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МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко 
се ли на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је 
до ве ла је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на-
чи на пи са ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као 
и до но вих ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у 
том пре ла зу/се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Ми хај ло Пан тић: Да се по слу жим ста ром, још не ис тро ше ном 
ре то рич ком фи гу ром: – По е зи ја оста је иста та ко што се не пре ста но 
ме ња. При том је та про ме на ма хом фор мал не, тех нич ке при ро де, 
оно суп стан ци јал но у њој одо ле ва ис ку ше њи ма вре ме на. Уса мљен 
чо век, уро њен у свет, ма ко ји и ма ка кав тај свет био, има по тре бу 
да се је зи ком тран сцен ди ра, да се осми сли, да из ра зи сво је ви ђе ње 
жи во та... Та ко је од у век, та ко ће, док је све та и ве ка, за у век би ти. 
Опи са ни ме ха ни зам је не ис цр пан за то што је ње го во по ре кло у 
не по но вљи во сти сва ке ми сле ће, пре о се тљи ве ин ди ви ду ал но сти. 
На чи стој лир ској пе сми, ка ква се пи ше, пе ва или го во ри у свим 
кул ту ра ма и у свим исто риј ским раз до бљи ма не мо же се без ау
тор ске атри бу ци је од ре ди ти вре ме ње ног на стан ка; љу бав је љу бав, 
обла ци су обла ци, пат ња је пат ња, тра ва је тра ва и смрт је смрт 
увек и сву да, са да и ов де ко ли ко и да ле ко и дав но, и у том по гле ду 
ни чег не ма но вог под ка пом не бе ском. Дру га је, са свим дру га ра ван 
рас пра ве о по е тич ким кон фи гу ра ци ја ма, о пе смов ним об ли ци ма, 
о на чи ну на ко ји се је зик упо тре бља ва у тра же ним или уна пред 
за да тим об ли ци ма. Ка да је реч о усва ја њу пе сме, о на чи ну на ко ји 
она де лу је на наш сен зи тив номи са о ни апа рат, ми слим да ни је 
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пре су дан, ма да ни је без ути ца ја, ме диј је зич ког по сре до ва ња. Текст 
је текст, све јед но да ли га не ко из го ва ра, да ли га не ко пе ва, да ли га 
на ла зи мо у књи зи или ча со пи су, или уко ли ко га, као од ско ри јег 
вре ме на, уна зад че тврт ве ка, све че шће чи та мо са екра на. Од го вор 
на ан ке ту Ле то пи са Ма ти це срп ске мо же сто га у јед ној тре ћи ни 
би ти апо дик тич но НЕ (по е зи ја се су штин ски не ме ња, вр хун ска је 
увек вр хун ска, на су шна, је дин стве на), у дру гој апо дик тич но ДА 
(об ли ков на про ме на је њен им пе ра тив, „об но ви ти се или умре ти”, 
на пи сао је Ује вић), а тре ћа тре ћи на от па да на МО ЖДА (ње на при
ро да оста је не у хва тљи ва, не пре во ди ва на пр во сте пе не ло гич ке 
про це ду ре, ту ма че ње пе сме не ис цр пљу је, а нек мо ли ком пен зу је 
пе сму). Онај 0,001 про це нат, оста так од иде ал не „три по ло ви не” 
(ка ко ка же на род ни пе сник), от па да на мој лич ни чи та лач ки до жи
вљај, ко ји не тра жи ни ка кво раз ја шње ње, не го ду бин ско, над је
зич ко са гла ша ва ње са про чи та ним. У мом слу ча ју то је по ве ре ње 
у пе сму ко ја ми го во ри оно што се ни на ко ји на чин не мо же друк
чи је ре ћи ни ти са оп шти ти, при че му увек да јем пред ност па пи ру, 
а не екра ну.

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу-
ћом про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто-
ја ла да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао 
или ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот-
чи ни се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да 
гра ђу ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду-
стри је, до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, 
пост ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти 
на то да опе ва оно што тра је?

Од нос пре ма те ку ћем вре ме ну ва жан је по кре тач у на стан ку 
пе сме. Пе сник по сто ји у све ту, тај свет му је за дат са свим сво јим 
сло же но сти ма и пр о тив реч но сти ма, пе сма и ни је дру го не го је
зич ка ре ак ци ја на под сти ца је ко ји до ла зе спо ља. Пе сник је од ре ђен 
и про сто ром, и је зи ком, и по ре клом, и вре ме ном, и ти пом кул ту ре 
у ко јој је фор ми ран; не ка же се уза луд за не ког пе сни ка ко га же ли
мо да из дво ји мо од оста лих да је пе сник свог вре ме на. Али ту ни је 
крај. Пе сник је пе сник уко ли ко сво је вре ме успе да има ги ни ра и 
по диг не на оп ште ва же ћи план, та ко да за ње га мо же мо ус твр ди ти 
да је и пе сник за сва вре ме на. За то не ми слим да се у на шем до бу 
на ла зи пред по себ но ве ли ким ис ку ше њи ма, увек и сву да је та ко, 
сло же ност са мо спо зна је, рат, кри за ху ма ни зма, имо рал ност тех
но ло ги је, су коб ин те ре са, фа на ти зам свих об ли ка, од иде о ло ги је 
до ре ли ги је, но вац као ме ри ло свих вред но сти, укљу чу ју ћи и оне 
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ап стракт не, не мер љи ве, ко је нас чи не љу ди ма. Пред пе сни ком је 
увек мо гућ ност из бо ра, да се за гле да у обла ке или да од фраг ме на
та ком пју тер ског про гра ма или не ког ра чу на ко ји мо ра да пла ти 
на пра ви но ву је зич ку фор му зва ну пе сма; хо ћу да ка жем да је 
по е зи ју мо гу ће „пра ви ти” од све га што нас окру жу је, што је по сто
ја ло или што ће, мо жда, јед ном на ста ти или не ста ти, па и од зна
ко ва но ве епо хе ко ју не баш увек сна ђе ни упра во жи ви мо. По е зи ја 
се пи ше и у но во на ста лим окол но сти ма, она је од го вор на њих. И 
да нас по сто је ве ли ки пе сни ци, са мо се из ми ли он раз ло га не ви де 
нај бо ље, ма да се пи там да ли су се у сво јим са вре ме но сти ма ика да 
та квим и ви де ли, или су то по ста ли ра дом по то њих уви да, да кле 
знат но ка сни је, у сва ком слу ча ју, ка да их ов де ви ше ни је би ло.

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку је 
ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној пое-
зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти бу-
ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та ње 
о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са мо свест 
и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, од ко ри-
сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

Све по е тич ке кон цеп ци је, све ства ра лач ке ори јен та ци је, све 
је зич ке мо гућ но сти тре ба има ти у ви ду, тра ди ци ја нас учи да је 
сва ка од њих има ла свој исто риј ски тре ну так до ми на ци је или пу
ног ва же ња. Та ко ђе, да се по слу жим Бах ти но вим ре чи ма, сва ка од 
њих има ће у бу дућ но сти ве ли ки час свог по нов ног ро ђе ња. По е зи ја, 
узе та као ан тро по ло шка кон стан та – јер ни јед ну кул ту ру, укљу
чу ју ћи и мит ску зо ру чо ве чан ства, о че му је не по но вљи во пи сао 
Ро берт Грејвс, ни је мо гу ће за ми сли ти без сти ха – по сто ји упра во 
та ко што под ра зу ме ва или, ако хо ће те, под све сно пам ти ту вр сту 
по ли фо нич не ар хи ма три це. Сва ки глас ко ји је во ђен уну тра шњим 
им пул си ма по же лео да ми мо пр во сте пе не је зич ке ко му ни ка ци је, 
да кле на по сре дан, сим бо ли чан на чин, про сло ви не што о се би, о 
дру ги ма, о све му што до ти че ње гов ра зум и ње го ва чу ла, не мо же 
би ти упојм љен и схва ћен из ван тог по ља или та ко оцр та ног кон
тек ста. На рав но, по ме ну ти им пул си ста ри ји су од за да тих по е тич
ких кон фи гу ра ци ја, и ту је, вра ћам се Ели о ту, пре су дан рад ин ди
ви ду ал ног та лен та. Не ма ни ка квог ра ци о нал ног, ау то по е тич ког 
апри о ри зма у на стан ку пе сме, већ се она апо сте ри ор но укљу чу је 
у не ки од по сто је ћих пе снич ких мо де ла, да ли во љом пе сни ка или 
кри тич ком ра ци о на ли за ци јом, ни је од пре суд ног зна ча ја. И да нас 
је мо гу ће, за раз ли ку од про зе, на по се ро ма на, та ко зва но ба зич но, 
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ор ган ско, чи сто лир ско пе ва ње (се ти мо се Сте ва на Ра ич ко ви ћа), 
ма да ве ћи на пе сни ка да је пред ност осве шће ном пе ва њу по е ти ке 
или на до ве зи ва њу на не ки тип или ток тра ди ци је. Ту је при ро да, 
афи ни тет и оп сег сва ке пе снич ке ин ди ви ду ал но сти од пре суд ног 
зна ча ја, сва ко за се бе гра ди од го вор на по ста вље но пи та ње. 

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 

Ми слим да је реч о сте ре о ти пу. Увек ка да се по кре не рас пра ва 
о чи та но сти, па и чи тљи во сти, а тек о ста ту су по е зи је у да на шњем 
си сте му кул ту ре, се тим се да је пр во из да ње Рем бо о ве књи ге сти
хо ва има ло ти раж од 200 при ме ра ка. То што се по е зи ја ма ње или 
ви ше чи та у не ком вре ме ну, као да је то уоп ште из мер љи во, ни шта 
не го во ри о нео п ход но сти ње ног по сто ја ња, о ње ној су шти ни, о кре
а тив ном по ри ву ко ји по сто ји код љу ди ко ји су ро ђе њем пе сни ци. 
Од но сно, мно го ви ше го во ри о ста њу и на ци о нал не и свет ске кул
ту ре, са ко јим су и на ши слав ни ји и му дри ји прет ход ни ци би ли по
сло вич но, ре френ ски не за до вољ ни. То што се по е зи ја не чу је, не 
зна чи да је ма ње ва жна, ни ти да на ша по тре ба за њом сла би. На
про тив, што је не чуј ни ја, то је нео п ход ни ја. У ре ду, иде а ли стич ка 
је про јек ци ја да би са ви ше по е зи је свет био бо ље и срећ ни је ме сто, 
не знам пре ви ше о тој уто пи ји, са мо је слу тим, во лео бих да је та ко, 
али из ис ку ства знам да је мој жи вот ис пу ње ни ји услед сва ко днев
ног чи та ња по е зи је. Јед на про чи та на пе сма днев но до бра је за ми
са о ни ток, за мен тал но здра вље, за ду бљи увид у оно што жи ви мо и 
што нас окру жу је. Та ко ђе, знам да се за чи та ње по е зи је на шег до ба 
чо век мо ра при пре ми ти, мо ра обра зо ва ти („да би се раз у ме ла, по
треб на је сред ња шко ла”, ка ко је дав но на пи сао Во ја Де спо тов). До 
сми сла се у вла да ју ћој хер ме тич но сти из ра за не до пи ре ла ко, он 
под ра зу ме ва чи та о ца спрем ног на ди ја лог са тек стом, на упи си ва
ње и ра ста ји ва ње, на емо ци о нал ну отво ре ност, на идеј ну раз ме ну 
али и на фор ми ра ње кри тич ког ста ва; укус се, јед но став но ре че но, 
кул ти ви ше ра стом чи та лач ког ис ку ства. Све то, да бо ме, сто ји на
су прот пло шно сти и мо рон ском по јед но ста вље њу, бр зи ни и ко ли
чи ни да нас пре о вла ђу ју ћег елек трон ског, ви зу ел ног ко му ни ци ра
ња. Али над тим чи ње ни ца ма не тре ба ла мен ти ра ти, већ их тре ба 
при хва ти ти као ста ње те ку ћег до ба, и од ре ђи ва ти се на спрам ње га, 
са све шћу да као чи та о ци од у век при па да мо ма њи ни. Убе ђен сам, 
бо љој ма њи ни. 
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Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну 
за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још 
увек те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд би-
ном да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 

Те шко је про тив ре чи ти ау то ри те ту Све тог пи сма, али сам у 
да том слу ча ју још ра ди кал ни ји пе си ми ста, пи са ње да нас ви ше 
ни је ни траг гран чи це на пе ску, у нај бо љем слу ча ју оно је мит ско 
ша ра ње пр стом по во ди или ми шем по екра ну, да се вра тим Би бли-
ји, све је та шти на. Ка ко је на ив но то са мо за ва ра ва ње да пи ше мо за 
не ке чи та о це у са свим не из ве сној бу дућ но сти, ка ко је пра зна та 
ман тра! Уко ли ко љу ди бу дућ но сти уоп ште бу ду чи та ли, чи та ће 
оно што са ми бу ду пи са ли, а да на шње пи сце чи та ће та ман оно ли ко 
ко ли ко ми чи та мо пи сце про шло сти, да кле, са мо рет ке, а и њих у 
ми кро скоп ским раз ме ра ма. Друк чи је те шко мо же би ти, ,,ре чи у 
ка ме ну” са мо су јед на је зич ка, би блиј ска и на ста си је ви ћев ска фи
гу ра. На рав но да ћу од мах од го во ри ти на пи та ње ко је као кон тра
пункт про ис ти че из огла ше ног ста ва: – А за што он да пи шеш, че му 
све то? Пи шем за то што ни сам сми слио па мет ни ји на чин да ис пу
ним соп стве но вре ме. Уко ли ко се по ја ви не ки па мет ни ји и сми
сле ни ји мо дус по сто ја ња, у шта ми је по сле свих ми ну лих го ди на 
те шко да по ве ру јем, сва ка ко ћу са пи са њем пре ста ти. Али са чи
та њем по е зи је ни ка да и ни под ко јим усло ви ма. 




