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ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ

РЕЧДВЕ О ПО Е ЗИ ЈИ

Уредништво Летописа: Чини се да са развојем интернета и 
његовим ширењем постаје уочљиво да се књижевност полако 
сели на сајбер просторе. Када је у питању проза, та селидба је 
довела је до настанка нових жанрова (твитер проза), нових на-
чина писања (интерактивна проза) и читања (хипертекст), као 
и до нових комбинација читања и писања (фан-проза). Да ли ће у 
том прелазу/селидби у нове, виртуелне просторе поезија остати 
иста, или ће се, и у ком смеру, променити? 

Ђорђе Деспић: Књи жев ност се мо жда све упор ни је се ли на 
сај бер про стор, ме ђу тим, ни сам си гу ран да ће по е зи ју за де си ти 
суд би на про зе и ње не жан ров ске про ли фе ра ци је. Про за сва ка ко 
при па да оном об ли ку пи са ња ко ји се по ка зао као да ле ко при ла го
дљи ви ја фор ма од по е зи је, оту да и те жан ров ске но ви не о ко ји ма 
на ше вре ме све до чи. И сва ка ко ће до ћи до но вих, екс пе ри мен тал них 
фор ми пе снич ког об ја вљи ва ња, али чи ни ми се да ће то ипак оста ти 
мар ги нал ни ви до ви ње не ег зи стен ци је. Ми слим да се по е зи ја не 
мо же тек та ко ла ко ме ња ти и усит ња ва ти а да се при том то не од
ра зи на су шти ну ње ног фе но ме на за сно ва ног на ем па ти ји, слу ша њу 
и ужи вља ва њу у до жи вљај све та оног дру гог, а не то ли ко на ин тер
ак циј ској ко му ни ка ци ји. Но, ве ро ват но ће о то ме од лу чи ти евен
ту ал на про ме на чо ве ко вог сен зи би ли те та у бу дућ но сти. С дру ге 
стра не, оно што да нас сва ка ко по сто ји је сте по тре ба не ких умет
ни ка, углав ном при пад ни ка мла ђих ге не ра ци ја, да сво ју по е зи ју 
пред ста ве кроз раз ли чи те об ли ке пер фор ман са, кроз чул не, ви зу
ел не или ау ди тив не фор ме, што је ди рект на по сле ди ца ути ца ја ме
диј ски на дра же не ци ви ли за ци је, као да је зик ви ше ни је до во љан да 
се пе снич ко ис ку ство све та пре не се на чи та о ца. Ре као бих да су 
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то по след њи уступ ци по е зи је мо дер ном вре ме ну. Сва ко да ље ума
њи ва ње је зич ке су шти не по е зи је ишло би ди рект но про тив ње не 
при ро де.

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?

Још од Бо дле ра ак си ом мо дер но сти је сте да све мо же би ти 
гра ђа, да све мо же би ти те ма по е зи је. Раз ли ка је са мо у кон крет
ном пе снич ком сен зи би ли те ту и то ме „ко јем ће се цар ству при во
ле ти”. Да ли иза зо ви ма са вре ме ног све та и тех но ло шким ино ва ци
ја ма, или ће се ра ди је окре ну ти веч ним те ма ма и пи та њи ма. Но, 
и у јед ном и у дру гом слу ча ју по е зи ја не за ви си то ли ко од те ме ко
ли ко од на чи на да се та ква те ма из ра зи, не за ви си од „шта” већ од 
оно га „ка ко”. По е зи ја на том пла ну тре ба да је ино ва тив на и тра
га лач ка, пе сник тре ба да осе ти ри там, емо ци ју и ме ло ди ју ко ји су 
од раз ње го вог све та, да кроз фор му и по сту пак све до чи о свом вре
ме ну. Ре као бих да је то ве ћи пе снич ки им пе ра тив од са мог са вла
ђи ва ња те мат ског ма те ри ја ла. Па ипак, по пи та њу те ме чи ни ми 
се да са вре ме на по е зи ја нај пре из бе га ва зам ку пре ја ких ак ту ел но сти 
јер су оне по ло ги ци „на прет ка” чо ве чан ства крат ког да ха, и већ 
су тра гу бе на све жи ни, при че му њи хо ва тре нут на ин те ре сант ност 
би ва по ти сну та но вим ци ви ли за циј ским „до стиг ну ћи ма”. Да нас, 
ре ци мо, рет ко ко га мо гу за ни ма ти оду ше вље ња фу ту ри ста ави о
ни ма, док ће ау тен тич но пе ва ње о смр ти или про ла зно сти уоп ште, 
ре ци мо, чи та о ца го то во ре дов но ма ми ти.

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? 
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По ка за ло се да су Ели о то ва раз ми шља ња о по е зи ји и зна ча ју 
тра ди ци је у књи жев ном ства ра ла штву дра го це на и не за о би ла зна. 
Она су оста ви ла ду бо ког тра га не са мо у са мој књи жев ној умет
но сти већ и у на у ци о књи жев но сти 20. ве ка. По е зи ја одав но ни је 
ви ше ис кљу чи во на дах ну ће и ства ра ње у хи пу ге ни јал но сти, већ 
је осим пе снич ког та лен та нео п хо дан и рад ин те лек та, на шта ће 
још Бо длер ме ђу пр ви ма ја сно скре ну ти па жњу. Оту да је по е тич ка 
са мо свест, ре као бих, и да ље ва жан услов по ет ског ства ра ња, јер 
се тек све шћу о умет нич ком по ступ ку пе сник при бли жа ва оно ме 
че му по при ро ди тре ба увек да те жи, а то је ау тен тич ност вла сти
тог пе ва ња. У том кон тек сту тре ба по сма тра ти и зна чај тра ди ци је 
ко ји Ели от на гла ша ва за сва ко га ко же ли да се ба ви по е зи јом и по
сле 25. го ди не, ка ко је ре као. Тек се са „осе ћа њем исто ри је” раз ви ја 
не са мо чи та лач ки већ и онај ства ра лач ки сен зи би ли тет, ко ји омо
гу ћа ва пе сни ку кре а тив но по зи ци о ни ра ње у пе снич кој тра ди ци ји. 
То ни је, да кле, обе леж је јед не од ре ђе не епо хе, од но сно ствар при
кла ња ња од ре ђе ним мо дер ним тен ден ци ја ма да тог мо мен ту ма, 
већ је ну жна и при род на услов ност сва ког ва ља ног пе сни штва, 
укљу чу ју ћи и оно ко је обе ле жа ва постпост мо дер но раз до бље у 
умет но сти. 

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? 

Јед ном при ли ком сам на те му су же не чи та лач ке пу бли ке пое
зи је ци ти рао ви ђе ње Ми о дра га Па вло ви ћа из 1967. го ди не, ко ји је 
у свом есе ју Че му по е зи ја, и то у плод ном и сла сном до бу срп ског 
по сле рат ног мо дер ни зма, из нео сле де ћу за пи та ност о вред но сном 
ста ту су по е зи је у на шем дру штву: „Ако је по е зи ја јед на од бит них 
де лат но сти људ ског ду ха, за што она игра та ко ма лу уло гу у жи
во ту са вре ме ног чо ве ка, ко ји је углав ном рав но ду шан пре ма оном 
што се до га ђа са по е зи јом ње го вог вре ме на?” Из гле да да је та рав
но ду шност при сут на и по сле пе де сет го ди на, ако не и при сут ни ја, 
при че му смо све до ци и јед ног па ра док са: пе снич ке књи ге све се 
ма ње чи та ју и све су ма ње до ступ не, док про дук ци ја, пре ма елек
трон ским ка та ло зи ма На род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске, ве ро ват но ни ка да ни је би ла бо га ти ја. Да кле, у ра
спо ну од по ла ве ка си ту а ци ја са чи та лач ком пу бли ком ни је бит
ни је дру га чи ја, што опет го во ри да да на шње ста ње ни је тренд већ 
про фи ли са ње по е зи је у род ко ји тра жи очи то про бра ну пу бли ку. 
Мо же се и дру га чи је твр ди ти, да ре зул тат сма ње ња чи та ла ца ле жи 
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у ни ском ни воу ко му ни ка тив но сти, ко ја ина че и је сте од ли ка мо
дер не по е зи је. Ме ђу тим, уко ли ко по гле да мо по е тич ку сце ну са вре
ме не срп ске по е зи је уо чи ће мо ње ну из ра зи ту по ли фо нич ност. 
Срп ска по е зи ја да нас ни ти је по е тич ки јед но лич на, ни ти је хер
ме тич ки мо но лит на. Ве ро ват но је дру ги раз лог тој рав но ду шно сти 
о ко јој Па вло вић го во ри, и из гле да да она на пре ду је за јед но са 
тех но ло шким на пре до ва њем све та, по себ но у сфе ри ин фор ма ци
о них тех но ло ги ја и гло бал ног ме диј ског си сте ма. Да нас је жи вот 
по стао убр зан до те ме ре да се не ма вре ме на за дру га чи ју спо зна ју 
све та до пре ко је зи ка ве сти, ин фор ми са ња и са оп ште ња. А мо дер
ни пе сник одав но је пре стао да са оп шта ва, он су ге ри ше са др жа је, 
и сход но то ме та ква по е зи ја по ста је да ле ко ин ту и тив ни ја, по у ну
тра шње на и опре де ље на за игру ко но та тив но сти. За по и ма ње свих 
тих осо би на по тре бан је не са мо спе ци фи чан сен зи би ли тет, то сва
ка ко, већ и ста ње јед не пре да не кон цен тра ци је ко је, сва је при ли ка, 
на ше вре ме, а прет по ста вљам по себ но оно бу ду ће, све ма ње мо же 
да по ну ди по тен ци јал ном чи та о цу. 

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? 

Слут ња ефе мер но сти ни је стра на ни јед ном умет ни ку, ре као 
бих, па ни пе сни ку. По себ но оном ко ји по се ду је раз ви је ну ели о тов
ску свест о про шло сти. Па ипак, иа ко та свест мо ра по сто ја ти, 
рет ки су они ко ји би при хва ти ли да је њи хо во ства ра ње за пра во 
пи са ње гран чи цом по пе ску. Оно мо жда ни је ни кле са ње у сте ну, 
али ства ра лач ком им пул су при ро ђе ни је је осе ћа ње пи са ња ко је би 
се за др жа ло у све ту пи са не ре чи и зна чај но над жи ве ло сво га твор ца. 
У књи жев но сти ни шта не на ста је ни из че га. Ни шта ни је ап со лут но 
са мо ни кло, и сва ки текст тек је део ве ли ког ви тал ног и пул си ра
ју ћег те ла ли те ра ту ре. Сва ки вре дан пе снич ки текст исто вре ме но 
је и услов и по сле ди ца ства ра ња. Он је сва ка ко без га ран ци је веч ног 
тра ја ња, али је та ко ђе и из раз на де да је пе снич ко ис ку ство све та 
по треб но том истом све ту у те жњи ка да љем опле ме њи ва њу чо ве ка.




