру
кописпутописа,Бе ле шке из пут ног ран ца.Уњемупесник
исказујесвојучувенумисао:“Ува капесмамамонахаСаи
гјоа,урен гавенцимамајстораСогија,усликарствуСешуа
и у чајној церемонијимајстора Рикјуа, у свему томе про
влачисесамо‘једно’.Авеликиуметнициживеускладуса
променамауприроди,дружећисесачетиригодишњадоба
каоспријатељима.Ониналазецветусвемуштогледају,а
месецусвемуштозамишљају”.Онсеокрећетрадицијија
панскекњижевности,нерадипародије,већрадињенеха
икаизације. Запис садржи више песама које се убрајају у
његова врхунска остварења. Оне показују потпуно сазре
вање“башоовскогстила”,поезијескладнеформеидубоке
мисаоности.

Токомтрећегвеликогпутовања,кадјенастајалаиУска ста
за ка Де ле ком се ве ру, Башодолазидочврстогуверењада
јесветусталнимпроменамаидапесникможедадођедо
непроменљиве књижевне вредности, до оног ‘једног’ које
сепровлачикрозсвавеликауметничкадела,самосталним
трагањем зановиму складу са тимпроменама.Наставља
истраживање нових изражајних могућности и после тог
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пута,сведосмрти,којагајезадесиланачетвртом,кобном
путовању,1694.године.Налазиојемотивеусвакодневици,
опеваоихонакокакоихјевидео,једноставнимјезикомбез
узвишеног тона и других “идеалистичких” оптерећења.И
послесмрти,какокажењеговапоследњапесма,његовисно
вићеоблетатисвенулопоље,употразизапесничкомлепо
том.

Пут уске ста зе

Године1689,Башополазинатрећевеликопутовање,овога
путакрозсевернекрајевеЈапана.Запетмесеци,старимај
сторје,сасвојимученикомСором,превалиоготоводвеипо
хиљаде километара.КњигаУска ста за ка Да ле ком се ве ру
јестезаписстогпутовања.Али,немадокументарникарак
тер,већјетосрачунатореконструисанследдогађаја.Једно
ставно речено,фикција.Ми то данас добро знамо, пошто
јеДнев ник са пу то ва њапратиоцаСореоткривен1933.По
стојизначајнаразликаизмеђутадвазаписа.Недвосмислено
јеутврђенодајемајсторизоставиоједне,измениодругеи
измислиотрећедогађаје.Учиниојетодабиупотпуности
изразиосвојпогледнапоезију,путовањеиживоткаоједин
ственуцелину.

Већупочетномодељку,којисамназваоПролог(уоригина
лунемаподеленаодељке),Башоизлажесвојуфилозофију
животакаопутовањабеззаустављања.Тојеизразиоистил
ски.УБашоововреме,јапанскијезикнијепознаваоправо
писнезнаке.Уоригиналномтекстунеманитачке,низапе
те,низнаканавода.Крајреченицесепрепознајејединопо
завршномобликупредиката.После три, релативно кратке
почетне реченице, које се завршавају завршнимоблицима
помоћног глаголана ри и глагола су иари, следи дуга ре
ченица, тј. напоредне реченице, без завршних облика, све
докрајапесме.Каоправопутовањебеззаустављања.Дуга
реченицаувекзадајемукепреводиоцима,пајеуенглеском
преводуреченицапресецанасадесеттачака,аунемачком,
саседам,такодатипреводи,кадихчитате,остављајуути
сакдајеречопутовањусачестимзаустављањима.Морам
дасехвалимдасамтоуспеодаизбегнем:самонаједном
месту,прикрају,употребиосамтачкусазапетом.

Каоштосевидиизовогпримера,језикјетечанипоетски,ре
ченицесуелиптичнеисугестивне,богатоукрашенестарим
песмама, или вешто прикривеним цитатима из класичних
дела.УкњизиУска ста за ка Да ле ком се ве ру,Башојепро
зномделудаодалековећутежинунегоштојетобиослучај
сњеговимранијимпутописима.Вишетекстова,нарочитоу
првојполовиникњиге,закључносаодељком“Хираизуми”,
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незавршавасепесмама,акадпесамаима,онесу,увећој
мери,органскиповезанесапрознимделовима.Тојепесни
кубилопотребнодабиистакаосвојуодлучностданапуту
истраје,зебњукојујеносиоусеби,имукеитешкоћенакоје
јенаилазио.Удругојполовини,међутим,патетикасесма
њује,присутнајеиопуштеност,исходнотоме,текстуални
деловисукраћииудеопесамасеповећава.Докјеупрвом
делуседамнаестхо куасамогаутора,другидеосадржичак
тридесеттриБашоовепесме.

Че ти ри ха и куа из ”Уске ста зе”

Некеодтихпедесетпесамасу,безсумње,најбољипримери
ха и куауопште.Итоформалноитематски.Иакојеједанод
циљеваБашоовогпутовањапосевернимкрајевимабиода
посетиместаопеванаустаримва капесмамаиданалицу
местаослушне“душудревнихпесника”,утимпесмамасе
неосећаодјеккњижевнетрадиције,већјетустворенсасвим
новисветдокогајемогућнодоћисамопутемха и купоезије.
Правипочетак
лепог:сетвенапесма
Далекогсевера.(ки го“сетвенапесма”,лето)

Талетњатрава:
траговипустихснова
силнихратника.(“летњатрава”,лето)

Какватишина!
Устенесеупија
зукацврчака.(“цврчак”,лето)

Бурноглимора!
ПремаострвуСадо
Млечнипутлежи.(“Млечнипут”,јесен)

Прва песма можда не спада у врхунска остварења као
остале три које сам овде навео, али је значајна због свог
програмскогкарактера.Онасеодносинадревнигранични
прелазШиракава,којије,какоБашокаже,“нарочитопри
влачиопеснике”.Украткомтекстууодељку“Граничнипре
лазШиракава”,Башоодајепризнањедревнимпесницима,
интертекстуалноцитирајућичакпетњиховихва капесама,
алинеисвојестихове.Онихоткриватекуследећемодељку
“ПостајаСукагава”.Напитањедомаћина“Какавтијебио
прелазакграниценаШиракави?”,онодговара:“Мукедугог
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путовања изморишеми и тело и дух, а опет, био сам оп
седнутдивнимпределимаи до суза задубљенумислина
прошлост,панисамбиоустањудалакосмишљампесме,
али ево, ипак једне: ‘Прави почетак / лепог: сетвена пе
сма /Далеког севера’”.Каже да су присутни песници од
махнаставилидаисписујудруги,патрећистих,даби,на
крају,саставиличактривенца.Откудтоликоодушевљења
кодприсутних?ЗатоштојеБашо,овомпесмом,даопотпу
ноновисмисаотрадиционалноммотиву“граничнипрелаз
Ширакава”,налазећилепотуупесмисељака,окупљенихна
сетви.Таконешто,наравно,нисумоглиплемићиимонаси
којисутудапролазилиготовопетвековапреБашоа.Чежња
запрестоницомкојусуоставилидалекоизасебе,билаимје
јединатемазапоезију.

Уодељку“Хираизуми”песникпише:“Овде,узамкуТака
даћи,утврдилисусесвиратнициоданивојводиЈошицунеу,
али јењихова слава, у једном трену, претворена у дивљу
траву.‘Земљамијепропала,осталесупланинеиреке./У
градујепролеће,зеленесетраваидрвеће.’–сетихсести
ховакинескогпесника;одложихшеширисподсебеиседех
дугоусузама,заборављајућидавремепролази. ‘Талетња
трава: /траговипустихснова /силнихратника’”.Башоту
износисвојезапажањедајеславаљудскакрхкакаосан,док
сеприродаувекмоћнообнавља.УкњизиСта ре ја пан ске 
пе сме,МилошЦрњанскијетупесмупрепеваокао:“Гле,би
љепролећа!/Трагснова/безбројнихратника”.Откуд“би
љепролећа”уместо“летњетраве”?МождагајеповукаоДу
ФуовистихкојиБашоцитира.Алиовде,свакако,морада
буде“летњатрава”,снажнаибујна,каосимболратникау
оклопу.

Ауодељку“ПланинскихрамРјушакуђи”мајсторописује
храмнабрдуследећимречима:“Каменнаслаганнакамен,и
такодоврха;околосустариборовиитује,аземљаикаме
њештостојеодпамтивека,прикривениглаткоммаховином.
Вратапавиљонанаврховимастеназатворенасуинечујесе
нинајмањишум.Успињућисестазомузлитицуипузећи
прекокамења,стижемдоглавногхрамадамусепоклоним.
Изванреданпризор,утонуоудубокутишину,ајаосећамка
комиседушапрочишћава.‘Какватишина!/Устенесеупи
ја/зукацврчака’”.Песмаизражавапотпунухармонијуспо
љашњегиунутрашњегсветапесника.Данасмизнамодаје
онанајвишезадаламукевеликоммајстору.Прошла једуг
пут,одпрвеверзије,којујепратилацСоразаписаоналицу
места,“Храмупланини:/Стенесенатапају/зукомцврча
ка”,преко“Каквапустота!/Устенесепродире/зукацвр
чака”,доконачне,којасенашлаукњизи,“Какватишина!
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/Устенесеупија/зукацврчака”.Чакјебилаваријанта:“Ова
пустота/пробијасеустене./Зукацврчака”.

Уз четврту песму: “Бурног лимора! /Према острвуСадо
/Млечнипут лежи”, нема упутописуникакавогпратећег
текста.Уодељку“ПутпрекоземљеЕћиго”,Башосамобе
лежидасуга,токомдеветданахода,врућинаикишатолико
измрцварили,амучилагајеистараболест,тенијеништа
записивао.Алисликајејаснаибезтекста.Путникстојина
ртуигледаострвочијисеобрисиједваназирунапучини.
Долеподногамајеузбурканосеверноморе,којемуговори
да јеострвонедостижанциљ.Гореизнадглаве јеМлечни
путчијисекрајневиди,каоипуткојимјепошао.Усамље
ноствечитогпутникаисказанајеснажнимјезиком.

Уска ста за да нас

ЗаУску ста зу ка Да ле ком се ве рукажудаједанаснајчита
није дело јапанске класичне књижевности. Она је култна
књигазамногеЈапанце.Утосамсеувериокадсам,умају
прошлегодине,посетиосевернекрајевеЈапана,описанеу
овојкњизи:градСендаи,остаткеантичкогутврђењаТага,
лучке градовеШиогама и Ишиномаки, па на крају залив
Мацушимаиистоимениградићнаобали.Насвимместима
којасуБашоињеговвернипратилацСораобишли,истак
нутајетабласанатписом“УскастазакаДалекомсеверу”уз
објашњењеилицитатизовекњиге.Реклисумидасутота
коуредилиповодомтристагодинарођењавеликогпесника.
Поредтога,наишаосамнамногокаменихспоменикаизста
ријегвремена,саурезанимпесмамаБашоаидругих.Свуда
јебилотуристасафотоапаратимаиџепнимиздањемУске 
ста зе.Онису,очигледно,кренулинаходочашће,заБашо
овимтраговима.Можетезамислитиколикоих јебилопре
оногкатастрофалногземљотресаицунамијакојисузадеси
литекрајеве11.марта2011.Бројтуристаутимместимаје
вишенегопреполовљен.

ШтаимауовојБашоовојкњизи,написанојјошуседамна
естом веку, што толико привлачи савременог човека који
живиу Јапанудвадесетпрвогвека? Јели то слободандух
вечитог путника, ослобођен свакодневних стега које нас
спутавају?Или ауторов искрен, готово наиван однос пре
маисторији,којинамјепонекадпотребанусветунеизве
сности у коме живимо? Или, можда, његово безгранично
човекољубље,којезрачиготовоизсвакестраницеовекњи
ге?Светопомало,вероватно.
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Верујем да ће и овдашњи читалац уњој наћимного тога
драгоценогштобимуучиниложивотлепшимилибарпод
ношљивијим.
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MATSUOBASHO:THENARROWROAD
TOTHEDEEPNORTH



Abstract

TheSerbianeditionofThe Narrow Road to Deep North (Uske staze 
ka Dalekom severu) by Matsuo Basho has a specific feature  the
illustrationsbyYosaBuson,thegreatesthaikupoetinthehistoryofthis
poetrynexttoMatsuoBasho.Heusedtobeapopularpainter.Asagreat
admirerofBasho’swork,hehasmadeadozenversionsofillustrations
for hisNarrowRoad, out ofwhich one screenwall and two scralls
remained. This book shows all fourteen pictures  and one drawing
(StonePillarCubo)fromthescralldatingbackto1779.Suchaconcept
ofBashotravelsisnoveleventoJapan.TheNarrowRoadtotheDeep
NorthissaidtobethemostreadpieceofclassicalJapaneseliterature.
FormanyJapaneseitisacultbook.WhatisitaboutthisBashowork
writteninthe17thcenturythatattractssotheJapanesepeopleliving
inthe21stcentury?Isitthefreespiritofaneternaltravellerliberated
fromeverydayconstraints?Orisittheauthor’ssincere,almostnaive,
relationtohistorywhichissometimeswelcomeintheuncertainworld
welivein?Or,maybe,hisinfinitephilantropythatradiatesfromevery

pageofthebook?Inallprobabilityitisabitofeverything.

Keywords: Matsuo Basho, Yosa Buson, haiku poetry, illustrations, 
interculturality


