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ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ

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, виртуeлне про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов: Као што је Гу тем бер го ва ре во лу
ци ја ко ја је от по че ла у ше сна е стом ве ку пре о бра зи ла дру штво уте
ме ље но на ру ко пи си ма, та ко је и елек трон ска тех но ло ги ја пре о бра
зи ла свет за сно ван на књи зи. То је уо ста лом при род но и не из бе жно. 
По ме ни, све што про мо ви ше по е зи ју је до бро. Ин тер нет је је дан 
ди ван без дан. И ту жи ви по е зи ја. Не ма сум ње да је ин тер нет иза
звао ре во лу ци ју ко ја се мо же ме ри ти са по ја вом ну кле а р не енер
ги је пе де се тих го ди на два де се тог ве ка. Ипак, мо ра мо би ти све сни 
мрач не стра не да на шње ин фор ма тив не уто пи је, опа сно сти мон
стру о зне збр ке ин фор ма ци ја. Ва жно је да у вре ме ове ди ги тал не 
апо ка лип се оста не мо мен тал но здра ва људ ска би ћа. Јер чо век је 
слаб, он ви ше жи ви у ди ги тал ној ми то ло ги ји не го у пре сном жи вот
ном ре а ли те ту. За то он ни је спо со бан да се из диг не из дре мљи во
сти, из сво јих оп се нар ских со фи за ма, из маг ме там них сно ви ђе ња 
и за то и сам по ста је ма ска, оп се на. А и кад се раз бу ди, чо ве ко ва 
буд ност не до се же да ле ко. Мр тви не зна ју да су мр тви, а жи ви не 
зна ју да су жи ви, ето до кле смо до спе ли. Сва је му дрост у то ме да 
стиг не мо та мо где ће мо се отре зни ти и по ста ти све сни да смо жи ви.
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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 којu 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 na тo 
да опе ва оно што тра је?

Де фи ни тив но, исто ри ја ни је про стор у ко ме оби та ва мо, већ је 
то ро ман, при ча, по е зи ја. Не по сто ји усто ли че ни ре цепт за пи са ње 
ро ма на. Не ма за ко но дав ца ро ма на. Дух ро ма на је сте дух ком плек
сно сти и мно го стру ких пе р спек ти ва. Као и свет, и ро ман као чу
до ви шна фор ма пред ста вља не раз мр си ву сло же ност. Не ма ви ше 
ве ли ких, чу до ви шних ро ма на ме та и сто риј ске вред но сти ка кви су 
Ме се ча ри Хер ма на Бро ха, Век про све ће но сти Але ха Кар пен ти је
ра, за чет ни ка ма гиј ског ре а ли зма, Ter ra no stra Кар ло са Фу ен те са, 
све над ма шу ју ћег ро ма на мно го стру ких вре мен ских ни воа ко ји за
па њу је ду би ном сво јих от кро ве ња, О ју на ци ма и гро бо ви ма Ер не
ста Са ба та, Бер лин Алек сан дер плац Ал фре да Де бли на. На бро ја ни 
ро ма ни по се ду ју (да упо тре бим из раз Д. Х. Ло рен са) „ква ли тет че
твр те ди мен зи је”, те ви сок сте пен не у ра чун љи во сти и не пред ви дљи
во сти. Због ко смо по лит ске ши ри не ро ма неск ног све та, ови ро ма
ни и њи хо ви пи сци су мо ја трај на чи та лач ка не у ро за. Ге о гра фи ја 
ро ма на се про ме ни ла. Да нас је ис цр пље но сре ди ште (Фран цу ска, 
Ен гле ска, Не мач ка), док зна чај ни ро ма ни при сти жу са ви тал не 
пе ри фе ри је у де ли ма Ли бан ца Ра би ха Аламединa, пи сца ге ни јал ног 
ро ма на Ha ka wa ti, Пор ту гал ца Ми је Ко та или ре ци мо Егип ћа ни на 
Алаа ел Асва ни ја, пи сца ро ма на Чи ка го. Са ру бо ва при сти жу нај
а гре сив ни ји ро ман си је ри да на шњи це са сво јим не из бе жним све
то ви ма. 

За раз ли ку од ро ма на, по е зи ја је ме диј при ват но сти и ин тим
но сти. Пи са ти по е зи ју да нас је сте чи сто го лу бар ство. Али, у овом 
ра су том све ту, са бра ност се још је ди но чу ва у по е зи ји, ко ја има 
ве ћи на бој и ра ди о ак тив ност од про зе. Пе сма тре ба да ви ди ствар
ност. Пе сма се бру си од ствар но сти. Пи шу ћи пе сме, ја за пра во цр там 
ствар ност. Као и сва ки до га ђај у вре ме ну и про сто ру, та ко је и сва
ка пе сма уни кат на и не пред ви ди ва. Пе сму про из во ди чул на буд
ност у до га ђа ји ма ко ји чи не наш те ле сни жи вот. Пе сма тре ба да 
не што по ру чу је на шим нер ви ма, да иза зо ве треп тај ср ца као му зи
ка јер људ ско те ло је су став за осе ћа ње то пли не. Нај ја ча чо ве ко ва 
по тре ба је сте по тре ба за то пли ном. За то је зик не сме да из гу би 
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те ле сност. Пе сник ула же у пе сму се бе, спу шта се у ду би не, та мо 
где се отва ра шкољ ка ега, а пе сма му као ехо вра ћа оно што до та да 
ни је ни слу тио да по сто ји. По е зи ја је то чу до ди вље и ин стинк тив
не при ро де у на ма. Му зи ка и по е зи ја по сто је за то да се не уто пи
мо у до са ди ра зу ма. Пе сма тре ба да те за тру је. Да те уву че у се бе 
као у вр тлог и да по кре не чи та ву тво ју би о ло ги ју. Пе сме пи шем 
за то да за пу шим отво ре кроз ко је ду ва бе сми сао.

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 
по е 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? 

Осно ва све га у књи жев но сти је сте има ти до бар те мељ, на пра
ви ти до бру под ло гу. То је као у, ре ци мо, ка ра теу, или дру гим бо
ри лач ким ве шти на ма, где под ло гу чи не ка те ко је ти омо гу ћу ју да 
кон тро ли шеш сна гу, да раз у меш зна чај раз да љи не. У књи жев но сти 
под ло га се ства ра чи та њем. Упра во је за блу да ели о ти зма до бра но 
до при не ла то ме да по е зи ја из гу би пу бли ку. Ели о то ва те о ри ја о 
„без лич но сти умет но сти” за пра во хо ће да нам ка же да не по сто ји 
нео п ход на ве за из ме ђу умет ни ко вог де ла и умет ни ко ве при ро де, 
што је бе сми сле но. Још 1921. го ди не Ели от је пи сао: „Вр ло је ве ро
ват но да пе сни ци на ше ци ви ли за ци је, она кве ка ква да нас по сто ји 
мо ра ју би ти те шки.” Шта ово тре ба да зна чи? Ваљ да да што је ци
ви ли за ци ја сло же ни ја то би и пе сник ко ји о та квој ци ви ли за ци ји 
пи ше тре ба ло да бу де те жи и сло же ни ји. По при лич но не у бе дљи во 
раз ми шља ње, ко је се др жи на ба би ном зу бу! Ели от ни је од ве ли
ке ко ри сти за ме не за то што је ње гов је зик слу жбен, ди пло мат ски, 
што ће ре ћи фор ма лан. Он је та ко сте ри лан, не е ро ти чан пе сник. 
Од Ели о та је ди но це ним Пре лу ди јум, због ха лу ци нант не ја сно ће 
сли ка. Ина че, за ме не Ели от је сим бол кон зер ва тив ног, око шта лог, 
пол но хлад ног по гле да на књи жев ност. Ели от, то је са мо сме лост 
и мо дер ност у до ме ну фор ме. Тај чо век као да ни је жи ви ор га ни зам 
у ко ме пул си ра ср це. За то се уме сто пре ма Ели о ту, ка да смо већ 
код аме рич ких пе сни ка, пре окре ћем пре ма Па ун ду, Ро бер ту Лоу
е лу, Ро бин со ну Џе фер су, Ри чар ду Вил бе ру, Ели за бет Би шоп, Ме
ри ен Мур и Де низ Ле вер тов, чи ја је тех ни ка пи са ња го то во бес пре
кор на. Ре ци мо, ка да сам пр ви пут про чи тао пе сме Ели за бет Би шоп, 
ср це ми је по ра сло. Од пе сни ка ко је сам на бро јао осе ћам да љин ско 
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гре ја ње, то је та то пли на ко ја до ла зи од учи те ља ко ји пи шу истин
ску, ор ган ску по е зи ју. По ми њем ове пе сни ке не у сми слу ути ца ја, 
пу ког им пак та, већ у сми слу по ме ра ња јед ног ево лу тив ног кре та ња. 
На рав но да је ме ни од нај ве ће ко ри сти ро ње ње у мој лич ни, уну тра
шњи град, у там не без да не соп стве не без на де жно сти, у ау то би о граф
ски ток све сти, у пре сни жи вот ни ре а ли тет. Мо ја фи ло зо фи ја је да 
иза ђем из не про бу ђе но сти, да омо гу ћим оним не ви дљи вим си ла
ма ко је де лу ју у ме ни да се осве тле и да на пи шем све жу, по лет ну 
и сна жну пе сму ко ја је омо гу ће на са мо ме ни да је на пи шем. По е
зи ја не сме да за бо ра ви шта чи ни љу бав, же ља, ерос. По ет ска са зна
ња су по сле ди ца на шег ерот ског од но са пре ма жи во ту.

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 na ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је?

Не ми слим да је по е зи ја да нас жа ло сно пе ри фер ни вид умет
но сти. Ду бо ко ве ру јем у то да ће се по е зи ја по но во по ве за ти са ве ћим 
бро јем чи та ла ца. По зна јем то ли ко љу ди ко ји ужи ва ју у чи та њу 
по е зи је. Ни је баш ста тус по е зи је у нас то ли ко тра ги чан. Под се ти ћу 
да на ших дво је нај у глед ни јих днев них но ви на, По ли ти ка и Но во-
сти, об ја вљу ју су бо том по е зи ју што је рет ко чак и у мно го ве ћим 
кул ту ра ма од на ше. Да кле, чи та се по е зи ја да нас, чи та, да ле ко од 
то га да она пре би ва у не кој га лак тич кој цр ној ру пи. Са мо је ин три
га у то ме што по е зи ја ни је на ме ње на ме га тр жи шту. За то она да нас 
оп сто ји у ма лим езо те рич ним кру го ви ма. У Ру си ји су се у про шло
сти пе снич ке збир ке штам па ле у огром ним ти ра жима, а да нас се 
збир ке штам па не у 500 при ме ра ка го ди на ма ву ку по по ли ца ма 
књи жа ра. Исти је слу чај и у Фран цу ској, зе мљи огром не пе снич ке 
тра ди ци је. Фран цу ска, зе мља по е зи је, као да је ма ло за спа ла. То је 
за то што на овом све ту по сто ји кре та ње пе снич ке енер ги је. То је 
епо хал на енер ги ја ко ја зра чи. А она да нас за си гур но ни је у Фран
цу ској. Ве ли ке ства ри у по е зи ји да нас де ша ва ју се, ре ци мо, у Ру
му ни ји, Не мач кој, Пољ ској, у Аме ри ци, не сум њи во, у Ни ге ри ји, 
и у Ср би ји. Не ма ни чег рђа вог у то ме што су чи та о ци по е зи је нај
већ ма са ми пе сни ци. Па то је сјај но! Зар са ми пе сни ци, да се не 
ла же мо, ни су нај бо љи чи та о ци по е зи је? Ме ни је ипак бит но да ли 
је пе сма об ја вље на у књи зи, или у елек трон ском об ли ку. Пред ност 
да јем до сто јан ству и са мо го спод ству књи ге. Ва жно је са мо да је 
пе сма от кри ва лач ка, еман ци па тор ска, жи ва у сво јој ха лу ци на ци ји, 
жи ва у ви ђе њу пре сног жи вот ног ре а ли те та. За ла жем се за го во ре
ње по е зи је љу ди ма, јер кад се фи зич ки гла сом ути че на слу ша о ца, 
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он да је то истин ски жи вот по е зи је. Чи та лац по е зи је ни је ба нал ни, 
по вр шни чи та лац, већ уче сник у ве ли ком ри ту а лу. Ро берт Фрост 
је ре као, на во дим по се ћа њу, да пра ви чи та лац не ке до бре пе сме 
мо же да обе ле жи тре ну так у ко ме је осе тио да је за до био бе смрт ну 
ра ну ко ју ни кад не ће пре бо ле ти. За ме не су ве ли ки пе сни ци су пер
хе ро ји да на шњи це, јер са мо вр хун ски ин те ли гент ни љу ди мо гу 
на пи са ти ве ли ку пое  зи ју. Ве ру јем да до ла зи вре ме јед не но ве и ве
ли ке пе снич ке мо ћи, уве рен сам да се тек раз го ре ва жеђ за по е зи
јом. Ср би ју ви дим као ме сто ве ли ке пе снич ке плод но сти. Срп ски 
је зик ни је ни чи је вла сни штво. Он је је ди но вла сни штво има ги на
ци је. Ве ру јем да са вре ме на срп ска пое зи ја има ту сна гу да пре жи ви 
пре вод на ве ли ке свет ске је зи ке. Са за ни ма њем чи там но ве мла де 
пе сни ке ко ји при сти жу са сво јим ха лу ци на ци ја ма и са сво јом ве
ром. Во лим њи хов мла ди его и зам ко ји ће се код нај бо љих и нај по
све ће ни јих раз го ре ти у ду бо ку по е зи ју. За то се њи ма не ма шта ре ћи, 
до вољ но је да слу ша ју са ми се бе и мо жда ону сар ка стич ну уз ре чи
цу Френ ка О’Ха ре: „Са мо те рај те по сво ме”, што за пра во зна чи – 
„Це пај”. Тек, не ма тог књи жев ног ро да ко ји је бли жи бо жан ском од 
по е зи је. Да кле, ве ру јем у ве ли ку бу дућ ност по е зи је! За што? За то 
што је по е зи ја спор ме диј, а све што је спо ро то је и ду го веч но.

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?

Упр кос то ме што је сва ка пе сма у осно ви по ку шај про јек та 
бе смрт но сти, да би по е зи ја тра ја ла у по јав ном све ту она мо ра да се 
осло бо ди оба ве зе и око ва да уре зу је ре чи у ка мен. Ни шта у ко смо
су ни је не про бој но. Ни шта ни је за у век ком пле ти ра но. Не ис црп ност 
је је ди ни истин ски опис на шег зна ња о све ту. Не ма са мо и ден тич
ног ен ти те та. Не ма ко нач ног до га ђа ја за то што од нос увек про из
во ди но ве од но се и ре ла ци је. Пе сник је го, ње му не тре ба ко шу ља 
од ко стре ти. Че му ста ја ти мир но као др во? Зар ка ме на по сто ја ност 
ни је је дан об лик опо на ша ња са мог се бе? У по е зи ји је и да нас то ли
ко то га пре ва зи ђе но. Ни шта ни је трај но ис те то ви ра но, чак ни у 
ср цу. Рит мич на на ра ци ја у ме тру ви ше не за гре ва ни пла нин ске 
ку ће то ком љу тих зим ских но ћи у пла ни на ма кад не ма куд да се 
оде. Про ла зе ћи кроз пе снич ки раз вој, ја про ла зим кроз од ре ђе не 
ре ли ги о зне про ме не. Је зик у пе сми тре ба да бу де не ви дљив, а он 
по ста је не ви дљив кад се у пот пу но сти осло ни мо на не све сно. Нај
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у збу дљи ви је у пи са њу пе са ма је то што ни кад не знаш ку да ће те 
пр ва ре че ни ца од ве сти. У по е зи ји све од лу чу је су ге сти ја не си гур
но сти и ми сао о соп стве ној не до вољ но сти, а не реч за на век уре
за на у ка мен. Јер, пе сма ни је ло гич на, ни је циљ за ко јим се жу ди, 
ни је циљ пу то ва ња, ни је за кљу чак. За то је пе сник увек у ста њу 
флук са и пу то ва ња на ко ме га пра ти тек ње го ва сен ка. По мом по
и ма њу и осве до че њу, онај ко не осе ћа жи во пул си ра ње по е зи је, тај 
за си гур но не ма пој ма шта зна чи би ти жив.
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ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ

СТЕПЕНИШТE

По но во сам крај сте пе ни шта
на ко ме смо као де ца, за гр ље ни,
учи ли фран цу ски, чи та ју ћи Игоа.

Не ка да су око ло би ла по ља
ми ни ра на шум ским ја го да ма.
Ве ве ри це, ви жља сте не кон фор мист ки ње,
жи ве ле су ов де бит нич ки.

Се ћам се ка ко сам ти баш ов де
на по чет ку не чег што се ни ка да 
не ће за вр ши ти обе ћао сво је ср це,
јер ве ро вах да с то бом ни ка да
не ће ма лак са ти.

У муч ној на ра ци ји пре тум ба ла су се
пре ко сте пе ни шта то ли ка го ди шња
до ба и те шко би би ло ре ћи да је
оно због то га по ста ло му дри је.

Ста ро као гнев све та, са да из гле да 
као нај на пу ште ни је од свих по зо ри шта.
Сун це на за ла ску ли чи на то вар на не ком 
бро ду ко ји кри јум ча ри ко ка ин.

Ка сно је и ма ле су шан се да се не што 
по но во от поч не: као по па да ло ли шће ко је 
до са ђу је сво јом при чом и ушу шка ва ко ра ке, 
не ста ли су то ли ки љу ди ко је смо во ле ли. 
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Са да са мном раз го ва ра ју тек вр бе 
што се по ви ја ју као да при зна ју по раз и,
ми слим, ве тар што ко ви тла су ве ли сто ве 
пре тва ра ју ћи их у вар ва ре. 
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ВО ЈИ СЛАВ КА РА НО ВИЋ

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? 

Во ји слав Ка ра но вић: Раз вој ин тер не та, по ја ва но вих тех но ло
ги ја и на ста њи ва ње вир ту ел них про сто ра до ве шће до то га да се 
по е зи ја про ме ни. Она ће, ме ђу тим, оста ти иста. Ло гич ки гле да но, 
ово је сте па ра докс. Али он ука зу је на са му су шти ну по е зи је. Пое
зи ја во ли вре ме, и че сто је ви ди мо у ње го вом за гр ља ју. Она се окре
ће про шло сти и бу дућ но сти, за по де ва раз го вор са њи ма. При че му 
не за бо ра вља тре ну так, са да шњи тре ну так у ко јем по сто ји. По е зи ја 
жи ви од до ди ра са вре ме ном. А опет она на ди ла зи вре ме, осва ја 
не ку ди мен зи ју над вре ме на или све вре ме на. Ка ко је мо гу ће да она 
ре а гу је на са да шњост, и да се у до ди ру са њом ме ња, а да при том 
оста је иста? При зна јем, ни је ми баш ја сно. Ма да, ка да у ру ке узмем 
књи гу истин ске по е зи је, у тре ну ми по ста је ја сно. 

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-
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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? 

По е зи ја по ста је то што је сте тек ка да са вла да гра ђу на ко ју 
је упу ће на. Али шта зна чи то – са вре ме ни свет? Мо је те ло, мо ја 
свест, мо ја се ћа ња и слут ње – све то та ко ђе је сте свет. Са вре ме ни 
свет. Не мо ра се пи са ти о кон крет ној дру штве ној ствар но сти ни ти 
о про ме на ма у сфе ри ко му ни ка ци је да би се са вла да ла гра ђа ко ју 
пру жа са вре ме ни свет. До вољ но је би ти отво рен, пу шта ти да кроз 
сва на ша чу ла, кроз све по ре на шег те ла свет ула зи у нас; са мо та ко 
ће пе сме ко је ства ра мо би ти жи ве. А оне мо гу да го во ре о нај ра зно
вр сни јим ства ри ма. 

Уо ста лом, шта је то гра ђа за по е зи ју? Ни је ли то за пра во „гра
ђа за сно ве”, о ко јој го во ри Шек спир? Ни смо ли то ми, и наш ма ли 
жи вот, ко ји је са свих стра на сном за о кру жен? И ни је ли са ма по е
зи ја сан? Сан ко ји са ња мо и ка да смо буд ни. 

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 
по е 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? 

 
Пе сни штво, са мим тим што на ста је у је зи ку, увек у се бе укљу

чу је од нос пре ма тра ди ци ји. Ре чи од ко јих гра ди мо пе сме исте су 
оне ре чи ко ји ма су мно ги љу ди, на ши са вре ме ни ци али и они што 
су жи ве ли пре нас, ис ка зи ва ли сво је ми сли, стра хо ве, сум ње, же ље. 
Пе сник ства ра из осе ћа ња, по ку ша ва да ви зи ји, ко ју но си у се би, 
да је зич ки об лик; исто вре ме но, он је ду бо ко уро њен у је зик. Он 
го во ри уз по моћ је зи ка, али и је зик го во ри уз по моћ ње га. 

Тра ди ци ја ни је не што што је иза нас, и не тре ба је та ко до
жи вља ва ти. Тра ди ци ја, од но сно онај део тра ди ци је ко ји сма тра мо 
жи вим, на ла зи се у на ма. То смо ми. Тра ди ци ју не тре ба сла ви ти; 
тре ба сла ви ти жи вот ко ји у њој по сто ји. Тра ди ци ја ни је оков ко ји 
кроз жи вот мо ра мо да но си мо. Она је кључ ко ји отво ра вра та те сне 
со бе у ко јој бо ра ви мо. Све ти Са ва у Слу жби Све том Си ме о ну ка же 
да је ду хов на вред ност ко ју је по се до вао ње гов отац иза зи ва ла 
ди вље ње ан ђе ла, чу ђе ње љу ди и ужа са ва ње де мо на. Из тра ди ци је 
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тре ба да ода бе ре мо упра во оно за шта ве ру је мо да мо же да за чу ди 
ан ђе ле, за ди ви љу де а ужа сне де мо не. 

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? 

Што се бро ја чи та ла ца ти че, пе сник би увек тре ба ло да има 
на уму ону чу ве ну Хе ра кли то ву из ре ку: „Је дан је ме ни ко ли ко и 
де сет хи ља да, са мо ако је нај бо љи.” Ква ли тет чи та ња, или слу ша
ња сти хо ва ко ји се ка зу ју, ва жни ји је не го број оних ко ји чи та ју 
или слу ша ју. Уко ли ко са мо је дан чи та лац или слу ша лац пе сму до
жи ви на тај на чин да она по ста не део ње га, и да је он та ко у се би 
по но во ство ри, пе сник не тре ба да је не за до во љан. Пе сма је, зна чи, 
жи ва.

По е зи ја је увек има ла ре ла тив но ма ли број чи та ла ца и слу
ша ла ца, осим у тре ну ци ма ка да је на се бе пре у зи ма ла не ке дру ге 
дру штве не уло ге. Али она се љу ди ма та да обра ћа ла го во ром из 
тих уло га. Чим би те уло ге пре у зе ли дру ги об ли ци из ра за, она би 
по но во би ла упу ће на на ту ма лу, про бра ну ску пи ну чи та ла ца или 
слу ша ла ца.

Има ту, ме ђу тим, не што ин те ре сант но. Те ле ви зи ја, ра дио, 
филм, штам па, ин тер нет... – у све му то ме при сут на је по е зи ја. Али 
она је ту, по ре чи ма Х. М. Ен цен сбер ге ра, рас тво ре на у дру гим 
об ли ци ма. Као шу ме ћа та бле та ко ја се рас то пи у ча ши во де, она је 
ов де рас тво ре на у дру гим са др жа ји ма и дру гим об ли ци ма из ра за. 
Сви је тра же, осе ћа ју по тре бу за њом. Али ве ћи на се за до во ља ва 
ти ме да је кон зу ми ра у том рас тво ре ном об ли ку. Што је до не кле 
ра зу мљи во. По е зи ја је оштра, уме да пре се че; ако је „про гу та мо”, 
мо же да иза зо ве шок. За то љу ди че шће по се жу за об ли ци ма где је 
она рас тво ре на. 

По е зи ја је до бра за здра вље. Она нас бу ди из ле тар гич ног дре
ме жа, и чи ни да на ши сно ви бу ду ду бљи. Ле ко ви та је као рас твор 
али, исти ни за во љу, нај бо ље ефек те про из во ди ка да се кон зу ми ра 
у чи стом ста њу.

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? 
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Ни сам си гу ран да је по ру ка уре за на у ка мен трај ни ја од ре чи 
ис пи са них гран чи цом по пе ску. Све је то пи та ње пе р спек ти ве и 
на чи на на ко ји до жи вља ва мо жи вот, вре ме и – веч ност. Раст ко Пе
тро вић је на јед ном ме сту ре као да спо ме ни ке не би тре ба ло пра
ви ти од ка ме на или брон зе не го од – сне га. То би, по ре чи ма ау то ра 
От кро ве ња, од го ва ра ло на шој истин ској при ро ди.

Пи са ње пе са ма не сма трам бли ским по ку ша ји ма да се ре чи 
укле шу у ка мен. Ни ти ме под се ћа на пи са ње гран чи цом по пе ску. 
Пи са ње пе са ма је на лик на раз го вор ко ји не ма ни по че так ни крај, 
а ко ји је у су шти ни вр ло кра так и са жет. Не што као епи таф уре зан 
у ва зду ху.
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ВО ЈИ СЛАВ КА РА НО ВИЋ

ПРЕД СТА ВА

Још јед ном да се по ја вим у пред ста ви,
да уђем у не ки лик, бу дем
за крат ко не ко дру ги.

Ма кар био ко ле бљи вац
што ле ти од јед ног
до дру гог кра ја све ми ра
и за дом би ра са зве жђе сум ње,
на ста њу је пла не ту ту ге;

или да играм се стру ко ја жа ли
за бра том и по ка па га у ср це зе мље,
или не ми ло срд ног вла да ра,
ко ме она пр ко си, ко ји на кра ју
ње но ср це за тва ра у зе мљи не гру ди.

Са мо не ова ти ши на, глу ва
као пра зно гле да ли ште,
сле па као за тво ре но око.

Пре бих био осле пе ли вла дар
ко ји раз го ва ра са еле мен ти ма
и сви ми сле да је он си шао са ума
а он се на бал кон ума тек ис пео
и гле да под со бом свет, ску че но дво ри ште,

или је дан од раз дво је них љу бав ни ка,
мај ка што жр тву је де цу,
кра дљи вац ва тре што се
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при љу био уз сте ну
и сам по стао ка мен ко ји го ри.

Али не прах, па ни онај са зве зда.
Ни та ма, јер њу ни ко не кра де. И не љу бав
без ру ку и те ла за за гр ља је.

Мо гу да играм пса ко ји ре жи
ис пред ку ће, раз би је но ок но,
да бу дем кром пир про кли јао у по дру му:
знам до бро све ње го ве ре пли ке, бле де
из дан ке, кли це ни кле у вла жном мра ку.

Мо гу да играм глав ну уло гу: сун це ко је
сва ко га да на низ не ви дљи ве мер де ви не 
си ла зи на зе мљу. Да глу мим лист
ко ји ле жи на тлу и тру ли. Или са свим ма ле
уло ге: да бу дем облак ко ји за час из ла зи са сце не.

Са мо још јед ном да се за и грам, и за не сем.
Да ма кар на трен се бе за бо ра вим.
Да не бу дем за у век ја.

(Из књи ге Уну тра шњи чо век, 2011) 
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ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ

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? 

Де јан Алек сић: Убр за ни тех но ло шки и ин фор ма ци о ни раз вој 
ла ко за ла зи у све сфе ре дру штве ног жи во та, па оту да не чу ди ни 
чи ње ни ца да дру штве не мре же, број ни фо ру ми и бло го ви по ста ју 
ме сто су ве ре ног јав ног про сто ра у ко ме је сва ком да та при ли ка да 
об ја вљу је сти хо ве. То је, ка ко би се ре кло, не ка вр ста ,,де мо кра ти
за ци је” књи жев но сти и књи жев ног ства ра ња, што до но си и до бре 
и ло ше по ја ве. То се нај бо ље мо же опи са ти афо ри змом Ста ни сла ва 
Је жи ја Ле ца: ,,Ако да те нож у ру ке хи рур гу и уби ци, сва ко ће га 
упо тре би ти на свој на чин.” До по ја ве мо гућ но сти да сва ко из ра зи 
тек стом оно што ми сли или осе ћа и то по ну ди хи ља да ма по тен ци
јал них чи та ла ца, ни смо ни зна ли да је ме ђу на ма то ли ка ар ма да 
пра во пи сно и гра ма тич ки не си гур них и не ве штих. Ин тер нет је, 
да кле, учи нио да број ни ау то ри, пре вас ход но пе сни ци, бу ду ви дљи
ви ји и при сут ни ји. Ипак, они за и ста вред ни ме ђу њи ма, по при ро ди 
су, ра зло жно, та кви да нај че шће од би ја ју са мо ре кла мер ску стра те
ги ју. Лош пе сник је не у ме рен, склон по зи и гу ра њу у пр ве ре до ве, 
же љан по твр де за оно у шта сам не по му ће но ве ру је. Вре дан ау тор 
је не на ме тљив и не ма по тре бу за вред но ва њем те вр сте, ни је му 
ва жно да има ,,лај ко ве” као мер ну је ди ни цу ква ли те та. Мо гућ ност 
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да је ви ше и че шће чи та ју и ко мен та ри шу не ће по е зи ју учи ни ти 
ни бо љом ни ло ши јом. Па ра докс је у то ме што огро ман број ни ка
квих и осред њих ау то ра ко ји об ја вљу ју пе сме на ин тер не ту чи ни 
да ва ља на по е зи ја би ва мар ги на ли зо ва на и сла бо ви дљи ва. Ми, 
за пра во, има мо бес ко ри сно оби ље, не про ход ну шу му од ко је не 
ви ди мо пле ме ни то др во. 

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? 

Обла сти ин те ре со ва ња по е зи је су кон стан та, про ис те кле су 
из веч не за пи та но сти над ар хе тип ским тај на ма, из су штин ске по
тре бе за пе ва њем и пе снич ким про ми шља њем ко је се за сни ва на 
тра га њу за слу ће ним сми слом. По ет ска гра ђа је ак ту ел ни из раз 
до ба, пред ста вља до слух са прет по ста вље ном ствар но шћу, али 
исто вре ме но мо ра да са др жи и еле мен те уни вер зал но сти ко ји се 
ука зу ју по сред ством умет нич ке об ра де те гра ђе. Мо тив, ре ци мо, 
ли ре или ле пе зе, на јед ној стра ни, и мо тив та ста ту ре или бан ко ма
та мо гу има ти јед на ко упо тре бљив се ман тич ки по тен ци јал и сва ка 
по де ла на по ет ски и ме та по ет ски пој мов ни асор ти ман у кон тек сту 
мо тив ске гра ђе за ме не је ире ле ван тан.

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? 

Ели от је па ра диг ма пе сни ка обре ме ње ног кул ту ром, еру ди
ци јом, из ра зи том исто риј ском има ги на ци јом. У том сми слу, он је 
сва ка ко од не про ла зне ко ри сти са вре ме ном пе сни ку. Исти ни за 
во љу, наш свет је кар не ва ли зо ван до крај њих гра ни ца, пре тва ра 
се у ва ша ри ште ла ке за ба ве и три ви јал них за до вољ ста ва, по ста је 
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ме сто где се ни вои ствар но сти и илу зи ја ме ша ју, ме ња ју ћи нам 
пер цеп ци ју. По ред то га, не по сто ји ни шта од вред но сти не до ступ
них па ро ди ји и ка ри ка ту ра ли за ци ји. Гу бе се ослон ци сми сла. Ја ча 
сум ња. Не ки би то на зва ли по сти сто риј ским вре ме ном. Све ово, 
иа ко ве ру јем да се мно ги не ће сло жи ти са мном, пред ста вља из
вр стан ам би јент за пе снич ко ства ра ње. Што је сми сао уда ље ни ји 
и скри ве ни ји, сна жни ја је по тре ба за по е зи јом. Услов за ства ра ње 
по е зи је пре све га се те ме љи на уве ре њу да по сто је скри ве на зна че
ња и да је све оно што са би ра на ше ис ку ство не ка вр ста по ру ке ко ју 
тре ба да раз у ме мо. Не ма ње ва жан фак тор је сум ња, као он то ло шка 
ка те го ри ја и као по кре тач ки еле мент ства ра ња. Као што зна мо, 
Ели о то ва по е зи ја је прак са ци та та, ин тер тек ста и алу зи ја. Да нас је 
ствар ност упра во та ква, еклек тич ка и скло на игри под ра зу ме ва ња. 
Ми жи ви мо исто вре ме но мит и исто ри ју, ствар ност и фик ци ју, 
ве ри стич ко и над ре ал но. Ели от је да нас по треб ни ји не го ра ни је. 

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? 

По е зи ја ни ка да ни је има ла ши ро ке чи та лач ке кру го ве. До га
ђа ло се, с вре ме на на вре ме, да пре лом не дру штве не и исто риј ске 
окол но сти, но ше не ка квом ве ли ком иде јом, по е зи ји на мет ну уло гу 
ме ди ја за ње но пре но ше ње и ши ре ње. Би ли су то рет ки и крат ки 
пе ри о ди ус по ста вља ња но вих од но са из ме ђу пе сни ка и ау ди то ри
ју ма. У то та ли тар ним ре жи ми ма дру ге по ло ви не XX ве ка, ре ци мо, 
на ста ла је ко ло сал на по е зи ја, а ње на ве ли чи на нај че шће ни је би ла 
од ре ђе на из ра же ном ан га жо ва но шћу, ка ко би се мо гло оче ки ва ти. 
Ве ли ки пе сни ци у Ру си ји, Пољ ској, Ру му ни ји, Че шкој би ли су про
гла ша ва ни за на род не не при ја те ље, за де ка ден те чи је де ло ва ње 
ште ти дру штву, а њи хо ве су пе сме, иа ко за бра њи ва не, тај но пре
штам па ва не и чи та не у иле га ли са стра шћу ко ју да нас те шко за ми
шља мо. Зна чи ли то да по ве ћа но ин те ре со ва ње за по е зи ју ну жно 
пра ти не ки вид не во ље? И да ли, ако је та ко, да на шњи свет мо же
мо на зва ти хар мо нич ним и за до вољ ним? По е зи ја на шег вре ме на, 
чи ни се, не ма по тре бе да до ка зу је да је не што ви ше од при ви ле ги
је уса мље нич ких ду хо ва. Мо же мо на ши ро ко ту ма чи ти шта је то 
до ве ло до не ра зу ме ва ња из ме ђу пе сни ка и ве ли ке људ ске по ро ди це, 
али пра во је пи та ње има ли та ква изо ла ци ја пе сни ка ути ца ја на 
ства ра ње по е зи је. Код ау то ра ко ји по ште но при ла зе пи са њу, сам 
ства ра лач ки чин је већ до вољ на са тис фак ци ја, бу ду ћи да је реч о 
тран сфор ма тив ном про це су и пре у ре ђе њу соп стве ног уну тра шњег 
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све та. Дру штве на функ ци ја по е зи је, али и умет но сти у це ли ни, 
за ви си од ни за фак то ра на ко је сам ства ра лац не ма пре те ра но из
ра жен ути цај. Ре цеп тив на моћ јед ног дру штва пре ма са др жа ји ма 
ви со ког умет нич ког до ме та не оства ру је се пре ко но ћи. 

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? 

Код Жа ко теа по сто је сле де ћи сти хо ви: ,,За што се тр ском не 
бра ни ти од гро ма / кад већ по ре дак зве зда про па да на во ди.” Да
кле, про пор ци је ефе мер ног и трај ног, бе сми сле ног и есен ци јал ног 
раз у ме мо и ту ма чи мо по сред ством не по у зда ног ис ку ства и још 
не по у зда ни јег зна ња. По е зи ја има моћ да пре о бра жа ва. Је дан стих 
мо же за у век да про ме ни не чи ји жи вот. А то је, иа ко мо жда зву чи 
не у бе дљи во, ви ше од уре зи ва ња ре чи у ка мен. 
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ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ

ПЕ СМА ЗА ЛА КУ НОЋ

За ми сли не чи је ли це у мра ку. 
Утих нуо је свет и окре нуо се 
Кључ у глу вој бра ви. 

Ве жбај ту ми сао, јер ноћ 
Са мо што ни је сти гла. 
На пи па ва хлад ним пр сти ма 
Око ло, као сла бо ви да удо ви ца 
Ко ја чи сти сре бр ни ну. 

Ноћ је там ни са мо гла сник 
У по тра зи за пр вим усти ма. 
Вре ме – тек осе дла но гла го ли ма, 
Го вор – је два скро јен за го ло ти њу ми сли. 
Бе ше ли то та мо, у оном вр ту 
Где сен ке за ви ру ју 
Под сук њу ме та фи зи ке? 

Све јед но, ти са мо по на вљај 
Ону ми сао или ма кар отри 
Пе пео с не ког се ћа ња. 

Оног, на при мер, ка да си 
У Охри ду пио ви но 
Под др ве том то ли ко ста рим 
Да пам ти Бар ба ро су. 
Ко но бар је до шао да на пла ти 
И ра ши рио цр ни нов ча ник, 
Као ма лу хтон ску хар мо ни ку. 
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Зар већ за тва ра те, мр мљао си. 
Али уме сто ње га од го ва ра ло је др во, 
Сва ким ли стом за кљу ча ва ју ћи 
По јед ну тво ју там ни цу, 
И све што си мо гао 
Би ло је да се пи таш: 
Чи је је оно ли це у мра ку, 
Ока че но о пра зне ми сли? 

А ноћ је до ла зи ла, 
Као што до ла зи и са да, 
Об на вља ју ћи не ја сна зна че ња. 

Па до бро, не ка до ђе. 
У ме ђу вре ме ну, мо жеш 
Да се играш жмур ке 
Са соп стве ном сен ком 
Или да за ко паш нов чић у ве тру, 
Ко ји се упра во спре ма 
Да за кла ти обе ше ног Ју ду. 
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ПЕ РО ЗУ БАЦ

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?

По е зи ја ће се се ли ти у вир ту ел не про сто ре али ће, чи ни ми 
се, увек оста ти оно што је сте. Про за је при ла го дљи ви ја но вим 
тех но ло шким иза зо ви ма јер по чи ва на при чи. По е зи ја по чи ва на 
скла ду је зи ка и му зи ке. Мо жда ће мо је схва та ње по е зи је нај бо ље 
од сли ка ти овај фраг мент из „Пр вог пи сма Сте фа ну Ма лар меу” 
мла дог По ла Ва ле ри ја, пи са ног у Мон пе љеу, 18. апри ла 1891. го
ди не, та ко да ле ко а та ко бли зу: „По е зи ја ми се чи ни као де ли кат
но и ле по об ја шње ње Све та са др жа но у нео бич ној и не пре кид ној 
му зи ци. Док Ме та фи зич ка Умет ност ви ди Свет са здан од чи стих 
и ап со лут них иде ја, сли кар ство од бо ја, пе снич ка умет ност ће га 
по сма тра ти огр ну тог у сло го ве, ор га ни зо ва ног у ре че ни це. По сма
тра на у сво јој на гој и ма гич ној бли ста во сти, реч се уз ди же до 
еле мен тар не сна ге но те, бо је, свод ног ка ме на. Стих се ука зу је као 
са гла сје ко је до пу шта уво ђе ње оба то на ли те та, где та јан стве ни и 
чи сти епи тет, огле да ло под зем них на дах ну ћа, по ста је не ка вр ста 
прат ње из го во ре не у сор ди ни.”

Ме ни је по е зи ја од у век би ла пре двор је му зи ке. Ни кад их ни
сам одва јао. А му зи ка је умет ност уни вер зал ног је зи ка. Свет ће се 
ме ња ти, по е зи ја ће оп ста ти.



63

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? 

На сто ја ће да опе ва ва „оно што тра је”. По е зи ја ће увек би ти 
еми тер емо ци ја, при кри ве них или ја сних”, пре пе ва ва ње сли ка у 
ре чи, бре ви јар се ћа ња, на чин ис ка зи ва ња од но са пре ма све ту у 
се би и око се бе, на сто ја ње да оста не тра га тво је ми сли у уни вер
зу му вре ме на ко је се рас та че али не пре ста је да по сто ји.

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? 

Ни је ми бли ска „ели о тов ска ли ни ја у по е зи ји”, као што ми је 
по ма ло не ја сна а и да ле ка ње го ва ми сао о „ра ди кал ној по ли тич кој 
са мо све сти”. Бли жа ми је оце на Ср бе Ми тро ви ћа из „По го во ра” 
књи ге ко ју је при ре дио (Ан то ло ги ја ен гле ске по е зи је 1945–1990, 
Све то ви, Но ви Сад 1992): „То ком ра та Ели от је за вр шио сво ју пое
му Че ти ри квар те та у ко јој са жи ма чи та во јед но вре ме и рас тва
ра га у мир из ве сног ду хов ног аске ти зма и пе снич ког са вр шен ства. 
Умро је 1965. па иа ко у по сле рат ним го ди на ма ни је у по е зи ји до нео 
ни шта но во, остао је све до да нас пе сник чи ји се сти хо ви об ја вљу
ју у но вим ти ра жи ма, а он озна ча ва (по свој при ли ци) врх у ма гли 
ово ве ков не пе снич ке тра ди ци је.” 

Ако бих се осла њао на не ку „ли ни ју”, ра ди је бих је тра жио 
у књи зи Смр ти и ула сци Ди ле на То ма са, „ле ген ди ро ман тич ног 
пе сни ка” у сил ној аске зи емо ци ја у но ви јој ен гле ског по е зи ји. У 
ње го вој пе сми „Свој за нат, са мот нич ку ве шти ну”, у пре во ду Ср бе 
Ми тро ви ћа на срп ски је зик, за вр шни сти хо ви су и део мо јих од го
во ра на пи та ња у Ан ке ти Ле то пи са: 
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Не пи шем за гор дог са мот ни ка
На ме се чи ни ко ја за но си
На ли сту вла жном од ве тра с мо ра,
Ни ти за уз не се не мр тве
С њи хо вим сла ву ји ма и псал ми ма,
Већ љу бав ни ци ма, ру ка ма њи ним
Што гр ле бо ло ве ве ко веч не
И ни ти што да ју, ни ти ма ре
За труд мој и мо ју ве шти ну.

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? 

Не де лу је по врат но на пи са ње по е зи је. Ка да сам до шао на сту
ди је у Но ви Сад, по чет ком ше зде се тих ми ну лог ве ка, у Гра ду је 
би ло не ко ли ко пе сни ка, а са да их има пе де сет пу та ви ше. Раз лог је 
и у сло бод ној екс пан зи ји при ват ног из да ва штва и са ми зда та, а и 
у но вој ин тер нет ској ко му ни ка ци ји лир ских ду ша. Што го ра вре
ме на, то бо ља по е зи ја, чи ни ми се.

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? 

Бли же „пи са њу гран чи цом по пе ску”, али не из бри сив је траг 
ко ји оста вља ју пи са не ре чи, ма кар еми то ва не у ве тар, уре зи ва не 
у хар ти ју, пре ли ва не у пам ће ње бли ских ду ша. Шта ће оста ти од 
оно га што пи ше мо ми не зна мо, али, све јед но, ма кар ми нут, тра ја ће 
ду же од нас.
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ПЕ РО ЗУ БАЦ

ЗР НО СМЕЈ КА

У сан ми сла зе по че сто
дру го ви из оних пре де ла,
ки ње ме као де те зло че сто
и спо ти чу ми не де ла. 

Они би бу ну ди гли
и жр тво ва ли жи во те
и све што ни су сти гли
сад би због сво је сра мо те.

Они би би ли ср ча ни
а ја сам као веј ка,
не зна ју – у овој мр ча ви
сре ћа је и зр но смеjка. 
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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

Ува же но Уред ни штво Ле то пи са,

За хва лан што сте ме ви де ли као део ва ше ан ке те, тач ни је ва
шег „екс пе ри мен та”, као глас ко ји би тре ба ло не што да ка же о „Пое
зи ји бу дућ но сти”, учи ни ли сте не што дру го: вра ти ли ме се би. А 
ту, у том ни шта се бе, из но ва на ла зим оног ко ји још ни је, ко ји ће 
тек до ћи, оног пе сни ка ко ји упор но по на вља: „Ка да бих био пе сник.” 
Ка да бих, да кле, био пе сник, ка да бих уоп ште био, ве ро ват но бих 
дао „за до во ља ва ју ће” од го во ре на ва ша да леко се жна пи та ња. Ова
ко, оста је да, за мор че ва шег екс пе ри мен та, по на вљам да не знам, 
не умем, не мам, ни сам. Овом не га ци јом са мо отва ра ју ћи про стор 
за све оно што не ће би ти у овим од го во ри ма за пи са но, не за то да 
би се ми сти фи ко ва ло пе сни штво и ја са њим, ко ли ко да бих ре као 
да сам де те ре во лу ци ја, као и да мо ја „пе снич ка ре во лу ци ја” је сте 
ре во лу ци ја оног ни шта по е зи је, ни шта ме не, ни шта пи сма... 

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? 

Дра ган Бо шко вић: Да кле, да би би ла и оста ла оно што је сте, 
по е зи ја не мо ра да од го во ри ни на шта. Она са мо го во ри, а ко ће је 
и ка да чу ти, то ни је у ње ном по се ду. Кул ту ро ло шки, ин фор ма тич ки 
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и сај бер зах те ви вре ме на је су, као и сви до са да шњи зах те ви „спо ља”, 
и оба ве зу ју ћи и ни су. Од го во ри ти на њих, по е зи ји је лак ше не го 
про зи. За про зу је по треб но вре ме, а да нас жи ви мо фрак та ле вре
ме на, тек мо мен те у ко ји ма се не ки књи жев ни знак по ја вљу је и 
не ста је. И он, за то, мо ра би ти брз и ефек тан. 

Од го во ри ти на он лајн кул ту ру за по е зи ју зна чи да са мо из
но ва ак ти ви ра соп стве ни вир ту ел ни об лик, ко ји је у њој, од ње не 
ге не зе, по хра њен. Иа ко сам че до мо дер ни зма, штам па них и опи
пљи вих ства ри, ми слим да је бу дућ ност по е зи је по вра так ње ној 
основ ној фор ми: гла су. Он лајн по е зи ју не ви дим као про стор тек
ста и чи та ња, ко ли ко као про стор слу ша ња. Да, уз све мо гу ће 
ро кен рол хи то ве, на ју тју бу мо гу да ви дим и пе снич ке „хи то ве”. 
Мо жда ће то зна чи ти да, упр кос на по ри ма сај бер по е зи је, до ђе мо 
до не ке ста рено ве, ау диопо е зи је, где ће му зи ка и глас, ко је про за 
има ду бо ко скло ње не у се би, и ско ро не чуј не, омо гу ћи ти по е зи ји 
да се бе из но ва пре по зна у пе ва њу. Са или без ин стру ме на та, са или 
без ви део ефе ка та, ау диопо е зи ја је сте, мо жда, за лог бу ду ће по е зи је. 
И не са мо у од но су на он лајн кул ту ру, ко ли ко на њен об лик об ја
вљи ва ња уоп ште (про мо ци је, на кла па ња о пе сни штву итд). Од на
ред не је се ни овај „екс пери мент” ћу по ку ша ти да из ве дем са сво јом 
но вом књи гом, The Clash. 

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? 

Да на шња по е зи ја је сте по е зи ја с оне стра не кра ја све та, с оне 
стра не је зи ка. Као од го вор на крај чо ве ка и све та, по след ње две 
де це ни је она се по вла чи ла у се бе и соп стве ни сим бо ли стич ковир
ту ел ни об лик, и до шла до сво га кра ја. По вра так су бјек ту, оном ра
су том, из гу бље ном, ко ји све ту да је глас чо ве ка, да кле – по е зи ја ко ја 
се по на вља као ре френ, по е зи ја ко ја пе ва о по ста по ка лип тич ном 
бо лу, и ко ја се ви ше не на да до ла ску не ке уда ље не уте хе ко ја ни је 
с овог све та (Бо гу, љу ба ви и сл.), ко ја је пре ва зи шла и се бе и све 
кул ту ро ло шке и по сти сто риј ске об ли ке ци ви ли за ци је и чо ве ка. 
Из ло жи ти се бе до кра ја, рас кри ти до крај њих гра ни ца рас то че ни 
су бјект, не скри ва ти се иза по е зи је, из го во ри ти оно ни шта се бе и 
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пе сни штва – ето за ло га пи са ња по е зи је да нас. За гле да на у свој нар
ци со ид ни (је зич копе снич ки) лик, са вре ме на по е зи ја је ис пи ти ва ла 
гра ни це је зи ка и зна ко ва, по е ти ке и сти ха, скри ва ју ћи оно дру го 
се бе, пе сни ка. Ого ли ти се бе зна чи ого ли ти сво ју пе сму, по е зи ју 
са му, а то је, ка ко је од у век и би ло, та ко ла ко и та ко бол но. Ко ме је 
ова ис по вест упу ће на, не знам. Знам са мо да не мо же дру га чи је, и 
да, ка да пе ва свет, она пе ва оно, већ од на стан ка, из гу бље но све та, 
та ко да је у свом по чет ку она већ одр жа ла опе ло на шем ху ма ни стич
ком и ци ви ли за циј ском по рет ку до кра ја вре ме на. 

По е зи ја – опет мо дер ни стич ки ми слим – мoжe дoтaћи oнo нaj
дубљe, нeиздржљивo и нeсхвaтљивo људ ске пaтњe. Уко ли ко то не 
чи ни, пе сни штво је тек је зич копо е тич ка јед на чи на са ре ше њем. 
По е зи ју ви дим као нajхумaниjу oд свих хумaних дeлaтнoсти; срп
ску по е зи ју као нajделикатнији изрaз на шег истoриjскoг тра ги зма. 
У пе сни штву се људскo пoстojaњe oт крива кao по сто ја ње жр тве: 
психoлoшк е жр тве же ље, oнтoлoш ке жр тве свeтa и друш твeнo
истoриjске жр тве идeнтитeтa. Суoчaвajући нaс сa питaњeм нaшeг 
мeстa у свeту, по е зи ја оста је нajпoзвaниja дa oбeлeжи ду би ну нa
шег трaгизма и рaскриje нoвe oбликe лич ног и свет ско и сто риј ског 
бе сми сла. Oмoгућaвajући нaм дa чуjeмo тај је дин стве ни глaс људ
ског про ма ша ја, и дa, oдaзвaвши сe пoзиву, уче ству је мо у ис ку ству 
нeмoгућeг и истoриjи пaтњe кao jeдиној ху ма ној постистoриjи, она 
ви ше ни је уте ха, али је по е зи ја. Ова ко: „Вре ме је, да кле, за по е зи ју 
ко је смо се од ре кли, / а ко ја нам је већ опро сти ла (...) // Ево је, про
бу ђе на усред но ћи, у кр хо ти на ма, / јер ни је че ка ла нас, дру га чи ја 
и нео че ки ва на. / Ево је, увек на по гре шном ме сту, / на по гре шном 
је зи ку, мо жда пре ка сно, ису ви ше ка сно, по е зи ја свих оних ко је 
смо сво јом љу ба вљу уби ли.” Ево је!

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? 

У пи та њу је, па ра док сал но, већ по хра њен од го вор. Ели от је 
дру го име за пост мо дер ни зам. Шта је по сле, и да ли смо ми то по
сле; же лео бих да је смо, али не бих ус пео да опи шем ка ко смо ми то 
по сле пост мо дер ни зма. Ако по на вља мо ме та фо ру да смо све до ци 
кра ја, ми смо он да са мо пост мо де р ни. Да ли мо же мо да са гле да мо 
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све по сле ди це то ли ко пу та об ја вље ног кра ја, и да ли мо же мо да 
ви ди мо не ки но ви по че так од оног ко ји зна мо. Или оно га ко ји ни
ка да ни смо зна ли, јер, Сло тер дајк до ба цу је, ми ни смо би ли све до ци 
тог по чет ка, а та ко не ће мо би ти ни кра ја. Ми сти фи ка ци је кра ја су 
нам та ко бли ске, али ка да бу де до шао крај ми ће мо би ти с оне стра
не се бе и ње га, за хва ће ни би ћем, име ну ју ћи не ки но ви свет, би ће мо 
ства ра о ци не ког но вог мо дер ни зма. У књи жев но пе ри о ди за циј ском 
сли слу, ка ко год овај по јам пе ри о ди за ци је де ло вао ба нал но, са мо 
из но ва пре по зна јем јед ну игру и је дан обра зац ко ји ма нас је про
шлост усло ви ла, а ми та ко успе шно ме ња мо се ми о ло шке про сто ре, 
и то увек по ре цеп ту пост мо дер ни зма. Крај, да кле, ни ко ни је ви део. 
На ово пи та ње, на мо ме нат тик пред крај, од го во ри ће не ки бу ду ћи 
пе сник, ко ји ће за ме не би ти „же на, / без су да, иде је, ста ва, / а ње на 
по е ти ка афа зи ја: / сти хо ве ће пи са ти ње ни бе ли зу би / на не при род
но иди лич ној ре кла ми за уло шке”, али и њу ће, као и ме не, „ре ци
то ва ти ли те рар ни ге ни”. За не ки но ви по че так би ће по треб но ипак 
не што дру го, не ке но ве очи, но во пи смо, што нас уве ли ко пре ва
зи ла зи.

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? 

По е зи ја је увек пи са на по це ну да је ни ко не чи та. Ни шта она 
не до би ја од ве ћег или ма њег број чи та ла ца. То је са мо бит но за по
ли ти ку из да ва ча, ли те рар ну еко но ми ју, јеф ти ну по пу ла ри за ци ју 
кул ту ре. Зaр се днев на штам па чи та, ро ма ни се чи та ју? Зар се ишта 
да нас чи та? Скло ни смо да бе сми сао књи жев но сти и кул ту ре ис ку
пљу је мо пре ко ста ти стич ких по да та ка. Ка ко је то уоп ште мо гу ће 
ка да да нас, ако и има тзв. чи та ла ца, рет ко ко уме да чи та. Ви ше 
чи та ла ца не го икад, а ни ка да ма ње чи та ња. 

Искре но, озбиљ но бих се за бри нуо ка да би по е зи ја има ла ве
ли ки број чи та ла ца. То је као да по ми сли те да има те ве ли ки број 
при ја те ља. Не во ље ка да на и ђу, а по е зи ја је „не во ља”, ви ди те да 
их има те јед ног, два... Све пре ко је пре ви ше. 

Ка ко не ка да, та ко и са да, по е зи ја има сми сла је ди но ако се 
пи ше по це ну лич ног та лен та, Бо жи јег да ра, оног пре суд ног и не
по но вљи вог жи во та. Док има љу ди, би ће и по е зи је, а ка да не бу де 
ви ше би ло чи та ла ца, чи та ће је ан ђе ли. Мо жда ово ни је исти на, 
уто пи ја је сте, али у сва ком слу ча ју ле по зву чи. А ми, „Нај ма ње 
што мо же мо / је сте да се ис пи ше мо у оном бо љем, / у бо љем сти ху, 
/ и да се не на да мо да ће га ико про чи та ти...” И не ка та ко и бу де.
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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? 

Бу ди мо пре ци зни: ни Јо во ва реч ни је би ла упи са на у ка ме ну. 
То је са мо јед на од ме та фо ра же ље за он то ло шким по рет ком је зи ка, 
ре чи, и са мим тим за вет ним зна ком ко ји од је ку је и на оном све ту. 
А реч, ма кар упи са на у ка ме ну, са мо је крх ка, вир ту ел на, као и тај 
ка мен, са мо јед на че жња за ове ко ве че њем или пе три фи ка цо јим. 
Пе сник, као ни ста ро за вет ни Јов, ни ка да ни је ис пи си вао ре чи у 
ка ме ну, не го их је пи сао у по рет ку тек ста, у по рет ку зна ко ва, си
му ли ра ју ћи ње ну он то ло шку иден ти фи ка ци ју. Ако се осло ни мо 
на хри шћан ски сми сао ства ри, са мо је Бо жи ја реч ис пи са на у при
ро ди. Кул ту ра је пре при ро де, на у чи ли смо одав но, а та Бо жи ја реч 
је до би ла те ло и ли це Хри ста, и то је ре ли гиј ски за лог хри шћан ства 
кул ту ри. По е зи ја се тра жи у том окри љу, у не ис пи са ној ре чи у ка
ме ну, у не по сто је ћем ка ме ну, или у за у век из гу бље ној ре чи ор феј
ске пе сме, и у за у век из гу бље ној ре чи би блиј ског тек ста, у оном 
за у век из гу бље ном у би ло ко јој ре чи. Да, оста јем на кло њен пи са
њу по пе ску (ка мен се са сто ји од зр на пе шча них кри ста ла), али по 
пе ску зна ко ва, кул тур них обе леж ја, игри пе шча них зр на ца, та ко 
осе тљи вој и ду бо кој, и за у век отво ре ном про ма ша ју и кр хо сти пи
сма, за ве та и чо ве ка, као дру гом име ну за по е зи ју. И кад све бу де 
од ле те ло бес тра га, ве ру јем да ће се ре чи из спа ље них па пи ра и ра
чу на ра, као пе шча на олу ја, или са мо као њен звук, уз ди за ти не
бе си ма. И у тој олу ји ће би ти по хра ње ни тра го ви ху ма ни те та. Али 
мој пре ћут ни по раз гла си: ка да би смо усво ји ли и ова кву, уто пиј ску 
ми сао, па ни са да шњост не би би ла иста. 

Реч је, да кле, пре пу ко ти на у ка ме ну, „пукoтинa у Бoгу”, кaкo 
je Божи ју љу бав опи сао Григoриje Ни ски, а ка мен пу ко ти на у истом 
Бо гу. Ma кoликo тo пaтeтичнo звучaлo: тeк мaлo пе ска, сузa зa свeт. 
To je би блиј ска и ху ма ни стич ка истинa, а мо ја пoeзиja стojи уз њу 
што бли же мо же: без дан у ре чи ма је сте без дан у на ма је сте бeздaн 
Бoгa. У мом oмиљeнoм псaлму пишe: „Бeздaн дoзивa бeздaн букoм 
свojих слaпoвa.” Хва та ју ћи пра ши ну зна че ња у ње ном измицaњу, 
зр но другoг чо ве ка у про ла зу, знaкoве дoк сe гaсe нa пoвршини пa
пирa, оно ма то пе је и зву ко ве (гр ррр, бр рррм, куцкуц, кваква) а не 
ре чи, све то ви дим, као и љу бав, као „је зи ву не по врат ност, / оно 
што се не при ма, не да је / (љу бав је као ТВ ре кла ма: бр за, за но сна и 
пра зна).” За до би ја ју ћи и гу бе ћи свет, мо ја по е зи ја ве ру је у тај из ми
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чу ћи трен, звук, у већ из мак ну тог дру гог, чи је име је и име Бо га. 
Пе сме та ко оку пља ју и омо гу ћа ва ју да овај ве ли чан стве ни про ма
шај сво је пат ње, про ла зно сти, ве ре и љу ба ви учи ни мо рит мом пое
зи је. Кao ре ге: пaтња, вeра, ритaм. За то сeбe ви дим кao пeсникa 
кojи трaгa зa пeсништ вoм кao за oним штo je oдсутнo, aли и сaму 
истoриjу пeсништ вa ми слим кao истoриjу тoг трaгaњa, кao jeдaн 
за у век од ло же ни и већ из вр ше ни прoмaшaj, али та ко и пoгoдaк пи
сaњa и писмa. У тра ди ци ји пeвaњa, у кojoj су про те кле епо хе има ле 
чак и ап со лут но пoвeрeње у jeзик, свeт и бићe свeтa, са да тра га мо 
за истим овим фе но ме ни ма али ви ше не мoжeмo ни дa их сe сeти
мo, a они нам не да ју дa их зaбoрaвимo. Мо ји сти хо ви жи ве oву 
ло ги ку рaзумeвaњa пo цeну нeрaзумeвaњa, писaњa пo цeну нeнa
писaнoг, пeсништ вa кoje тo нeћe би ти, не мо гућ но сти да иш тa са 
сигурнoшћу твр дим. Ре кох, мо ја пе снич ка по зи ци ја је: „Ка да бих 
био пе сник”, и она под вла чи раз ли ку у од но су на пе сни штво као 
„опи пљив”, „из ве сни” кул тур ни по ре дак. Све је у оном ни шта кон
ди ци о на ла, у јед ном до ла ску, јед ној мо гућ но сти, у оном са да зна
ка и го во ра и оном до ла зе ћем у том та ко ма лом, не знат ном, је зи во 
бол ном све. Ханс Кинг је, с об зи ром на ло ги ку хе бреј ског је зи ка 
ко ји не по зна је раз ли ку из ме ђу са да шњег и бу ду ћег вре ме на, би
блиј ско „ја сам онај ко ји је сам” про ту ма чио као „ја ћу би ти ту као 
онај ко ји ће би ти ту”. Та ко ви дим по е зи ју. „Ја имам Бо го ро ди цу” 
‒ „Ју тро мо је Бо го ро ди це тек до ла зи”. И све то „ка да бих био...” 
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ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ

ЈУ ТРО МО ЈЕ БО ГО РО ДИ ЦЕ ТЕК ДО ЛА ЗИ

Ја имам Бо го ро ди цу и Clash и овај град, 
ја имам Бла же ну Де ви цу, 
ја имам Clash и имам град, 
ја имам ју тро сва ко га ју тра, 
ја мо лим за ју тро, лу та ли це, Хам бург, Бе о град, 
ја чу јем Clash, rhythm и blu es, 
ја сва ким сти хом имам риф, имам ју тро и глас, 
и сва ко ју тро Ja nis пе ва Len non-у Happy birt hday, 
и имам њен за ра зни смех, ње не скло пље не очи и ју тро, 
али ју тро мо је Бо го ро ди це тек до ла зи. 

Не ју тро Бо го ро ди це не го ју тро гра да, 
не ју тро ко је до ла зи, ни ко је тра је ве о ма ду го, 
тек ре френ ју тра, кон тра ри там пе сме, 
тек Po li ce and Thi e ves и Guns of Brix ton, 
али не Clash ко ји до ла зи, ко ји да је звук, сва ком мом ју тру лик, 
не го лик ве ли ке Бо го ро ди це, до ла зак мо га гра да, пе сме, 
ја имам сво ју Бо го ро ди цу сва ког ју тра. 

Ја ви дим ве ли ку лу ку не бе са, 
та лас ми ри сне ма гле, Ел бу, по слу шну во ду, без по са де брод, 
ја ви дим лу ку, из Лон до на, са ово га бро да, 
са овог стра ха, са та ла са мог ока, 
Де ви чан ску лу ку у ко ју ће мо сти ћи са ми, лич но, 
са мо то ви ше и не ће мо би ти ми, лу та ли це, а ни зве зде, 
ни же не, ни по мор ци, тек су зе ба че не у прах, 
не ка пе на ће мо би ти, тре ну ци, ша пат гра да, Се ве ра, 
што ша пу ће, као аор та, све хлад ни је и ти ше, 
по пр ви пут ја, у ко ме ви ше не ма људ ске ту ге, 
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и опет ја, у мо дром ча су ка да ће ср це ко нач но да се сти ша, 
јер ово је кри ло мај ке, лу ка, ов де ма гла ми ри ше, 
ни је ово брод са ко га ће па да ти де цем бар ска ки ша. 
Чу јем љу ља ње ста кле них обла ко де ра, 
тр го ве, зво на, до ла зак отво ре них вра та Пи сма, 
и чу јем, прах, пе пео, смрт је то, 
и ни шта, шпан ско на да и ни че во, 
и имам Ja nis на вра ти ма, док, из про шло сти, слу шам, њен ко рак, 

та ко лак, так-так, 
чу јем и њен ври сак, крик цве ћа на тр го ви ма, 
су срет хе ли коп те ра на спра то ви ма обла ка, 
чу јем зво но до ла ска, Оду мо јим ро ди те љи ма, 
Зо ра ну, За ха ри ја и Та де ју, га ле ба и ме сец на пу чи ни, 
и Та де ју чу јем: Мо је си ке, мо је си ке, мо је си кеси ки це! 
и лу там, хла дан, ћу тим, бдим и уми рем, 
и чу јем кроз су зе људ ски смех, шкри пу, отво ре на вра та, 
чу јем ку ца ње на вра та со бе, куц-куц, knock-knock, на вра та, 
ку ца ње на вра та кроз ко ја ни ко ни ка да ући не ће. 

Јер ја имам Clash за овај град, 
и имам град за овај град, 
јер има ли су Бо го ро ди цу за овај до ла зак 
и оне лу та ли це пре нас и сун це из над нас, 
за овај град, за овај грч, брејк, ре френ и риф, 
за овај гр рр рр, глад вре ме на и да мар буб ње ва, ту-дум, 
за бр рр рр ррм до ла ска мо га Mit su bis hi-ја, 
за облак но вог ли ка, за обр ну то е, о Бо же, за reg gae, 
за име мо га гра да, дра га, ко гром из ве дра не ба, 
за име мо је, име мо је дра ге, на ран џа сти ша пат мој. 

Јер ја имам Бо го ро ди цу, Бла же ну Де ви цу, 
и то не са мо за кон вул зи је вре ме на, за смрт, ри там ју тра и 

де ти њи плач, 
не са мо за ста кле не спра то ве обла ка, пла мен и лов це бом бар де ре,
не са мо за сјај до ла ска и го спел ве ли ке на де, Але лу ја, 
за та лас сви та ња и лу ку на ших име на, 
не са мо за ме тро по ле не го и за отво ре на вра та со бе, 
за отво ре на вра та, А-мол, за не по сто је ћу со бу, куц-куц, 
за вра та, со бу, отва ра ње све хлад ни је и ти ше, у ве ке ве ко ва, Амен, 
за глад отва ра ња, за глад, 
за Clash, 
за овај град, 
за ју тро мо је Бо го ро ди це ко је тек до ла зи.
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ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 

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? 

Жи во рад Не дељ ко вић: Ако на пра ви мо ана ло ги ју са се лид ба ма 
на ро да и мо гу ћом аси ми ла ци јом њи хо вих де ло ва, што се де ша ва ло 
кроз исто ри ју и што се де ша ва и да нас, он да би смо мо гли да има мо 
раз ло га за за бри ну тост, јер је у про це си ма аси ми ла ци је на од ре
ђе ној те ри то ри ји ма тер њи је зик гу био сна гу, су ста јао, не ста ја ла је 
ње го ва по е зи ја. Ме ђу тим, у слу ча ју по е зи је, је зик се се ли из ме ди
ја у ме диј, не из јед не др жа ве у дру гу, у ко јој ве ћин ски на род све
сно или не све сно по ти ску је све што је при до шло, гра би и по ти ре 
вред но сти. Та ко мо же мо са при лич ним по уз да њем ре ћи да ће су
шти на је зи ка би ти не дир ну та. При та квим се лид ба ма по е зи ја ће 
се ве ро ват но ме ња ти, де ша ва ле су се про ме не и ра ни је, с по ја вом 
фил ма и те ле ви зи је, на при мер, али за ње ну су шти ну не тре ба стра
хо ва ти. А ка кве ће про ме не би ти, ко ји ће би ти њи хов обим, ни је 
ла ко пред ви де ти. И да ни ка квих се лид би не ма, про ме на би би ло. 
Увек ће их и би ти, са мо ин ду ко ва них на дру ги на чин. 

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 
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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? 

Сва ко вре ме ко је пам ти мо, пам ти мо по не че му но вом и ко ри
сном или по уса вр ша ва њу и при ме ни ра зор них сред ста ва де струк
ци је. Пар на ма ши на је, при ме ри це, у пот пу но сти про ме ни ла и свест 
и свет. Убр за ла га је и по ве ла ка не слу ће ним да љи на ма и от кри ћи
ма. Иа ко ни је про из вод кул тур не ин ду стри је, бит но је ути ца ла и на 
кул ту ру. Ве ро ват но има пе са ма ко је су бу квал но сла ви ле ова или 
она от кри ћа, ге ни јал не про на ла за че. Ни су, да бо ме, пре тра ја ле. Али 
су за у век оста ле пе сме на пи са не у сла ву не по зна тих, но вих пре
де ла у ко је је пе сник кро чио кад га је та мо од ве зао воз, че до пар не 
ма ши не. Пе сник је та као но ве пре де ле, је зи ком до тле не дир ну те, 
срео но ве љу де и оби ча је, ве ру и ми сти ку, и ус хи ћен сла вио при
ро ду, све што је чи ни, као и сво је мо ћи, што по пра ви лу увек и 
би ва. Че знуо је за но вим пре де ли ма и тра гао за њи ма да би се, из
ме ђу оста лог, скло нио од до ми на ци је бан ка ра и сва ко вр сних ра са
па људ ско сти, че га је увек би ло. Да ка ко, мо гао је на пи са ти успе лу 
пе сму о, ре ци мо, Џем су Ва ту, о Сти вен со ну или Фул то ну, али ни је. 
Ре ци мо да зна мо и за што ни је. Еле мен тар ни, те мељ ни иза зо ви, 
да ти нам твор че вом ру ком, увек су ве ћи, под сти цај ни ји и ва жни ји 
од дру гих. Ко нач но, они су осно ва по е зи је, јер и кад их раз у ме мо, 
има мо свест о то ме да им се ни смо ни при ма кли. А ја сно нам је 
ка ко ра ди пар на ма ши на, ка ко функ ци о ни ше ну кле ар на цен тра ла. 
Што шта нам увек бу де пот пу но ја сно и сле ди тач ка. 

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? 

Узме мо ли ов де да је пе сник тек ка та ли за тор, као онај ли стић 
пла ти не из Ели о то вог зна ме ни тог есе ја, он да би смо мо гли да го
во ри мо и о ко ри сти ко ју, са мо на из глед не у тра лан, има. Али по што 
пе сник до при но си ства ра њу но вих је ди ње ња, ко рист је ви ше стру ка. 



76

Игра ли се ова ко или она ко, по те за ли упе ча тљи ва или ма ње ефект
на по ре ђе ња, на кра ју се све све де на ин ди ви ду ал ни та ле нат, на 
ње го ве мо ћи и по тре бе. Све је на ње му, за то је те шко уоп шта ва ти. 
Не сум њи во, ни тра га не ма од не у трал но сти, ма са чим по ре ди ли 
пе сни ка. 

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? 

По сто је све до че ња да по е зи ја ни ка да ни је има ла ве ли ки број 
чи та ла ца, а не сум њи во је да је он увек био ве ћи не го што је да нас. 
Углав ном је зна но и због че га је у опа да њу. Реч је, нај пре, о са мој 
при ро ди по е зи је ко ја тра жи по све ће ност и пом ност, тра жи нај бо ље 
чи та о це, а та квих је све ма ње. Са вре ме ни чо век, да кле и чи та лац, 
об у зет про дук ти ма тех но ло шке ци ви ли за ци је, по след њих де це ни ја 
спу тан је, не са мо ов де, муч ном бор бом за пу ки оп ста нак. Мо же ли 
ма ри ти за по е зи ју, ако му је ми сао усме ре на на то да по ро ди ци и 
се би при у шти ма кар и ми ни мал на сред ства за жи вот. 

Упр кос свим огра ни че њи ма, чи ни се да по врат ног деј ства 
не ма; по е зи ја, бу ду ћи ели ти стич ка умет ност, увек је ра чу на ла на 
нај бо ље, нај ква ли фи ко ва ни је чи та о це. Та квих је ма ло и у оним 
за јед ни ца ма ко је су, за раз ли ку од на ше, ли ше не свих, или ба рем 
круп них, бри га. Та квим чи та о ци ма, истин ским вер ни ци ма, пра ва 
ће се по е зи ја обра ћа ти на на чин ко ји је при ме рен, по шту ју ћи њи
хо ва оче ки ва ња, по шту ју ћи соп стве не мо гућ но сти и не спу та ност, 
при род но по ди жу ћи ли ни ју сва ког хо ри зон та. 

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? 

У до ба сва ко ја ких де струк ци ја и ра за ра ња, не ма ва лид них 
до ка за да би и нај твр ђи, са кри вен и за шти ћен, ка мен пре тра јао. 
Да кле, ре кло би се да ни је ствар у ка ме ну, још би смо му на пле ћа 
мо гли на то ва ри ти по ве лик те рет, мо жда и за га ди ти ње го ву ка ме ну 
ду шу том та ко вар љи вом ми шљу о трај но сти. Трај ност би се мо жда 
мо гла по у зда ти у про ме ну дру штве них окол но сти, у од нос по ли
тич ке ели те пре ма умет но сти уоп ште. Ли шен илу зи ја, са вре ме ни 
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пе сник пи ше гран чи цом по пе ску, и као да ипак зна, или се ба рем 
на да, да ће ње гов ру ко пис увек не ко ви де ти, про чи та ти и упам ти ти. 
Да ће упам ће но пре не ти да ље, ак ти ви ра ју ћи ми сао о трај но сти. Од 
тог ми ло сти вог чи на до веч но сти дуг је и не из ве стан пут. Ка да би
смо зна ли шта је на ње го вом кра ју, та мо где се он с не чим или с 
не ким спа ја, та мо где се отва ра ју или за тва ра ју ви ди ци, мо жда не би 
би ло по е зи је, или ба рем по тре бе да је за пи су је мо. Ова ко, из гле да 
да је све у са вр ше ном ре ду, уо ста лом и пе сак је бив ши ка мен. Ако се 
са гла си мо да је и сва ко ње го во зрн це та ко ђе ка мен, оста је, у крај
њем слу ча ју, без ма и зрн ца иро ни је, тек да при ла го ди мо кле сар
ски алат. На рав но, и ве шти ну. 
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ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

ПО ТОК У НО ЋИ 

Фи ли пу Жа ко теу 

Ако је скри ва ње ну жност,
Он има нај ви ше пра ва да бу де 
Не ви дљив; мо же ли ко да му бу де ра ван,
Да бу де фон та на у ли шћу, као што је
Овај сла вуј, не у мо ран под мо кром ме се чи ном, 
У све ту из бле де лом од сил них по ку ша ја
Да га при ка же мо ка кав ни је.

А ова во да што пр ска и ка пље, ка пље
И на ру ша ва не ре де, зна ка кав је свет.
Ни шта не спи ра, са мо чи сту ра дост
Та ло жи, увек са гра див ши са мо кров.

Да сам на час ба рем по ток скри вен у но ћи,
Као пти ца, и ја бих гра дио са мо кро во ве
Да одав де не оде жа ло сни го вор о те би
Све те, ни не ра зум ни го вор твој
На стао у твом жи вом бла ту.

И ја бих да сам не чи ја ну жност
Бра нио да чу је сваг да шњу иро ни ју
Онај што на слу шао се лу дих жу бо ра
И на гле дао по ср ну ћа, те са да би ра гр ле ну ра дост.

Ди зао сам кро во ве, ни је да ни сам, 
Са мо њих, и мо ра би ти да са оне стра не,
Стек нем ли пра во да ви дљив бу дем,
Још има ре чи ко је ће би ти мо је. 



79

ЗЛА ТА КО ЦИЋ

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? 

Зла та Ко цић: Хај де да пи там ја, у комп. сти лу. Да ли сте ми
сли ли: сај бер чи та лац? Јер све је то за рад ње га? Ње му се, то бо же, 
же ли уго ди ти, ука за ти по ве ре ње, да ти при ли ка да из рек не свој ин
стант суд: ла ко, бр зо, про сто – клик! То је не ка да би ло по жељ но да 
пи сац, пе сник, нај пре сâм бу де чи та лац. Стра стве ни гу тач то мо ва, 
од де тињ ства. И мла дост да про ћер да у вир ту ел ним све то ви ма 
ро ма на, у вир ту о зним сфе ра ма По е зи је. Сто га и раз ма жен: че знуо 
је за по све ће ним, ква ли фи ко ва ним, вр сним, вр хун ским, иде ал ним 
чи та о цем! Сад је дру го. Кри ти ча ре по ла ко али си гур но от пи су је мо, 
шта ће нам ви ше ти њи хо ви ве ков ни ар ши ни. Ла ко ће мо и за пи сце, 
њих има, и то оних ко ји ма ни је нео п ход но да нај пре бу ду чи та о ци. 
Али тре ба нам сај бер чи та лац. Лај кер. У огром ним ко ли чи на ма!

По е зи ја ће, ве ру јем, оста ти то што је сте. Су бли мат су бли ма та. 
Она по чи ва на прин ци пу скла да, згу сну то сти, ко хе зи о них си ла. 
Од ра жа ва ста ње ду ха. На са свим по се бан, је ди но њој свој ствен 
на чин, упи ја и са жи ма ду хов на ис ку ства и до ме те про шло сти; осе
тљи вим чу ли ма об у хва та, про жи ма, син те ти зу је са вре ме на јој ста
ња све сти, то ко ве жи во та. Нај фи ни јим сво јим „пип ци ма” уме да 
пре стиг не вре ме. Ве ру јем у енер ги ју ње не ре чи, ми сли, му зи ке. 
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По е зи ја ће по сто ја ти док бу де по сто ја ла чо ве ко ва по тре ба да до ку
чи ба рем мр ви цу не по јам ног и да о то ме оста ви увер љив траг. Док 
бу де мо де ти ње спо соб ни на ус хит, осе тљи ви на ле по ту, ко ли ко и 
на ту ђу пат њу и сва ко обе сми шља ва ње. 

Екс пе ри ме на та је увек би ло, и не ка: све се кре ће и раз ви ја. 
Али не ве ру јем у про гра ме, ве ру јем у та лен те. Чо ве ко ве, од Бо га. 
Не за ми слив ми је би ло ка кав на пре дак ко ји се за сни ва на са рад њи 
с ча роб ном про гра ми ра ном ма ши ном, а без су штин ске пе сни ко ве 
по све ће но сти сво ме да ру и на ло гу из ну тра да на ђе и уоб ли чи од
го во ре на бит на пи та ња.

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? 

Пулс вре ме на при род но и ну жно се од ра жа ва на све што об ли
ку је мо. „Ма те ри ја ла” увек има у из о би љу, на на ма је да од ње га, 
и нај те жег, не ка је то и „го ми ла фраг ме на та”, са зда мо хо ло грам ски 
ла ку, чи сту, са др жај ну, увер љи ву, сло је ви ту и ви ше ди мен зи о нал ну 
це ли ну. 

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 
по е 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? 

 
Мо жда је зам ка би ла у сле де ћем. Ап со лут на по е зи ја се јед но

став но ни је да ла по дра жа ва ти; ели о тов ски мо дел је и не хо ти це до
пу стио по дра жа ва ње. На на шим про сто ри ма, нај сна жни ји та лен ти 
пре ко ди ра ли су га и аси ми ло ва ли у свој из раз, али већ по сле њих 
по ступ но је до ла зи ло до је ња ва ња па и гу бље ња ва жних чи ни ла ца 
пе сме, као што је по ет ски на бој. Да ни смо сме ли с ума наш сред
њо ве ков ни стих, до до га ве ро ват но не би до шло. Ова ко, у пе сму 
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је не при мет но укли зио про зни па и есе ји стич ки тон, уз до дат но 
оси ро ма ше ње на сми са о ном, естет ском, је зич ком пла ну. Као да се 
пре сли као дух вре ме на рас па да ња, без нео п ход не сна ге за по врат
ни на пор, са мо ва спо ста вља ње. До бро је не под ле ћи то ме. До бро 
је упи ја ти ин те грал но и су шти ну и фор му, од не про це њи вог је зна
ча ја до пу сти ти да се раз ли чи те тра ди ци је укр шта ју у те би и да се 
спон та но про ја вљу је твој глас, твој пе снич ки ру ко пис. Ни сам за 
„изме”. 

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? 

 
Ни кад ма ње из да вач ких ку ћа за ин те ре со ва них за по е зи ју. А 

с дру ге стра не, опет, са мо фи нан си ра ње и не се лек тив ност до во де до 
то га да се, по че сто, чу је да има ви ше пе сни ка не го чи та ла ца по е зи је. 
По тре ба да се по е зи ја чи та, и по себ но, чу је, ипак је жи ва, још. Што 
сил ни ји на по ри да се чо век све де на ма те ри јал но, то ће се из ве сни
је у ње му по бу ни ти дух. Ства ра ње је пак не за ви сно од све га, па и 
сам ства ра лац га до че ку је као рет ког го ста.

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? 

 
Да, Књи га о Јо ву уре за на је у нај твр ђи ка мен. О веч ном спо

ме ну он је бри нуо за рад по у ке. Она нам се још у ко жу уре зу је. Да 
ли чи та мо, при ма мо? Чу је мо ли да на шњег Јо ва, где нам је сна га 
и ве ра јо вов ска? Ко ли ко је охо лих, без о се ћај них и ве штих да за ве ду, 
за ва ра ју и се бе и нас? А гран чи ца... До бра је и гран чи ца, мо жда 
њо ме при зо ве мо у свест онај про ли ста ли Аро нов штап, те се и пе сак 
по ка же плод ним. (Ме не је, као и не ко ли ци ну ко ле га, за де сио слу
чај да нам из ли ју сти хо ве у брон зи, на бе то ну сред Ко шут ња ка, 
али не за ду го: ко ли ко знам, већ су за тр па ни ру ше ви ном. Па ето, 
свет сто ји :))
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ЗЛА ТА КО ЦИЋ

ДВОЈ НИ ЦЕ, ТРО ГЛАС

Чу јем то. Не ма бро ја стру на ма на ве тру,
дир ка ма ду ги ним. Ни чег то пли јег од ро га,
кад ожи ви га го ли људ ски дах.Чу јем ор гу ље 
олуј не у хо ру, ди пле у гр лу на ри ка че. По бо ји 
гла са по знам не са мо зем ни ка, но и би ље: 
ра ном сви ра њу у лист, још ода зо ву се ми ри си
за гу бље ни. Гор ке ка пи. Чу јем и кроз ци лик ср че.
То ли ко сам си и сав сун чан, од сне га бе љи 
из ну тра и спо ља, да мо жеш не мим по кре том 
уса на ра ње них огла си ти. Час и смер. Све 
по ле гло да до ба у ља, бол ним оком и ухом се
уве ри ко ли ко јед но став но је уста ти са тра ве 
про зрач не и ту, где два све та у јед не гај де 
ду ва ју, за ри да ти, гр лом тро гла сним. 
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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

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? 

Ђор ђо Сла до је: Је два се ра за би рем и у са да шњо сти, па мо гу 
са мо да га там и на га ђам у ком ће се смје ру по е зи ја ми је ња ти и ка ко 
ће но ве тех но ло ги је на то ути ца ти. Не мам тех но ло шког ис ку ства 
ни зна ња, ни вје шти на, не мам ни да на уче шћа у ди ги тал ној ре во
лу ци ји ко ја, као и сва ка, је де сво ју дје цу, а оне ко ји пре тек ну под
вр га ва стро гим ре во лу ци о нар ним за ко ни ма. На ком пју тер још 
гле дам као на шеј тан ску спра ву, из ми шље ну у по ли циј ске свр хе – за 
да љин ско пра ће ње и уну тра шњу кон тро лу уса мље них ин ди ви дуа 
ис тје ра них на бри са ни сај бер про стор. Ла ко ће мо се сло жи ти да је 
но ва ин фор ма тич ка тех но ло ги ја омо гу ћи ла ко ри сни ци ма при ступ 
не са вла ди вој ко ли чи ни ин фор ма ци ја, да је убр за ла ко му ни ка ци ју, 
олак ша ла пи са ње и штам па ње књи га, а од ин тер не та на пра ви ла рај 
за скри бо ма не. По сто ји ре ал на опа сност да се у том мно го бло штву 
пје снич ка ри јеч јед но став но за гу би. Ни је дан, па ни ди ги тал ни си
стем, ипак, ни је са вр шен; и он има пу ко ти не и „отво ре на пан ци ру” 
кроз ко је ће, вје ру јем, бу ду ћи пје сни ци кри јум ча ри ти по е зи ју, у 
не кој не из бје жно хи брид ној фор ми. Ме ни се чи ни да про блем ни је 
са мо жан ров ски и по е тич ки, већ при је све га ан тро по ло шки. У ко јој 
ће мје ри но ве тех но ло ги је ути ца ти на чо вје ко ву сви јест и мен тал ну 
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струк ту ру, ка ко ће и до кле ићи ге нет ска мо ди фи ка ци ја, не са мо 
со је и ку ку ру за већ и људ ске вр сте. Хо ће ли из чо вје ко вог жи во та 
би ти ис ти сну ти ду хов ни и ду шев ни, па да кле и по ет ски са др жа ји, 
и да ли ће се та ко оства ри ти пла то нов ска иде ја о др жа ви без пје сни
ка. Али ово су са мо фу ту ри стич ка на кла па ња не ко га ко се упор но 
др жи хар ти је и олов ке, вје ру ју ћи да је пје сма руч ни рад ко ји вр ло 
ла ко мо же за вр ши ти ме ђу ра ри те ти ма у не ком му зе ју ко ји се, по 
ста ром срп ском оби ча ју, отва ра јед ном у три де сет го ди на. А мо же 
би ти да ће се, кад им до са де сва та тех но ло шка чу де са, не ке но ве 
ге не ра ци је вра ти ти по е зи ји као ор ган ској, ин те грал ној ду шев ној 
хра ни.

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? 

 
По е зи ја ни кад не го во ри о јед ном већ пре те жно жи ви од укр

шта ја – уз ви ше ног и ба нал ног, чул ног и ап стракт ног, лич ног и 
ко лек тив ног, сва ко днев ног и исто риј ског, ствар ног и сим бо лич ког, 
трај ног и ефе мер ног... Она не мо же и не мо ра пра ти ти бје со муч ни 
тех но ло шки на пре дак; по не кад је дје ло твор ни ја не ка вр ста ре гре
сив ног от кло на, хо да уна зад, та ко ре ћи, да би се ус по ста ви ла нео п
ход на дис тан ца. Мо же би ти да је сва та сил на, ха о тич на, фраг мен
тар на и све три ви јал ни ја гра ђа, oграничених сим бо лич ких за ли ха, 
по де сни ја за про зну об ра ду; мо жда је све то лак ше раз ву ћи на двје
ста стра ни ца ро ма на не го са же ти у со нет. Тре ба по тро ши ти мно го 
су ва ра ка да би се пот па ли ла лир ска ва тра. И код нас се, при мје ра 
ра ди, већ ду го пи ше, кри тич ки и те о риј ски зду шно по др жа ва та ко
зва на ур ба на по е зи ја, а ис по ста вља се да има мо тек не ко ли ка ур ба
на пје сни ка од зна ча ја. Чак су и нај ве ћи мај сто ри, по пут По пе, оста
ја ли не до ре че ни у пје снич ким по хо ди ма на град ску сва ко дне ви цу. 
Али по е зи ја се, као и уви јек, мо ра су о ча ва ти са фе но ме ни ма но ве 
ствар но сти, ма ко ли ко то би ло те шко и у крај њем ис хо ду не из вје сно. 
Та ко ће си гур но про пје ва ти, да не ка жем про пи шта ти онај ко се 
за ду жио у фран ци ма, ри мо ва ће се ма кар у ре кла ма ма за цир ку ске 
про гра ме од на ци о нал ног зна ча ја, а лир ска су за мо же, у тре ну ци ма 
сла бо сти, га ну ти и не ког од го спо да ра Си ли ци јум ске до ли не.
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На дру гој стра ни, по е зи ја се не мо же и не сми је од ре ћи ве ли ких 
и вјеч них те ма и „ста рих до брих оп штих ме ста”. Исти ни за во љу, 
са вре ме ни пје сник не мо же, без иро ни је, по но ви ти Хел дер ли но во 
увје ре ње да оно што тра је утвр ђу ју пје сни ци, али га не сми је ни 
ре зо лут но по ре ћи. Мо ра се са чу ва ти то дра го цје но зрн це за блу де о 
ва жно сти по е зи је. Нај леп ше пе ва ју за блу де, го во рио је Миљ ко вић. 
Без те „енер ги је за блу де”, ко ја је дру го име за вје ру, по е зи ја се јед
но став но не мо же пи са ти. Све дру го се да не ка ко на док на ди 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? 

Ели от је вје ро ват но имао до вољ но раз ло га и ар гу ме на та за 
тврд њу о ис тро ше но сти јед ног по е тич ког обра сца, али та тврд ња 
не мо ра пре тје ра но оба ве зи ва ти са вре ме ног пје сни ка. Он је у ре ла
тив но ко мот ни јој по зи ци ји, с об зи ром на то да не по сто ји из ра зи то 
до ми нан тан и оба ве зу ју ћи на чин пје ва ња, иа ко се под ра зу ми је ва 
не ка вр ста по е тич ке ко рект но сти. Да на шњи пје сник не мо ра да 
ма ри за сла ву по е ти ка, ка ко би ре као Цр њан ски, и мо же по свом 
на хо ђе њу да би ра ду хов не и књи жев не прет ке, ра чу на ју ћи и Ва
ле ри ја, тим при је што је пје снич ка жуд ња за чи стом, ап со лут ном 
пје смом не у га си ва.

Сви јест о ели о тов ски схва ће ној тра ди ци ји – о то ме да с на ма 
ни шта не по чи ње ни ти се за вр ша ва – је сте јед но став но не из бје жна, 
без об зи ра на то да ли тра ди ци ју при хва та мо, ко ке ти ра мо са њом, 
па ра зи ти ра мо на њој или је не ги ра мо и од ба цу је мо. Од нос но вог 
и већ на пи са ног и у вре ме ну по твр ђе ног сло жен је, про ти вр је чан 
и иза зо ван. До бра пје сма се мо же на пи са ти из от по ра пре ма тра ди
ци ји, но ако је тра ди ци ја не при ми она, по јед но ста вље но ре че но, 
не ма на че му да се др жи. Не ка ду хов на, кул тур на, књи жев на осно
ва мо ра да по сто ји, не ка тач ка ослон ца ко ју сва ко тра жи и осва ја 
по мје ри ин ди ви ду ал ног та лен та и сен зи би ли те та. Као, ре ци мо, 
Јејтс Ви зан ти ју или По па срп ско сред њо вје ко вље. Са том сви је шћу, 
вје ро ват но ће и не ки бу ду ћи пје сни ци осва ја ти и усва ја ти, као дио 
на сље ђа, по не што и од ово га што ми да нас пи ше мо. А шта, ка ко 
и ко ли ко – то се не мо же ни зна ти ни ка за ти.
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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? 

Не мо гу се оте ти ути ску да је на дје лу план ско од вра ћа ње чи
та ла ца од по е зи је, удру же ни по ду хват из да ва ча, књи жа ра и ме ди ја, 
уз пре ћут ну са гла сност вла сти. На јед ној стра ни ли ју се кро ко дил
ске су зе над суд би ном пје сни ка и по е зи је, а на дру гој се под ја ру
је по тре ба за ла ком, по вр шном и три ви јал ном ли те ра ту ром ко ја 
„до бро иде” и ко ју пи шу го то во сви – во ди тељ ке, глум ци, пје ва чи це, 
ка сир ке, су ди је и ро би ја ши, ра жа ло ва ни офи ци ри, ислу же ни по ли
цај ци и по ли ти ча ри... Док не об ја ве књи гу, не ра чу на ју да су ишта 
ура ди ли. А по е зи ја упор но по ста вља те шка и „до сад на” пи та ња и 
ти ме збу њу је „обич ног” чи та о ца, про во ци ра власт, ква ри тр жи шну 
утак ми цу, а не до но си про фит. У све му то ме ни пје сни ци ни су са
свим не ви ни, јер су у бор би за сло бо ду из ра за и ау то но ми ју тек ста 
за бо ра ви ли, па чак и пре зре ли чи та о ца. По не кад ми се учи ни да 
кри зу по е зи је под гри ја ва ју не да ро ви ти пје сни ци пре ко ман до ва ни 
у кри ти ча ре, кул тур не и јав не рад ни ке. Про тје ра на из јав ног и ме
диј ског про сто ра, од ба че на као не ку рент на ро ба, по е зи ја, осим на 
дру штве ним мре жа ма, оп ста је и у усме ном об ли ку – на књи жев
ним ве че ри ма и слич ним се ан са ма, гдје се још уви јек оку пља ју 
за вје ре нич ке гру пе „за ви сни ка од ри ма”. Не та ко дав но у цр ква ма 
је би ло ма ње по сје ти ла ца не го на пје снич ким ве че ри ма, па цр ква 
ни је про па ла ни ти је вје ра уга ше на. Та ко ће, вје ру јем, и по е зи ја 
пре жи вје ти. Ни је уза луд ре че но да је то со жи во та. А истин ски 
пје сни ци су уви јек би ли ри јет ки, као бје ло гла ви су по ви. И у сва
ком си сте му – тех но ло шки ви шак.

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? 

Без об зи ра на то ка ко и чи ме пи ше мо, уви јек по сто ји по тај на 
на да да ће то тра ја ти. А да би за и ста би ло у ка мен уре за но, мо ра се 
пла ти ти јо вов ском пат њом и јо вов ском вје ром. Али, на жа лост, ни 
ка мен ви ше ни је је мац вјеч но сти. По гле дај те с ка квом се за стра шу
ју ћом ла ко ћом ру ше спо ме ни ци древ них ци ви ли за ци ја, ра чу на ју ћи 
и срп ске, за ко је смо до ју че вје ро ва ли да су са вјеч но шћу сра сли. 
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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

ДА ЛЕ КО ЈЕ ХИ ЛАН ДАР

До ста је ме ни да бјец не из мра ка 
Жи жак сун цо кре та ил пла ми чак ма ка, 
Да ме, по не кад, озе блог оба сја, 
Кроз тре па ви це пше нич но га кла сја 
Оно што треп ти над по љем, у ја ри; 
Да ме, ко сво га, зри кав ци-бру ја ри 
При зо ву гре шног, умор ног од чу да 
А ли па при ђе и шап не – ову да... 
И пут до цр кве за ме је Гол го та: 
Раз ја ре на па ства, ва зда ср дит про та, 
Смрк ну ти ђа кон псал ме мр мља за се, 
А зво нар ко да по те же ка ја се. 
Вра тио бих се да не мо триш с тро на, 
Већ од Сто ва ри шта Све тог Си ме о на – 
У му чал ни цу уврх пе тог спра та, 
Где од деч јег да ха на ок ну се хва та 
Не што што све тли по пут оре о ла... 
Ал га ве љам и ја по крај Вожд пе тро ла, 
У сму ће ном ста ду, ни јаг ње ни зве ре, 
По свој гу тљај на де и на пр стак ве ре. 
А за на ше гре хе, не сре ће и му ке, 
Мај чи це, Све та, ма ло су три ру ке! 
И мо жда је бо ље да до Тво га хра ма, 
По спас и ми лост ду ша кре не са ма 
Јер ја сам пре пун пе пе ла и га ра, 
И не смем та кав у сјај Хи лан да ра. 
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ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД

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? 

Је ле на Лен голд: Ме ни се чи ни да је ов де при лич но ола ко упо
тре бље на реч „жа нр”. Имам Тви тер, знам шта је Тви тер, и те шко 
да би се то што се та мо пи ше мо гло на зва ти би ло ка квом про зом, 
у књи жев ном сми слу. На Тви те ру не што мо же би ти књи жев ност 
са мо у слу ча ју да се об ја ви ква ли те тан афо ри зам, а то се ве о ма 
рет ко де ша ва. Пре ће би ти да је Тви тер јед но ве ли ко сва ђа ли ште. 
За пра во, ја не ви дим да је ком пју тер ска тех но ло ги ја не што мно го 
про ме ни ла у књи жев но сти. Оно што је вред но, и да ље је сте, и обрат
но. Ком пју те ри и ин тер нет су са мо учи ни ли две глав не ства ри: да 
се, тех нич ки по сма тра но, пи ше лак ше и бр же, и да је све мно го 
до ступ ни је. Иа ко обе те окол но сти има ју и сво је не га тив не по сле
ди це, ја би рам да ви дим оне ко је су по зи тив не. Сво јих пр вих шест 
књи га сам на пи са ла на пи са ћој ма ши ни, па знам ко ли ко је леп ше, 
при јат ни је и ефи ка сни је пи са ње на ком пју те ру. А та ко ђе знам и 
то ко ли ко мно го чи та ла ца има по е зи ја кад је ста ви те на ин тер нет, 
ре ци мо на Феј сбук. У том сми слу, ме ни се ин тер нет чи ни као по
нов но ра ђа ње по е зи је. Љу ди во ле да чи та ју по е зи ју, во ле о њој да 
раз го ва ра ју, и ра до је ко мен та ри шу. И са ма сам мно ге до бре пе
сни ке „из ре ги о на”, ка ко се то да нас ка же, от кри ла упра во пре ко 
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Феј сбу ка. А са ма по е зи ја, она се ни је бит но про ме ни ла, ба рем не 
због ин тер не та. По е зи ја се ме ња она ко ка ко би се и ина че ме ња ла, 
стил ски, са др жај но, ми са о но. Сва ко но во вре ме но си и свој стил, 
то је ра зу мљи во, и то не ма ди рект не ве зе са ком пју тер ском тех но
ло ги јом. 

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? 

Знам да те о ре ти ча ри књи жев но сти ис пи су ју стра ни це и стра
ни це ба ве ћи се овим пи та њи ма, али ме ни се ско ро све то чи ни као 
је дан из ми шљен, не по сто је ћи про блем. Не раз у мем за што би да нас 
про за би ла „по тра га за не мо гу ћом про зом”. Не схва там шта је ту 
не мо гу ће. За што би да на шњој по е зи ји би ло те же да са вла да свет 
не го што јој је то би ло те шко, ре ци мо, пре сто го ди на? Сми сао жи
во та, ме ђу људ ски од но си, осе ћа ња, стра хо ви, же ље, то је све увек 
би ло те шко за са вла ђи ва ње, али исто вре ме но и иза зов но за умет
ни ке. Уоп ште не ми слим да је то да нас те же не го би ло ка да ра ни је. 
Та квим ла жним ди ле ма ма се тех но ло ги ји за пра во да је ве ћи зна чај 
не го што га она објек тив но има. 

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 
по е 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? 

Сва ка ге не ра ци ја је, чи ни ми се, има ла и не ки свој ства ра лач ки 
нар ци зам ко ји се од ли ко вао и ти ме да про гла ша ва смрт јед не ере. 
Кад хо ће да зву че пом пе зно, шо кант но или ре во лу ци о нар но, те о
ре ти ча ри или умет ни ци из го ва ра ју та кве ства ри: не ма ви ше умет
но сти по сле овог или оног ау то ра. То су пот пу не бе сми сли це. Не ки 
ау то ри оста ве ве ћи траг, на пра ве ве ћи ис ко рак, али док по сто је љу ди, 
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по сто ја ће и умет ност, то је са свим си гур но. И она ни кад не уми ре, 
ни кад не пре ста је, не ма чак ни та ко дра стич не ре зо ве ка ко то по
не кад же ле да пред ста ве. Књи жев ност, са ма по се би, мно го је из
др жљи ви ја, до след ни ја и ква ли тет ни ја од оних ко ји се њо ме ба ве.

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? 

То су по не кад ба нал ни раз ло зи. Не кад су љу ди ма књи ге ску пе, 
а не кад су на про сто ле њи да оду до књи жа ре, на ви кли су да све 
има ју уз по моћ не ко ли ко кли ко ва ми шем. Из истих раз ло га због 
ко јих ма ње иде мо у би о скоп, са да ма ње ку пу је мо књи ге. Ин тер нет 
је омо гу ћио да је све до ступ но. Тре ба раз дво ји ти тр го вач ке по сле
ди це од ствар них по сле ди ца по по е зи ју. Мо жда се збир ке по е зи је 
ма ње про да ју да нас, али се по е зи ја ви ше чи та. Ово ни је до бро за 
из да ва че и књи жа ре, али за пе сни ке и љу би те ље по е зи је уоп ште 
ни је ло ше.

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? 

Док су по сто ја ле са мо књи ге, оне су мо гле би ти уни ште не 
лак ше не го да нас. Пад не бом ба на би бли о те ку, упа ли се по жар, 
бук не рат, из гу би те ру ко пис, и не ста не све. Да нас ва ше де ло те шко 
да мо же да не ста не. Кад га јед ном ока чи те на ин тер нет, оно је увек 
ту не где, и те шко да се мо же на зва ти тра гом на пе ску. Не во лим 
ка та стро фи чар ске те о ри је о би ло че му, а нај ма ње о књи жев но сти. 
Ин тер нет је, с мо је тач ке гле ди шта, ка мен у ко ји се по е зи ја уре
зу је мно го ду бље не го би ло шта што смо до сад на све ту има ли. Е 
сад, ако не ко до ђе и уга си ин тер нет, он да мо же мо да поч не мо да 
се бри не мо, ма да ве ру јем да би се и тад на шао на чин. Са мо би смо 
се пре шал та ли на ме то де од ра ни је. 
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ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД 

ПРЕ ВИ ШЕ МА РА МИ ЦА 

На кра ју ће ме уби ти ен ту зи ја зам 
за јав ност ће га на зва ти име ном не ке срам не бо ле сти 
или ће га уви ти у сум њи ву ко пре ну слу ча ја 
не ку сме шну окол ност ко ја ме је то бо же од ве ла та мо 
на по гре шно ме сто у по гре шан час 
али ви се не дај те за ва ра ти зва нич ним из ве шта јем 
би ће то оби чан глу пи ен ту зи ја зам 
пре ви ше во ље, пре ви ше ре чи, пре ви ше же ља 
нео бја шњи ве го ди не стр пље ња 
по глед упра вљен у да љи ну, у хо ри зонт, у про зрач но 
пре ви ше при ча ис при ча них они ма ко ји не по сто је 
пре ви ше ма ра ми ца, раз глед ни ца, тр ча ња до про зо ра 
пре ви ше љу ди ко ји ли че на не ке дру ге љу де 
због че га им упу ћу јем пре ви ше љу ба зних осме ха 
то ће ме уби ти на кра ју, ти осме си ра су ти у ве тар 
уби ће ме она ко ка ко та ствар ина че уби ја 
на до мак му дро сти, на ко рак од ра зу ма 
та ман кад по ми слим да знам ка ко да ље и ку да 
ба ци ће ме 
ка зни ће ме 
на пла ти ће ми све. 
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МА РИ ЈА ШИ МО КО ВИЋ

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, виртуeлне про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Ма ри ја Ши мо ко вић: Ако је сај бер про стор ком при мо ва на 
бес ко нач ност, у ко јој су све мо гућ но сти јед на ко не/из ве сне, ако 
ка же мо да је он про стор без вре ме на, да је он ко смос са би јен у па
сти лу екра на, хо ће мо ли до ћи до ути ска да смо упра во ми но са чи 
вре ме на и да сво је од но сно ва же ње по сти же мо упра во том чи ње
ни цом. У пе сни ку се од ви ја вре ме ко је је не ис ка зи во (Ели от). Та ко 
сај бер про стор ипак до би ја су бал те ран ста тус. Јер про стор је, по 
де фи ни ци ји, ди мен зи ја бит ка ко ја омо гу ћа ва оп ста нак би ћа јед ног 
по ред дру го га, као у сај бер про сто ру, а вре ме је ди мен зи ја сле да 
би ћа. Те је за ства ра о ца сај бер про стор ме сто за ре а ли за ци ју, исти на 
ме ре на соп стве ном иде јом бес ко нач но сти, те се та ко бес ко нач ност 
за ко јом умет ник тра га сме шта у име но ва не ода је, го ми ла јед но 
иза дру гог, и Copy/Pa ste ко ман да ма усме ра ва на за да те по ло жа је. 
Умет ност по ку ша ва да при пи то ми нај ду жу мо гу ћу вер зи ју вре
ме на (Брод ски). Ако је умет ност он то ло шка ши фра би ћа (Финк), 
сај бер про стор, у овом кон тек сту, ни ка да ни је tеlos већ tec hne. Јер 
шта је ја че од он то ло шке ши фре? Зна мо. Не име ну је мо. Ту не ма ме ста 
ра бу ли сти ци. При све му то ме мо жда је нео про сти во што се гу би 
ру ко пис, као је дин стве ни траг, као још јед на мо гућ ност чи та ња 
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ау то ро вих лич них свој ста ва, али ру ко пис ипак не ма то ли ку ва
жност да сво јом од сут но шћу по не се са да шњи тре ну так про шло сти 
(Ели от). У том сми слу, да би се на пре до ва ло тре ба ићи уна зад. Сло
же ни у на ма сви пе сни ци од вај ка да до да нас, све ви ђе но, уче но, 
ис ку ше но, до дир ну то, не пре да ју се вар ка ма сај бер про сто ра. Са мо 
му уру чу ју да би про сле ди ли, не ве ро ват ном бр зи ном, да би он што 
су не ка да ру ком, пи са ћом ма ши ном и број ним ин ди го па пи ри ма, 
пи шу ћи све ис по но ва, по сти гли исто. Да би оста ви ли траг свог 
би ћа и свој на чин ре ша ва ња ње не он то ло шке ши фре, да би оста ви
ли ре ље фе свог вре ме на у про сто ру. На рав но да ла ко ћа ба ра та ња 
тим про сто ром омо гу ћа ва ма сов ни ју ин фил тра ци ју суб вер зив них 
еле ме на та. По пут оних ко ји емо ци ју не ме ња ју кроз књи жев ност 
(Ели от) већ да ју са му емо ци ју. Та ис по вед на, су ви ше лич на, књи
жев ност ко ја ни је им пер со нал на, до би ја нај ви ше лај ко ва на ин тер
не ту. Јер, они ко ји је чи та ју а не пи шу, и на жа лост, они ко ји та кву 
књи жев ност пи шу без мно го по пут ни ца у сво јој ли те рар ној тор би, 
не мо гу да се но се са пи та њи ма ко ја су се би по ста ви ли. Од го во ри им 
ни су увер љи ви, има ју ефе мер ност го ди шњих до ба, али и вар љи ву 
ла ко ћу чи та ња. То је књи жев ност у ко јој је про стор за у зео ве ли ко 
ме сто и ши ри око се бе нео по зи ву пра зни ну. Ле гал но је пи са ти у 
вре ме ни ма сма ње ног ки се о ни ка, у вре ме ни ма ру ше ња вред но сти, 
да, али и об ја вљи ва ти та ко пи са но, не, јер та кво пи са ње и са мо до
при но си упра во сма ње ном ки се о ни ку и ру ше њу вред но сти. Тру дим 
се да не за бо ра вим да је сва ко ме ра ства ри (Ва ле ри). Или ка ко По 
по и ма пе сму – као прак ти чан ре зул тат пе снич ког осе ћа ња из ра же
ног ре чи ма, а не сред ство из ра жа ва ња сво је лич но сти.

Од го вор на пи та ње од но са има ги нар ног про сто ра и љу ди има
ги на ци је – пе сни ка је у ства ри са жет у јед ном па ра док су – Ахил 
ни ка да не ће сти ћи кор ња чу.

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? 

Пе сме су увек би ле чу ва ри на ших при ви да. Уо ста лом, као и 
це ло куп на умет ност. Пе ва ње је оно што је трај но. А у жи во ту, у 
исто ри ји ци ви ли за ци је, у ма лим исто ри ја ма на ших жи во та – је ди но 
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је стал на про ме на, ка ко бе ле жи Ји ђинг. Пе ва ње га учвр шћу је и 
од ла же у ар хив вре ме на. Као траг, ду бок или ма ње ду бок, ве лик 
или ма ло ма њи, све за ви си од вла сни ка ко ра ка. 

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 се про ме ни ло, из ме сти ло, иш ча ши ло из згло ба. Не стао 
је ста ри рас по ред не ба. Под њим се дру га чи је жи ве ло, пи са ло, пул
си ра ло, јер је и оно сла ло дру га чи је пул са ци је. Све је то умет ност 
пр ва ин вол ви ра ла и усме ра ва ју ћи се пан ка ли стич ким пу те ви ма 
ру ши ла и гра ди ла соп стве не, увек дру га чи је ста зе по ко јој ће би ће 
уме ти ви ше да ви ди и бо ље да по ка же. Оста вља ју ћи веч но ва же
ћом Ели о то ву тврд њу о осе ћа њу исто ри је у сва ком пе сни ку. Оно, 
пи ше Ели от, при си ља ва чо ве ка да не пи ше до ср жи про жет сво јом 
ге не ра ци јом, већ са осе ћа њем да чи та ва европ ска ли те ра ту ра по
чев од Хо ме ра, и у окви ру ње чи та ва ли те ра ту ра ње го ве соп стве не 
зе мље, исто вре ме но ег зи сти ра ју и исто вре ме но са чи ња ва ју је дан 
по ре дак. То је тра ди ци ја у нај ши рем сми слу. Сва ко од нас се да за 
рад ни сто но се ћи у сво јој сло же но сти све мр тве и жи ве пи сце ко је 
је про чи тао. Ње му мо ра би ти ја сно, пи ше Ели от за пе сни ка, да се 
дух Евро пе – дух ње го ве вла сти те зе мље – дух за ко ји ће вре ме ном 
на у чи ти да је мно го ва жни ји од ње го вог лич ног ду ха – ме ња и да 
та про ме на пред ста вља раз вој ко ји ни шта не оста вља en ro u te, и да 
за хва љу ју ћи ње му не ста ре ни Шек спир, ни Хо мер, ни ти цр те жи 
на сте њу ко је су на цр та ли цр та чи из Маг да ле ни не епо хе. Јер, ка ко 
му дро пи ше Ман гел, ре чи уно се све тлост у би ће, а он да жа ле за 
ње го вом про ла зно ћу. Умет ност је ту да их учи ни не про ла зни ма. 

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?

Не мо же сма ње ни број чи та ла ца по е зи је да ути че на пи са ње 
пе са ма, мо же са мо да де мо ти ви ше из да ва че. Јер пе сма МО РА би ти 
за пи са на у тре нут ку ка да се ра ђа. Ина че је из гу бље на. А за што би 
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пе сник се би ства рао осе ћај не из ре ци вог гу бит ка због из гу бље них 
ре чи, ка да је пе сма за ње га Са то ри?

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?

Ако је пе сник, по де фи ни ци ји, онај ко ји ви ди, има ли пра во 
да про гла ша ва соп стве но сле пи ло? На рав но да се сва ка пра ва пе сма 
пи ше са убе ђе њем да се ре чи уре зу ју и оста ју за у век да тра ју. У 
ме мо ри ји све та. Ма лог или ве ли ког. Да де лу ју, јер је ди но ове ко ве
че не де лу ју ду го роч но. За пи са ње гран чи цом по пе ску за ду же ни 
су они ко ји сај бер про стор ко ри сте као сел фи. 
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МА РИ ЈА ШИ МО КО ВИЋ 

син/да ре ла

1.
но вем бар је на чео орах
у ње му је би ла пе пе љу ги на
ха љи на из се кенд хен да без јед не ци пе ли це
а ја сам тра жи ла са мо ње не ми ше ве
да ми од бун де ве ко чи је на чи не
ка ко бих мо гла без пре се да ња у не ко ли ко ау то бу са
да стиг нем на је дан мар ги нал ни до га ђај ко ји ме се
у су шти ни не би ни ти цао да ни сам ко јим слу ча јем
ја пла ка ти ра на као глав на лич ност исто га
већ сам има ла на се би ха љи ну из прет ход не пе сме
и не ко ли ко ре зер вних би се ра у мин ђу ши
ка да ме је пре срео оштар по глед ви но гра да ра
на чи ји сам пе сак не хо те ћи да пра вим пре кр шај
упра во усме ри ла свој пер фор манс с ора хом
не во лим оштре по гле де ни гла сну ре че ни цу
али се ни сам по ву кла
јер сам пре по зна ла у сме ђим очи ма
до бро ту оног ви но гра да ра из прет ход не књи ге
и зна ла сам да се она на сле ђу је
те да ово га пу та мо гу мир но да са че кам ми ше ве
ни сам се окре ну ла по сле по врат ка из при зо ра
јер сам за чу ла шкри пу сан да ла во за ра ко чи ја ко је из гле да
уоп ште ни су би ле из ми шље не
ко ни упрег ну ти ко њи са јед ним име ном yin
и дру гим на да све yang
што су че ка ли вре ме та ме у ку по ла ма ора ха из ко јег смо
из ба ци ли ре че ну пе пе љу ги ну ха љи ну
и на шли дру гу ци пе ли цу на
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пот пу но нео че ки ва ном ме сту
и ка ко је по ноћ би ла на до хват
ја сам ис тр ча ла на сце ну за бо ра вља ју ћи да љи текст
и па ла у емо ци ју без ин те ли ген ци је
бра ћа грим су још оштри ла пе ра
док сам све јед но ба ца ла остат ке да на у ко ша ру
ими ти ра ју ћи по кре те бе ра чи ца гро жђа
ко је су око ме не у по ла гла са не ку
са свим ду гач ку не жност
пе ва ле

2.
бра ћа грим су ми он да от пи са ла
дра га на ша
пре кра ја ње зна че ња у бај ка ма до зво ље но је
али ако се на во ди име лич но сти ко ја је из ми шље на
и то ли ко де це ни ја про ве ре на код на ших чи та ла ца
у нај ма њу ру ку за слу жу је пре кор не тач на чи ње ни ца
ту ма че ња ли ка ми ше ва у оној на сло вље ној 
пе пе љу га
хо ће мо да ка же мо да ми ни ка да тим ма лим ство ро ви ма 
не би смо по ве ри ли та ко кру пан за да так 
чи тај ме та мор фо за бун де ве у ко чи је
јер смо про це ни ли да та кво што за и ста не би ва ља ло ни ти
би би ло увер љи во
за то вас нај љу ба зни је под се ћа мо на сце ну
код гро ба пе пе љу ги не мај ке
ка да се из не на да ја вља лик до бре ви ле 
ко ја је за пре о бра жај но ми но ва на
и мо ли мо да у ва шем со чи ње ни ју ту гре шку ис пра ви те
јер де ца су на ви кла а њих има пу но да нас у од ра сли ма
на од ре ђен ре до след до га ђа ја у на шим бај ка ма
и за то су оне
баш због те дра ма тур ги је 
и ле ко ви те
ср дач но вас по здра вља мо и мо ли мо
да пе снич ку сло бо ду ма ло окр њи те у ко рист
ве о ма ва жних и ве ру је мо су штин ских ис прав ки
ко је смо би ли сло бод ни да вам упу ти мо
а оно за се кенд хенд ха љи ни цу на ше ју на ки ње
до бро то вам опра шта мо
јер ва ше вре ме у ко јем жи ви те за и ста је сте
као да је из и шло из не ке рад ње са се кенд хенд ро бом
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за то вам и не за ме ра мо што сте у оча ја њу
по ку ша ли да по ме ри те ста ри рас по ред не ба
под ко јим ми и да нас жи ви мо
и одав но се ви ше не чу ди мо ка ко ни бај ке
ни сно ви на ва ше до ба
не при ма ју се 

по ку шај жи во пи са бај ло ни је ве пи ја це ен ка у сти ком

1.
ов де ви дљи вост об ја шња ва пред ме те и љу де
и не сме та јој ни ма гла ко ја је ка жу сли ка ри ве шти до да так 

екс пре си ји
кроз ко ју се кат кад мо гу чу ти ти хи гла со ви
и те шке псов ке ка ко би нар но дру ку ју ле ген де
да би по ку шај ус пео
тре ба за ми сли ти об лик де цем бра на те зга ма
и љу де ка ко кроз вла жну узи цу пре по дне ва
ле њо и пре да но по но во по ста ју вла сни ци соп стве них жи во та
ма ло час је на че та су бо та у ко јој вре ме су здр жа но ту че
не би ли уво ђе ње у ми сте ри ју ду же тра ја ло
пе сма по чи ње са пр вим ула ском у при зор
чи ји лир ски ју нак обо јен во шта ним бо ја ма
не пре ста је да се ода зи ва на реч
чу до

2.
гро жђе је здра во јер има ви но град и пе сак и не бо
са пе то у сво јим ко шти ца ма 
са сми слом за учи та ва ње у дру гом пе ску
под но вим по ло жа јем зве зда
на исти на чин из ме ђу два от ку ца ја ср ца
ко је је ка жу тре ну так чу де сног
гро жђе је здра во јер је сред ње га и мир дла на
оне ко ја га је из не ла на сун це бај ло ни је ве
па се су бо та за у ста ви ла код ње не те зге
да од гри зе по дне ву ко мад и скри је га у зр но ко је се сли ва
низ пот пе ти цу вре ме на са све гро жђа ним ше ће ром
и по ста је тан ка ско ро про зир на скра ма
ко ја одва ја пре од по по дне ва



99

3.
пи там је из ко јег кра ја до ла зе та ко за ум ни гро здо ви
а она за у сти о пу ту од не кле 
без из гле да на уоп шта ва ње:
из ара до ру му ни јо ја ни кад на у чи ло пра вил но го во ри ло
зу ја ло је из ме ђу ње ног до ма лог пр ста и ли ни је сре ће
по су те ми ри сом сне го ва тран сил ва ни је ко ва ни лин ше ће ром
гро жђе је код ње ипак би ло нај леп ше док је збра ја ло
соч ност афу са ли ја слан ке и ка дар ке
и док смо по ста ја ле вла дар ке
тре нут ка у ко јем је још све би ло мо гу ће
спу сти ла сам ша пат чу ђе ња на те згу по ред гро здо ва
док је бри жно на ва гу ста вља ла све по гре шне ре чи
ко јих се мо гла се ти ти

4.
под не се спре ма ло да се ко со спу сти на ра ме на 
нај мла ђег бај ло ни ја ко ји је не куд ишао по ви јен од ду ге не са ни це
над спо ко јем што је смек шао гла го ле и вре ме на 
мик су ју ћи при зо ре и бо је са про сце ни ју ма не ка да шње цр кве 
са да би теф те а тра усред бе о гра да и не ког да ле ког 
арад ског ви но гра да са из бле де лим сли ка ма де тињ ства 
и док су не пра вил но де кли ни ра ни пој мо ви о истом обр та ли 
свој ток 
у на ле ту ве тра чи ји пра вац ни је сти гао уз 
пре по зна ва ње 
окре нут од та ме на го ве ште не сце но гра фи јом 
вас ко је са ади јем пио слат ку ши ру ко ја је 
кре ну ла гро жђу ме ђу зе мљо пи сним кар та ма 
сла де ћи се мно штвом на гла са ка ко је је ус пут но си ло 

5.
це ла је пи ја ца од јед ном 
до би ла бо ју за жа ре не пу ти де во ја ка што го лим но га ма 
сред ша тор ског кри ла рас пе тог на за пре жним ко ли ма 
тек при сти глим са пе ска ара да 
га зе гро здо ве уз дуг пу те ни ври сак за пео сред уво ја ка 
про но се ћи кроз ле то ми ри се мла дих су ка ња 
док над те зга ма пче ла ма на лик 
ста до ше да ле лу ја ју не ке са свим уз би ба не ре че ни це 
не вич не под ме та њу и кон ју га ци ја ма 
снег је ис пи рао сва ку су ви шну реч из ме ђу обо да 
ади је вог и ва ско вог ше ши ра 
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чуј но је ра стао сте пен при сно сти и у љу ди ма је ста ло да 
зри ви но као што у ка ца ма та ко ра ни је ни је ни ка да 
не ко је ре као: чу до се до га ђа чу до је у то ку 

6.
при зор је нај мла ђи бај ло ни 
пре нео у из лог обли жњег ка фи ћа 
у ко јем се већ био огле дао 
и сео за окру гли сто на спрам бра ће ја ко ва и ан то на 
у пр вом а већ ус пе лом по ку ша ју да им 
по да стре свој хал бци лин дар пре пун до га ђа ја са њи хо ве пи ја це
и док су му под зу би ма још рска ла зр на арад ског афу са ли ја 
до нео је реч ко ја је овој дво ји ци што су 
све ви де ла кроз ста кло из ло га 
још је ди на не до ста ја ла 
и он да се чуо тај смех у ко јем су се вре ме на усло жи ла 
дан је пу ко по сре ди ни ко зре ла лу бе ни ца 
и пи ја цом је кре нуо глас о не/вре ме ну ко је се из 
ге о гра фи је да ле ког ара да по пут деч јег пре сли ка ча 
ста ло ова мо ва ља ти 
и ни ко ви ше у су бо ту де цем бра 2007. сред бе о гра да 
ни је пи тао за це ну 
од јед ном је 
све че га год је би ло на бр зи ну кре ну ло у про да ју 
док је вре ме ма ђи о ни чар ста ло ва ди ти све но ве зе че ве 
из ше ши ра 
во зе ћи се др ве ним сли чу га ма кроз фир ми ра не из ло ге кнез 
ми хај ло ве на ми гу ју ћи бра ћи бај ло ни док су 
тра же ћи још по јед ну ка фу 
рас плет ви ђе ног гле да ли 

7. 
на те зги од ма ло час оста ла је јед на 
из вр ну та ру ка ви ца 
сред ади је вог или ва ско вог ше ши ра 
ре туш при зо ра ни тем пе ром ни fre sco sec co-м ни је ус пео 
би теф те а тар је на о чи глед бра ће бај ло ни и ужур ба них ко ра ка 

сред пи ја це 
по ста јао по но во цр ква 
а су бо та по сле кри ка ус тра ја ла у ду гој мо ли тви 
ис под оста вље ног гро зда сред blow up се квен це 
снег се пре тва рао у ба ру бр зи ном све тло сти 
и ви ше ни је би ло ни јед ног на чи на 
да се тра го ви пре кри ју 
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8.
смр вље не бо је вре ме на на гре ва не рас то пље ним во ском 
у жит ком ста њу ула зе у пе сму 
она их упи ја и не да да очвр сну 
јер до го ди ли се 
не ко га ће пре ва ри ти тра јан сјај 
и жи вост ко ло ри та ко ји ни во да ни снег 
ни ки ша ни мо ре 
опра ти ви ше не ће 
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СЕ ЛИ МИР РА ДУ ЛО ВИЋ

О РЕ ЧИ УРЕ ЗА НОЈ У КА МЕН

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? 

Се ли мир Ра ду ло вић: Нај не по сред ни ји од го вор на ваш по ку шај 
(екс пе ри мент!) да од го нет не те ка ко ће по е зи ја из гле да ти у вре ме-
ни ма ко ја до ла зе, од но сно, да ли ће оста ти иста или ће се (и у 
ком сме ру) про ме ни ти гла си – оста ће, на рав но, иста! Јед на ко као 
у је дин стве ној ар хе тип ској струк ту ри, ко ја об је ди њу је Дан те о ву 
ар хи тек то ни ку и Ра бле о ву дез ин те гра ци ју, без чи јег раз у ме ва ња 
и ту ма че ња не ма раз у ме ва ња и ту ма че ња по е зи је. Јед на ко као у 
Хо ме ро вим, Ови ди је вим, Вер ги ли је вим, Дан те о вим, Шек спи ро
вим, Мил то но вим, Хел дер ли но вим и Рил ке о вим пе снич ким оба сја
њи ма. У де ли ма ових ве ко ве чи тих пе снич ких па ра диг ми на хо ди 
се пре по зна тљи ва он то ло шка суп стан ца ко ја од ре ђу је ме ру да на
шњег и бу ду ћег пе ва ња. Ми, на жа лост, жи ви мо у вре ме ну гу бље ња 
оп ште кул тур не осно ве, па се сто га до га ђа да се ши ре ње кон тек
ста ка Ста ром и Но вом За ве ту, Хо ме ру, Дан теу или Мил то ну сма тра 
сум њи вим (или ја ло вим), а уде ва ње у кон текст Бор хе са или Ека 
оба ве зу ју ћим и обо га ћу ју ћим. И у епо хи све ква ри тељ ске по пу ла-
ри за ци је по е зи ја је пе на ко ја нам омо гу ћу је да по зна мо да у жи во ту 
по сто ји не што ви ше од оног што зо ве мо про стим жи вот ним успе-
хом, не ка вр ста ду хов не над мо ћи над сит ном ја ло вом по га ни у 
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соп стве ној ду ши. Пе снич ко на дах ну ће има ту моћ да, ус по ста вља
њем но вог по рет ка не бе ских зна ме ња, об но ви по ма ло за бо ра вље ну 
ду шу све та. Пе сма је пра сак ћут ње ко ји омо гу ћу је буд ној ћут њи 
да жи ви. Ње на ме ра је не ис ка зи ва. По ми сли те са мо ко ли ко је оскуд
но жи во тра ја ње у од но су на тра ја ње ко је је ство ре но у пе сми. 
Хо ћу ре ћи да је рад пе ра ко је пе ва, ко је хва та звук, и не ми и чуј ни, 
хар мо ни зо ван с ра до шћу да ха, с ве ро до стој ном сре ћом ди са ња. 

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? 

Са вла ђи ва ње гра ђе је, за пра во, ње но пре и ме но ва ње, пре и на
че ње. Са вре ме ном чо ве ку и са вре ме ном све ту је нео п ход на те мељ
на об но ва ду ше. Иа ко, у књи зи ко ја је на пи са на за све и ни за ко га, 
фи ло со фов ју нак, при зи ва ју ћи до бри дух Ис то ка, ве ли да пе сни ци 
су ви ше ла жу (иа ко је и сам пе сник), пе сни ку је и да нас да то, бу
ду ћи је осло њен на веч но жи во др во, да до ма ши не до сти жно, чак 
и оно што у ср це чо ве ка не сти же, да опе ва оно што тра је. А ка ко, 
нај не по сред ни је, пе сма кро ти гра ђу ко ју јој ну ди са вре ме ни свет? 
Ла ко. Је дан тре пе ре ћи гест ве ли ког пе сни ка очас ле ги ти ми зу је ме ру 
Бо жан ског у тек из ра слој трав ци или онај трен кад др во, мра зно, 
до ди ром ожи ви ми ли зрак сун чев! 

Или, илу стра ци је ра ди – ка ко су са вре ме ну гра ђу пре и ме но
ва ли Гр ци и Ри мља ни, Шек спир, Ге те, Хел дер лин, Ше ли? По ђи мо 
с кра ја. Фри дрих Хел дер лин је, не ма сум ње пе сник пе сни ка. Али 
за ме не је он, још од ра них сту дент ских да на, и оно што је Ше ли 
за Ен гле зе – пе сник над пе сни ци ма. Ако се за Ше ли ја мо же ре ћи 
да је пе сник ва зду ха и ви си не и да ка ле и до скоп ска сме на сли ка у ње
го вом пе сни штву чи ни је дин стве ну сли ку у по кре ту, он да је уме
сна реч да се у пе сни штву Фри дри ха Хел дер ли на, ла ко и кри ла то, 
ма те ри ја ли зу је по сту пак пре ва зи ла же ња ми сли, што је основ ни 
за кон пе снич ког све та. Ис ку ство ср ца, пе ва ју ћег ср ца, и у ње го вим 
ду жим и ње го вим кра ћим пе сма ма, све до чи о жи вом при су ству 
све то о тач ке тра ди ци је, уз чи ју по моћ је уве ћа вао скри ве ну ду би ну 
оног о че му је пе вао. Иван Алек сан дро вич Иљин ве ли – сти хо ви 
се не мо гу скла па ти ми шљу, већ угар ци ма пе ва ју ће ва тре. Зар не 
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ми сли те да ће мо те угар ке и ту пе ва ју ћу ва тру тра жи ти и пре по зна
ва ти и кроз две или три хи ља де го ди на? Зар не ми сли те да ће и 
та да овај пе сник вр хо ва, од но сно пе сник уз ди за ња би ти ме ра ле та 
у Бо га, ме ра при род них цве то ва је зи ка и све жег ва зду ха има ги на
ци је!? И да се но во, не ви нора ђа ју ће, сун це, ко је се, у сли ка ма ме
лан хо лич нолир ске не по сред но сти, очин ски над но си над нас, не ће 
над но си ти и над бу ду ћим пе снич ким на ра шта ји ма? 

А шта да ка же мо о апо сто лу Па влу или бо го по кре ну том сла-
ву ју, Све том Јо ва ну Зла то у стом, о Иса а ку Си ри ну? Зар њи хо ви је дри 
(пе снич ки) пло до ви не бла же и не на си ћу ју сва ка уста – и да нас. 
Са вре ме ни су јер су исти ни ти и чо ве ко љу би ви, јер су сти гли до 
кра ја, јер су по зна ли оно што је не из ра зи во и не при ступ но, ула зе ћи 
у нас, са чи ња ва ју ћи за пис нај ду бље и не по хо ђе не обла сти на ше. 
Или о стар цу Пор фи ри ју, све тлој про ја ви исти не и уте хе, ко ји се 
упо ко јио кра јем 20. ве ка, а ње го вом све до чан ству да Хри стос не 
при ма нео те са не ду ше и да је нео п ход но по ста ти пе сник да би 
по стао хри шћа нин! 

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 
по е 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? 

Од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји, мо жда, не ма ве ли ке ко ри сти 
да нас – у бу дућ но сти ће је, мо жда, би ти још ма ње. Али пе снич ка 
са мо свест и тра ди ци ја, у ели о тов ском сми слу ре чи, дра го це ни су 
са вре ме ном пе снич ком на ра шта ју. Та ко ће, мо жда, би ти и у бу
дућ но сти. Он је је дан од оних пе сни ка ко ји је ука зи вао на иза зо ве 
и мо гућ но сти и отва рао но ве ви ди ке за пе сму и за пе сни ке. Али, 
мо жда, ни је је дан од оних хи ља ду го ди шњих хра сто ва у чи јем хла
ду са вре ме ни и бу ду ћи пе сник из на ла зи ме ру истин ског пе ва ња. 
А да ли је баш та ко? Се ти мо се ре чи Ав ве До ро те ја – ују тру пре
и спи туј се бе ка ко си про вео ноћ, а уве че ка ко си про вео дан! 

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? 
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Сва ко од нас има ути снут жиг уну тра шњег фа ри се ја ко ји га 
те ра у пре лест. Ку шач је ку шач! Он, сле ва и зде сна, на па да Хри сто ву 
вој ску, па ако, где кад, пад не не тре ба га при зи ва ти. Ако ку шач над
вла да, он да је све тлост та ма, а та ма све тлост би ва. Из ме ђу исти не 
и не и сти не, прав де и не прав де, бри шу се раз ли ке. Зар се исто не 
ка же и у књи зи ко ја је на пи са на да би се обе сна жио је дан свет, а 
она је, за пра во, сли ка ста ња све сти дру гог све та – у Ор ве ло вој 1984. 
Зар онај не зва ни, с ре пом, ро го ви ма, цр ним кри ли ма и по дру гљи
вим сме хом не за по се да и мо зак Вин сто на Сми та и те ра га у два 
ми ну та мр жње, ка да по чи њу да тр ну зу би и ко стре ше се дла ке 
на по тиљ ку. Зар са вре ме ни свет, без остат ка, не ове ра ва иде ју по-
ли ци је ми сли Оке а ни је – да је рат мир, да је сло бо да роп ство, да 
је не зна ње моћ!? Ђа во ла смо се осло бо ди ли, ве ли Ге те, али је остао 
зао дух. Озон ске ру пе, ки се ле ки ше, за га ђе не во де, тр го ви на дро гом, 
смр ћу, лу де кра ве, чо векка оброј, чо векка острах – је ли то до вољ
но ар гу ме на та ко ји све до че о вла да ју ћем по рет ку про па дљи во сти? 

Украт ко – про блем сма њи ва ња бро ја чи та ла ца ни је про блем 
пе сме и пе сни ка, већ про блем де хри сти ја ни за ци је и де ху ма ни за
ци је чо ве ка, про блем по ср ну лог, ме те жног и дре мљи вог све та. Не 
по сто ји бив ши и са вре ме ни чо век, бив ши и са вре ме ни свет, већ 
исти ни ти и ла жни чо век, исти ни ти и ла жни свет! У ла жном све ту 
сто лу је ла жни чо век! А ла жни чо век, у ла жном све ту, кла ња се 
ла жној пе сми. И то је наш са вре ме ни и срп ски и европ ски на ра тив. 
Ако хри шћан ски ми сли мо на ша је ду жност да во ли мо јед ни дру ге. 
Не ка же се без раз ло га – ко је љу бав оства рио чи тав је за кон из вр
шио. Али по гле дај мо око се бе, па про на ђи мо ма кар јед ног чо ве ка 
ко ји не жи ви за се бе не го за дру го га, про на ла зе ћи та ко се бе у Оном 
ко ји је све и све пре у кра сио. Да ли је са вре ме ни срп ски (и европ ски) 
чо век дру гог де се тле ћа 21. ве ка та кав? И да ли са мо љу бив чо век 
мо же би ти бра то љу бив чо век? Про ве ри мо, на да ље, да ли се кло ни
мо је зи ка зла, да ли во ли мо не при ја те ље као при ја те ље и при хва
та мо пре ко ре као по хва ле? Да ли, већ ма, во ли мо си ро ма штво од 
бо гат ства? Ка да се су о чи с овим пи та њи ма, са вре ме ни срп ски (и 
европ ски) чо век су о чи ће се с мр тва цем у се би. И за ва пи ће – Го спо
де, спа си нас, по ги бо смо! 

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? 
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Пе сма је реч уре за на у ка мен, за веч ни спо мен, је дин стве но 
ја сно ви ђе ње ко је се кри ста ли ше у бу ри на дах ну ћа. Про блем је у 
то ме што је, на жа лост, у са вре ме ном срп ском (и европ ском) пе сни
штву, о че му сам (у ви ше на вра та) пи сао, ма ло истин ских мај сто
рапе ва ча, ко ји су про шли се дам сте пе на му дро сти, рет ких (иза
бра них), обо га ће них ис ку ством ми та, пе снич ком сна гом и сми слом 
за ри зни цу ста рих сти хо ва. Да је та ко ове ра ва и чи ње ни ца да, мо жда 
нај у пор ни је, та реч уре за на у ка ме ну, за веч ни спо мен, опо ми ње са
вре ме ног чо ве ка да је, вла сти тим хи ро ви ма, до вео до про па сти се бе 
и сав жи ви свет, од но сно да је ку ћу окре нуо на о па ко. Она на ста је 
иза за ве се са вре ме ног све та ко ји не зна за уз ра ста ње би ћа. У то ме је 
ње на сна га – та реч уре за на у ка ме ну, за веч ни спо мен, не ка је вр ста 
те о фа ни је, бу ду ћи да зра чи не за ла зном ми ло шћу и по бе ђу ју сва ку 
жа лост! 

Сва ко се се ћа на вре ме и на вре ме хва ли Го спо да. Та ко је и с 
пе сни ци ма. Ле по та се спу шта озго, а пе сма, као и људ ска ду ша, 
си ја из ну тра и огле да ло је сла ве Ње го ве. Истин ски са вре ме ни пе
сник је ве ли ки при го вор са вре ме ном чо ве ку, окре ну том, без остат ка, 
ка ви дљи вом, ка от кри ве ном. Он за бо ра вља да су сви да ро ви ко је 
има, уну тра шњи и спољ ни, ви дљи ви и не ви дљи ви, Бож ји да ро ви, 
а не на ши. Ако хо ће да се при бли жи лу ци спа се ња са вре ме ни чо
век мо ра, као и истин ски пе сник, да се су о чи са зна че њи ма ко ја се 
на хо де иза две ри не ви дљи вог. Јер, од тих скри ве носкло ње них зна
че ња за ви си суд би на са вре ме ног све та и са вре ме ног чо ве ка. Се ти
мо се шта пи ше у Је ван ђе љу по Лу ки (24, 31) – чим су га пре по за ли, 
на пу ту за Ема ус, Ње га не ста де! По став ши не ви дљив, по што су 
га по зна ли, Он, за у век, оста је са сво јим уче ни ци ма – на не ви дљив 
на чин би ва ви ђен! 
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СЕ ЛИ МИР РА ДУ ЛО ВИЋ

СЕН КА ОСМОГ ЕО НА

Ти хо ва те љи ма
што ви ше мо ља ху

не го ди са ху

Још пру жа ше се и ми ри са ше див ни дах про ле ћа,
Па раз бу ђен, бо дар,

Ме рих лист сва ки, што, за да на зе маљ ских,
Уз зрак ста са ва ше сун чев.

 Као у до ба де чач ко, што, на лик сну,  5
У трен оде, па све, у ми сли ма

Ка сним, у ср цу се ра до вах свом,
Иа ко зна вах да ту где ми

Ди ше мо дру ги ће ди са ти љу ди
 И дух окрет ни 10

Сме ни ти вр ли ну рев ну.
Тад, бла жен, спо знав не во ље сво је,

Од Го спо да пре у зех дар су ђе ни,
Па се, не на глећ’, да грех не по чи ним,

 У ан ђе о ском збо ре ћи збо ру, пре дах сун цу,  15
Што ра ђа ше се у ме ни,

Кло нећ’ се злих, јер, с до брим се
Дру жећ’, знао сам да реч злу

Ве тро ви зли но се.
 Са шта пом па стир ским, ал’ као му за  20

За ло гом, тре пе рећ’ у ви ру бр зом,
По хр лих ка све тло сти, ју тар њој,

Па још опо ро по тек ну ви но,
Бу ји цом ре чи при кри вах ра зум на че ти.

 Уз не жни до дир ла хо ра, не жног,  25
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Име но вах цвет сва ки,
Пи та јућ’ да л’ од тог ри зни ца

Оче ва пу ни ја би ва.
И чи ња ше се да, га зећ’ сен ку, не мир ну,

 У ру ци др жах и по че так и крај,  30
Јер на ја вих све тло што про ша ра

Не ба ли це и, очи ма мно гим,
Ју тар њу мо трих зве зду. И го рех,

Па про ди мих, као тра ва, ужу те ла,
 И у се ду се ко су оде нух, ал’ с на дом  35

Да, смр тан, бе смрт ном хо дам ста зом.
За осмог ео на, још не ро ђен,

С по ве зом пре ко очи ју, без сна,
Од стреп ње до стреп ње, др жећ’ се

 Ста зе му за, за ва зду хом жу ђах, 40
Па се, у стра ху, стра хом, из но ва ра ђах.

Јер су тра ју че бе ше, а ју че, кру жећ’,
Сад су тра, не из ве сно, би ва.
Ако не по бе диш, ду шо мо ја,

 За у стих, на не во ље не ми слећ’,  45
Пу стим се за но сећ’ сном, не ту гуј!

Не ча сећ’ ча са, за бор бу се
Спре мај. И не од сту пај, ни пред

Обла ком, олуј ним, зна ком ноћ ним,
 Ни пред дре ме жом те шким,  50

Међ’ сен ка ма, кад дан и ноћ би ва ју јед но.
Тад не сти ша вах ср це сво је,

Већ му се пре дах. И ни шта дру го
Ни ти чух, ни ти ви дех.

 Не од сту пај, ду шо мо ја, кре ни,  60
Кро чи пре ко, по том се вра ти.

Јер, ту где се ба ца се ме, пре о па сно,
Ста са ва и плод ро дљи ви, спа со но сни!

И та ко се ши ри је зи ка, не мо га, пев
 И реч, пе вљи ва, отва ра као цвет.  65

И док се го ди на на сла ња ше
На го ди ну, а про ле ће ку пља ше

Сне жно-бе ло ивер је, ти, у чу ду,
Оба раш по глед и у ге ни ју ста са лом,

 У ла ти веч ној, где ди ше све тло сти  70
Зрак, пре ста је се ћа ње на ли шће,

Уве ло, ве тар, ту роб не ка пи
Ки ше, у ми сли при сној,
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У ре чи што се ди за ше и па да ше,
 У ра до сној пе сми ду ше,  75

Тек су за ко ја, не над но-за и гра на,
Пре ва ри око. А сви гла сни ци Оца

И сви зву ци што до ла за ху
Од Све те ли ре и мо ли тве Све те

 И у на дах ну ће оде вен мир ни и све тли  80
Ве сник. И ра дост не ба, што се,

Ки шом су за, ули у ме не,
И ве дра пла вет, што се спу шта ше

Озго, не жно нас до ди ру јућ’,
 Све, све, као јед но у све му,  85

Ја ви да бе јах у ми ло сти Оца
И да из ср ца кће ри ње го ве

У ср це ње го во хи тах. И у мир пре о бра зни.
Ус пи њућ’ се на брег, с из дан ци ма кра сним,

 Об ра слим ма хо ви ном, ди вљом,  90
И мно штвом ви ју га вих ко ри та,
Реч них, ка оном што ука за се
Оку, у ми лом на руч ју Оче вом,

Кре ћућ’ се про шлим,
 Ку пећ’, где ко ји, лист, за о ста ли –  95

Ста јах на вр ху, не зна јућ’
Ка кав дан сви та ше.

А кад се из сна, опи јен зра ком
Не бе ским, тр гох, у усна ма осе тих

 Пе сме ми кри ла те дах. 100
И ви дех да зе мља бу ја, зе ле ном
Ки тећ’ се тра вом, и да ли шће,

На др ве ћу, ра до сни глас пу шта.
За не мех пред не жним ли сто ви ма

 Ру же, што зби ја ју се у гр му,  105
Пре не го ра су ти бу ду.

Као и угље вље, кад у пе пео се се ли.
Тад је зик не ста и очи ма не ви дех ни шта.

Ах! вре ме, што да јеш и узи маш,
 Сна жећ’ и сла бећ’ де ло сво је.  110

Пред при ро дом ту ђин, Не бе сни ку
Те ре тан, син кло ну ли, у си ви се

Сме стих људ ски дан,
Не тра жећ’ ве ли ко у ма лом.

 Ода гнав, од се бе, и стид и част,  115
Оп ко љен пси ма, знао сам да ду ши
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Гре шној, на кра ју, ра чун на ми рен би ва,
Па се те ло у смрт ни оде ва ше прах.

Стр мом се спу шта јућ’ ста зом,
 Док обла ци про ла за ху не бом,  120

Сле ђах ка ме ња и ко ре ња траг.
И не по же лех кри ка.

А не бо се, у игри зра ка, сун че вих,
Об но ви. И у све ту, ма лом, ко ји се,

 Као бо жур, отва ра ше, на ђох слам ку ве ли ку.  125
Тад оскуд ну за ло жих ва тру,

Ве ру јућ’ да још жи вим
И да се сан не пре ки да.

И у ду ши ви дех да лет леп ти ра,
 Бли ста вог, сад бе смрт ни лет би ва.  130
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МАР ЈАН ЧА КА РЕ ВИЋ

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? 

Мар јан Ча ка ре вић: Ин тер нет као но ви ме диј, али још ви ше 
као но во по ље ег зи стен ци је – у по след њих де се так го ди на из те ме
ља је про ме нио не са мо књи жев ност већ це ло куп ну људ ску ци ви
ли за ци ју. То зву чи мо жда ма ло бом ба стич но ова ко из го во ре но, 
али је за пра во ско ро па ба нал на чи ње ни ца. Да кле, ин тер нет је у 
до број ме ри про ме нио и му зи ку, и филм, и ви зу ел не умет но сти, 
чак, ре као бих, мно го ви ше не го књи жев ност. Те ле ви зи ја већ, осим 
у оном де лу ко ји се ти че ди рект них пре но са ма ни фе ста ци ја спек
та кла, по ста је све ана хро ни ји ме диј, па и сам по јам „вир ту ел но” 
зву чи већ по ма ло по тро ше но, и не до вољ но. Ме та фо рич но ре че но, 
они ма ко ји да нас има ју, ре ци мо, 25 го ди на, а да не го во рим о мла
ђи ма, вир ту ел но ни је ни из бли за то ли ко вир ту ел но као што је они
ма ко ји има ју 35 или ви ше. 

По е зи ја, ме ђу тим, чи ни ми се да нај ма ње тр пи због ов де ски
ци ра ног кон тек ста. Де лом за то што јој ин тер нет као ме диј од го ва
ра: су штин ски, не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу екра на и па пи ра (и 
Тви тер је ку ди ка мо по год ни ји за по е зи ју); а де лом, ка да је реч о 
ње ном кла сич ном ма те ри јал ном об ли ку – књи зи, за то што спа да 
у умет но сти за ко је је по треб но нај ма ње нов ца.
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То ипак не зна чи да се не ме ња по ет ско. Али оно се ме ња увек, 
а те про ме не ни ка да ни је јед но став но име но ва ти пре ци зно. 

Но би ло ка ко би ло, ла ко је при ме ти ти, ре ци мо, да се оно што 
се не ка да под во ди ло под по јам књи жев не сце не, а што је не увек 
ла ко ухва тљив ме теж ко ји су об ли ко ва ле ре дак ци је ча со пи са, из
да вач ких ку ћа, ка фа не и не ка кав ду хов ни ме ђу про стор из ме ђу њих 
– са да го то во у пот пу но сти пре се ли ло на Феј сбук (нпр. у тре нут
ку ка да пи шем ово, до го ди ла се остав ка Иго ра Пе ри ши ћа на ме сто 
пред сед ни ка УО Срп ског књи жев ног дру штва, и то као за вр шни 
чин по ле ми ке ко ја се у то ку јед не но ћи во ди ла на Феј сбу ку). То 
кон крет но има за по сле ди цу ве ли ку де мо кра ти за ци ју те сце не, јер 
на Феј сбу ку су сви (ма кар те о рет ски) рав но прав ни са го вор ни ци, 
по том ње ну дис пер зи ју, као и си ту а ци ју у ко јој ни је нео п ход но 
жи ве ти у Бе о гра ду или Но вом Са ду да би се „би ло у то ку”.

С дру ге стра не, ка да је реч о по ет ском схва ће ном у ужем сми
слу, оно се ме ња уто ли ко што вир ту ел не ег зи стен ци је на ме ћу пре 
све га но ве те ме, ко је се ма хом ти чу (но вих, не ста бил них, крх ких) 
иден ти те та, а јед ним, ма њим де лом и но ве фор ме. Као при ме ри 
се мо гу на ве сти књи ге Но ве до мо ви не Си ни ше Ту ци ћа, Фројд на 
Феј сбу ку Да во ра Иван ков ца, или књи га ста ту са Чар не По по вић 
За лајк, не за иг нор, ја сам ро ђе на. 

Али ако би тре ба ло да ти не ка кво пред ви ђа ње у круп ни јим 
цр та ма, уз сав ри зик да већ за не ку го ди ну или пре ис пад нем глуп 
у дру штву, чи ни ми се да ће се но ва по е зи ја ба ви ти упра во те ма ма 
не ста бил них иден ти те та, по том да ће би ти ма ње скло на ра ди кал
ним фор мал ним екс пе ри мен ти ма, те да ће, уто ли ко, би ти бар за ни
јан су на ра тив ни ја, и на кра ју: да ће про сто ри ко је ће об ли ко ва ти 
би ти лич ни ји, ка мер ни ји, тј. кул ту ра не ће би ти ви ше ве ли ка те ма, 
или ба рем не у оној ме ри у ко јој је би ла то ком ви со ког мо дер ни зма 
и пост мо дер ни зма, од ше зде се тих па све до де ве де се тих.

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? 

Ова ко фор му ли са не и по ре ђа не, ове те ме ве ћим де лом при па
да ју по љи ма еко но ми је и по ли ти ке, или со ци о ло ги је, а ма ње по е зи ји. 
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Оне су сва ка ко ак те ул не, али то ни су је ди не те ме ко је су ак ту ел не. 
Но све јед но: Де спо тов се њи ма ба вио пре три де сет го ди на, а да нас 
их је, у раз ли чи тим об ли ци ма и оби му, мо гу ће про на ћи у по ме ну
тој Ту ци ће вој књи зи, по том код Вла де Стој ни ћа, Дра га не Мла де
но вић, Ане Се фе ро вић, Бо ја на Ва си ћа и дру гих. Ме ђу тим, ми слим 
да са мо при су ство ових те ма ни је оно што је пре суд но, већ на чин 
на ко ји су је зич ки уоб ли че не, као и ег зи стен ци јал не си ту а ци је ко је 
пред ста вља ју, тј. ши зо фре ни су бје кат са вре ме ног, ме диј ски ис по
сре до ва ног све та код Де спо то ва; исто то, али са на гла ше ном ли
ни јом ур ба не ме лан хо ли је код Ту ци ћа; ис пра жње ност све та код 
Стој ни ћа; де кон струк ци ја (пре у ских) кул тур них и со ци јал нопо
ли тич ких ма три ца код Дра га не Мла де но вић итд. С дру ге стра не, 
ми слим да не ма из ра зи ти је пе сни ки ње или пе сни ка ко ји не по се
ду ју ви со ко из ра же ну епо хал ну са мо свест; ми слим, ко нач но, да то 
да нас ви ше ни је мо гу ће упра во због го ре по ме ну тог ин тер не та: 
ма кар и на нај у да ље ни јим и нај не ви дљи ви јим ру бо ви ма тек ста, 
пе сник се на не ки на чин од ре ђу је пре ма све ту ко ји об ли ку ју (и) сви 
у ва шем пи та њу по бро ја ни, ком пли ко ва ни и ком плек сни фе но ме ни.

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? 

Цео тај ком плекс ели о тов шти не и тра ди ци је код нас је по след
њих два де се так го ди на пот пу но про вин ци јал но обе сми шљен, те 
да нас прак тич но не зна чи ни шта, из у зев што по је ди ним не та лен
то ва ним и роп ско ум ним ака дем ским рад ни ци ма пру жа илу зи ју 
да ра де не што ва жно за на ци о нал ну ствар. 

Стро го гле да но, Ели о тов ути цај је пре су дан ше зде се тих го ди
на, а нај у па дљи ви ји код Па вло ви ћа, Хри сти ћа, Ла ли ћа, де лом и 
Ра до ви ћа, ве ро ват но и Зо ра на Ми ши ћа, или Слам ни га и Шо ља на 
у Хр ват ској. При че му то ни је је ди ни ути цај ко ји по сто ји у њи хо
вој по е зи ји, ни ти у њи хо вој по е ти ци. Ми слим да је сви ма њи ма, 
та да, би ло ва жно да на про сто по ста ве од ре ђе ну гра ни цу, кул тур
но по ли тич ку, у сми слу да по е зи ја ни је са мо ствар во лун та ри зма 
и „из вор ног на дах ну ћа”, већ у мно го ве ћој ме ри по зна ва ња пе снич
ке тра ди ци је. Да кле, у из ве сном сми слу, слич но оно ме што је ура
дио Ду чић по ла ве ка ра ни је, али и оно што је Ду брав ка Ђу рић, на 
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не што дру га чи ји на чин, ак ту е ли зо ва ла у Ажи но вој шко ли за пое
зи ју и те о ри ју по е зи је че тр де се так го ди на ка сни је. И ту се, по мом 
осе ћа њу, за вр ша ва при ча о Ели о то вом ути ца ју, у том, кул тур но по
ли тич ком, или по е тич копо ли тич ком сми слу. 

Да нас, као што сам већ ре као, ми слим да кул ту ра, да уче ни 
ди ја лог са кул ту ром и ра си па ње ре фе рен ци из исто ри је по е зи је и 
кул ту ре – ни је ве ли ка те ма, ба рем ни је у оној ме ри и на онај на чин 
ка ко је би ла у вре ме ше зде се тих или и ка сни је, и овим по бро ја ним 
пе сни ци ма. 

То на рав но не зна чи да не ма по е тич ке са мо све сти, ко ја је увек 
и свест о тра ди ци ји. На про тив, та са мо свест је у но вој по е зи ји вр ло 
ви со ка, по не кад чак пре ви со ка, са мо што ов де ни је реч о тра ди
ци ји ко ја се под ра зу ме ва ка да се код нас го во ри о Ели о ту, већ пре 
све га о тра ди ци ји исто риј ске аван гар де и нео а ван гар де. 

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? 

То је не ка кво оп ште ме сто из но ви нар ских упит ни ка, ко је за
пра во, су штин ски, афир ми ше не чи та ње и не рад. Јер за што би се 
би ло ко ба вио не чим што је та ко пе ри фер но и без ика квог ути ца
ја и зна ча ја. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да су од су ство озбиљ ни је кул
тур не по ли ти ке и ма њак нов ца до ве ли до уру ша ва ња књи жев не 
ин фра струк ту ре. 

Али мно го ве ћи ути цај, по мом ми шље њу, тре ба тра жи ти у 
сфе ри обра зо ва ња. Ако они ко ји ди пло ми ра ју књи жев ност на би ло 
ком на шем уни вер зи те ту ни су то ком тог шко ло ва ња „вас пи та ни” 
и на у че ни да чи та ју, раз у ме ју и про ми шља ју, те след стве но то ме 
и ку пу ју књи ге са вре ме не по е зи је, он да не знам шта су и за што 
учи ли. А да је су, тих, ре ци мо, два де се так ре ле вант них пе снич ких 
књи га, ко ли ко их се об ја ви код нас го ди шње, би ле би рас про да те 
за ме сец да на. 

С дру ге стра не, ово је до ба ве ли ке афир ма ци је кон фор ми зма 
и ла год но сти у не кул ту ри. А чи та ње по е зи је је од у век би ло ри зич
на де лат ност, те је, као и увек, пре пу ште но нај хра бри ји ма.

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 
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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? 

Ми слим да су те ме та фо ре ма ло ана хро не. Љу ди пи шу и чи
та ју пр во за то што мо ра ју, а по сле и за то што же ле. Ка да би зна ли 
за ко га пи шу, пи та ње је да ли би уоп ште пи са ли, а ако зна ју – бо ље 
да не пи шу. 
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МА ША СЕ НИ ЧИЋ

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? 

Ма ша Се ни чић: Нај ва жни је осо би не вир ту ел ног про сто ра је су 
ње го ви не са гле ди ви до ме ти и из ван ред на мо гућ ност хи пер лин
ко ва ног по ве зи ва ња са др жа ја, те исто вре ме ност зна че ња и мно го
стру кост об ли ка тек ста. На чин на ко ји ин тер нет по ста вља пи та ња 
о вре ме ну и иден ти те ту мо ра би ти уз бу дљив пе сни ци ма, бу ду ћи 
да је њи хо ва ду жност да се чу де и сум ња ју. Уко ли ко се то пак не 
де си, по е зи ја ће оста ти иста, а исто је ис цр пљу ју ће.

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? 

Као пр во кла сни ста нов ник та ко зва ног са вре ме ног све та, ни
сам са свим си гур на да знам шта је оно што тра је; тај ме гла гол 
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ис пр ва асо ци ја тив но упу ћу је на мле ко чи је па ко ва ње ну ди пре ци зну 
ин фор ма ци ју о да ту му и ми ну ту до ког је пре по руч љи во кон зу ми
ра ти га. С тим у ве зи, ве ру јем ка ко се по тен ци јал не ке но ве по е ти
ке кри је у оно ме што до ла зи на кон тра ја ња. По е зи ја из над све га 
по ку ша ва да са вла да ри там по ме ну тог све та, а тек он да до во ди у 
пи та ње ње го ве па жљи во осми шље не ам ба ла же, усло вље не ико
но гра фи јом да тог тре нут ка.

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? 

Сва ка тра ди ци ја, па и пе снич ка, од ко ри сти је ис кљу чи во они
ма ко ји је узи ма ју са ре зер вом. 

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? 

 
Чи ни ми се да трен до ви сла бо по врат но де лу ју на ства ра ње 

по е зи је. С дру ге стра не, сма њи ва ње бро ја чи та ла ца про гла си ла 
бих ра ди је си ту а ци јом или по ја вом, а оне мо гу по врат но ути ца ти 
на ау то ре уко ли ко је ова ква ста ти сти ка исти ни та. О пре бро ја ва њу, 
ме ђу тим, не знам ни шта.

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? 

Уре зи ва ње у ка мен је са свим спо ред на пре о ку па ци ја, оту жно 
уте ме ље на у веч но сти, а си гур на сам да се као та квом њо ме ба ви 
ве ли ки број љу ди, па и пе сни ка, ко ји та ко ђе мо гу би ти љу ди. 
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ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ

КА МЕН ИС КА ЗА

Уред ни штво Ле то пи са (увод): Иа ко се ве ро ват но с пра вом 
мо же ре ћи да сва ка ге не ра ци ја љу ди, од Фран цу ске ре во лу ци је 
на о ва мо, има ути сак да жи ви у ре во лу ци о нар ним вре ме ни ма по-
сле ко јих ни шта ви ше не ће би ти исто, мо жда не би би ло ло ше, 
екс пе ри мен та ра ди, за ми сли ти да је са на шом ге не ра ци јом за и-
ста та ко. Овај екс пе ри мент је мо ти ви сан по ку ша јем да за ми-
сли мо ка ко ће по е зи ја из гле да ти у вре ме ни ма ко ја до ла зе.

Дра ган Ла ки ће вић (од го вор на увод): Ре во лу ци о нар не епо хе 
на ту ри ле су ви ше спољ не, по ли тич ке при ли ке и спољ ни на ло зи 
не го што је ре во лу ци о нар ност би ла уну тра шња по тре ба ге не ра
ци је или епо хе. Не са мо по е зи ја као та ква, већ и пе сник при род но 
те жи но ви ни, ори ги нал но сти, па и ре во лу ци о нар но сти – иде ја, 
сти ла, пе снич ког по ступ ка. У исто вре ме, пе сни ка не где при вла чи 
кла сич ност: он же ли да је бли зак пре ци ма и прет ход ни ци ма... У 
нас је, ма кар ко ли ко ми пам ти мо, тим те жња ма ви ше упра вљао 
не ко дру ги – спо ља – не го ли пе сник – сам со бом. 

Част из у зе ци ма. Ти из у зе ци оди ста су би ли ре во лу ци о нар ни, 
иа ко ни шта ни су уки да ли, ни ти зах те ва ли да их пра те след бе ни ци, 
што по ста је пра ви ло код по ли тич ке ре во лу ци о нар но сти по е зи је и 
књи жев но сти уоп ште. Но, из сва ке ре во лу ци о нар не епо хе из и шао 
је ма кар је дан пе сник, док је за бо ра вља ње та ла са и гру па, след бе
ни ка или епи го на тра ја ло кра ће или ду же.

У ста бил ни јим вре ме ни ма ге не ра ци је су би ле пре глед ни је, 
лак ше их је би ло уо чи ти. Око на ше ге не ра ци је бу дућ ност ће има ти 
и књи жев но и сто риј ских и по е тич ких ди ле ма и пи та ња. За то на ша 
ге не ра ци ја има то ли ко сме ро ва ка бу дућ но сти и то ли ко схва та ња 
бу дућ но сти (по е зи је).
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Ако смо ми по че так бу дућ но сти на ше по е зи је на ста ле по сле 
Дру гог свет ског ра та, он да ће мо те шко пред ност да ти пре врат нич
кој по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа и Вас ка По пе у од но су на не ре во
лу ци о нар не и ма ње пре врат нич ке пе сни ке ка кви су би ли Де сан ка 
и Ра ич ко вић. Или, у не што мла ђој ге не ра ци ји, да се опре де љу је мо 
за оди ста ау тен тич не по ја ве Миљ ко ви ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа 
и Бећ ко ви ћа у од но су на тра ди ци ји бли же пе сни ке ка кви су би ли 
Си мо вић, Ра ки тић, Ерић, Но го... Пр ве оја ча ва Но ви ца Та дић, дру ге 
Ђор ђо Сла до је... Над ре а ли ста, нео сим бо ли ста, сиг на ли ста, пост
мо дер ни ста – је два се ко се ћа. (Има ту, у оба ни за, још до брих име
на и од лич них пе са ма, по ме ну ће мо их на дру гом ме сту.)

С на ма, не што мла ђи ма, би ће још те же, јер ми ни по че му ни
смо пре глед ни. За раз ли ку од прет ход ни ка, ми не ма мо си сте мат ских 
из да ва ча, си сте мат ске кри ти ке, си сте мат ске пе ри о ди ке... У том 
ха о су, јаг ми за при зна њи ма и не пре глед ној гра фо ма ни ји би ће се 
те шко ра за бра ти – мно го је мо де и по ли ти ке. Опет ће на да би ти у 
оног јед ног чи та о ца, ко јег опи су је Ра ич ко вић: „Ја не пи шем ово за 
те бе и ње га / већ за оног што ће до ћи по сле све га... Шта ће по сле 
ових ре чи баш он ре ћи.” Он је је ди на на ша узда ни ца – тај чи та лац/
ту мач. А он ће би ти сва ком од нас она кав ка квог смо за слу жи ли. 

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? 

Ме ња ће се сва ка ко и то ви ше не го што ми уме мо да са гле да
мо, јер не мо же мо до жи ве ти да се не ка про ме на усво ји или са ма 
од се бе уру ши... Од ин тер не та по е зи ја има ви ше ко ри сти не го ште
те: сва ко мо же у џе пу да др жи би бли о те ку и да од мах, где год се 
за те као, ви ди ка ко тач но гла си она стро фа из „Зим ске иди ле”: „Око 
њих ја гањ ци бле је и звон ца сре бр на зво не...” Али та ко бр зо не ће 
мо ћи ни да чи та, ни да ми сли, ни да го во ри. А по е зи ја ипак не ће 
уско ро мо ћи да на пу сти ре чи, је зик, син так су, ре ци то ва ње...

По е зи ја на екра ну ду го ће би ти ин ва лид на, по го то во за ту ма
че ње. До при не ће по вр шно сти, тех нич кој и ста ти стич кој ди мен зи ји 
чи та ња, на ште ту ду бљег и та на ни јег уви да у текст и ње гов му зич
ки ни во... Ин сти ту ци о нал ност и се лек тив ност по е зи је на ин тер не ту 
на ла зе се пред ве ли ким ис ку ше њи ма... Да ли ће ин тер нет слу жи ти 
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по е зи ји или по е зи ја ин тер не ту? Код нас Ср ба за по ла ве ка чо век 
још ви ше слу жи те ле ви зи ји не го те ле ви зи ја чо ве ку... 

По е зи ја ће се, ма ње или ви ше, све сни је или не све сни је, при
ла го ђа ва ти – до брим де лом то се већ до го ди ло. Има и одо ле ва ња, 
ма ње или ви ше све сно га.

Ин тер нет не би угро зио књи гу да је ни је угро зи ло вре ме: дру
штво, на чин жи во та, шко ла, вас пи та ње. (У нај но ви јој ар хи тек ту ри 
ста но ва ња ни је пред ви ђе на по ли ца за књи ге у днев ном бо рав ку... 
Сви су се пре се ли ли у град, а ста но ви су ма ли да у исто вре ме при
ме и књи ге и три де сет па ри чи за ма...) Но, ме ни се чи ни да ће сва ко 
чи ни ти и чи та ти шта во ли – не ко ма ње не ко ви ше, у овом или у 
оном дру штву и об ли ку. Уко ли ко не ће мо да ла же мо (ако смо пла
ће ни, или не зна мо...), ује ди ни ће мо се са мо око јед ног: шта је ве
ли ка свет ска пе сма, ре ци мо По ов „Га вран”, или Је се њи нов „Цр ни 
чо век”. Они што се за ла жу са мо за јед ну или са мо за дру гу од ове 
две пе сме већ су ис кљу чи ви – њи ма упра вља по е ти капо ли ти ка, 
а не по е зи ја – „од већ ле па да се сви ђа сва ком / од већ гор да да би 
жи ве ла за дру ге”. 

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? 

„Пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао” про на ла зио 
је сво је пе сни ке исто ко ли ко и пе сни ци свој ма те ри јал. По тра га 
за ма те ри ја лом че сто је би ла са мој се би свр ха, ма да има од лич них 
при ме ра – кад су пе сни ци ус пе ли и у про на ла же њу и у упо тре би 
свог ма те ри ја ла... От кри ће ма те ри ја ла за по е зи ју рав но је ро ђе њу 
пе сни ка... Ма те ри јал пак мо же би ти од раз ли чи тих вр ста: је зич ких, 
те мат ских, ду хов них... Гра ђа ко ју „пру жа са вре ме ни свет” ни је од
ско ра у пе снич кој ра ди о ни ци: одав но је би ло по ку ша ја да се она 
тран спо ну је у пе снич ки текст и зна че ње, по не кад је ус пе ло: гра ђа 
се пре то пи ла у по е зи ју. Та ко би мо гло би ти и са да, од но сно у бу
дућ но сти. Не ки пој мо ви, пред ме ти, ре чи, спо чет ка не појм љи ви у 
пе снич ком тек сту, мо гу да у но вом и ау тен тич ном кон тек сту до
би ју зна че ње пе снич ког сред ства. Ту тре ба и сре ће и да ра, као и 
увек... Пе ва ће се о оном што тра је, а тра је тре пет чо ве ко вог ума и 
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би ћа, је зи ка и рит ма, по го то во они тре пе ти ко ји „по кре ћу” чо ве ка 
„кул тур не исто ри је” и „фи нан сиј ског сек то ра”: страх и сан на јед ној, 
ра дост и љу бав на дру гој стра ни... Ту не где је и Бог – над вој ска ма, 
ста рим и бу ду ћим.

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 
по е 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? 

Пост мо дер ним пе сни ци ма све је од ко ри сти – и кад су под 
деј ством сво га да ра по ста ли пост мо дер ни, и кад су има ли на ме ру 
да бу ду пост мо дер ни... За др жао бих се на ре чи „ко рист”, ко ја је, 
мо жда, код пост мо дер них пи са ца при ме ре ни ја не го код дру гих... 
Од сва ке „ли ни је” има ко ри сти, јер има за до вољ ства: прет ход ни ка, 
осло на ца, от кри ћа. Јед на од глав них ко ри сти у по е зи ји је сло бо да. 
И то сло бо да да се бу де смео у ин вен тив но сти и ино ва тив но сти, 
као и у ар ти ку ла ци ји ста рог у но вом и лич ном... „По е тич ка са мо
свест” уро ди ла је пло дом као и оста ле „са мо све сти” – ка ко кад, 
ка ко где, од мно го по ку ша ја – по не ки... Али су у ве ћој кри зи кри
ти ка и ре цеп ци ја не го по е зи ја. 

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? 

„Сма њи ва ње бро ја чи та ла ца” зах те ва ана ли зу и по том од го
вор ви ше кул ту ро ло шкосо ци о ло шких ди сци пли на, па и са вест 
књи жев них де лат ни ка: пе сни ка, ту ма ча, про фе со ра, уред ни ка пе
ри о ди ке и из да ва штва. Ту ни ко ни је не вин – сва ко је до при нео про
бле му, иа ко ће сви ре ћи да је реч, пре све га, о вре ме ну и дру штву... 
Не ста ли су ау то ри те ти у све му, па и у по е зи ји... Не што се до го ди ло 
у по тре ба ма чи та о ца за по е зи јом и у схва та њу тј. до жи вља ју пое
зи је. Али се не што до го ди ло и с по е зи јом, од но сно с ње ним де ло
ва њем на чи та о ца но ви јег до ба... 

Ако се у то ли кој ме ри ма ње чи та ју штам па не збир ке по е зи је, 
те шко је ве ро ва ти да се мно го бо ље чи та и оста ла по е зи ја – у пе
ри о ди ци, или у елек трон ској фор ми... Пе сма се, ипак, пе ва: чи та 
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на глас, ре ци ту је, зна на па мет... А ако чо век ми сли бр же, сра чу на
ти је, праг ма тич ни је, па му ни је ста ло до пе сме, мо рао би да по тра
жи по моћ не где дру где... 

 Ако би се па жљи во из у ча ва ло, мо гло би се до ћи и до хро но
ло ги је овог слу ча ја, а ми ко ји, као ста ри ји, ви ше пам ти мо, ла ко 
би смо сво јим се ћа њи ма илу стро ва ли ту хро но ло ги ју... Ва жни је и 
ком пли ко ва ни је пи та ње је ка ко то не чи та ње по пра ви ти. Има ви ше 
иде ја, али би се оне мо ра ле ис про ба ти, уко ли ко за то има во ље, 
по тре ба и про сто ра (пре све га ме диј ског и фи нан сиј ског).

Не знам ни јед ног до брог пе сни ка ко ји је сре ћан што се ви ше 
чи та на ин тер не ту не го у штам па ним књи га ма. Кад ће се он по ја
ви ти, оста је да се ви ди.

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? 

Пи са ње гран чи цом по пе ску је сте ме та фо ра. Та сли ка се не 
мо же за бо ра ви ти – то не ста ја ње сло васми сла. А све што се до жи
ви/упам ти ма кар је дан трен, ре ци мо је дан зрак, већ се уре зу је у 
сте ну умет но сти. Све што вре ди уре за но је у ка мен ис ка за. Тај 
ка мен је све о бу хва тан: ме мо ри ја, ду ша, књи га, лек ти ра, вре ме. Од 
би блиј ских вре ме на и од ан ти ке чо век се ни је ни по пра вио ни по
ква рио то ли ко да му по е зи ја ви ше ни је по треб на. Са мо „сном је 
чо век успа ван те шки јем”, а мо же се про бу ди ти је ди но сам. 
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ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ

ИМА ДА НА

Има да на 
Ка да све мо же би ти пе сма

Пра вил ник Те ни ског клу ба
И трк пса лу та ли це
Кроз зим ски пеј заж ста рог пар ка

Иш че ки ва ње не ког ко не ће до ћи
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НИ КО ЛА ВУЈ ЧИЋ

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? 

Ни ко ла Вуј чић: Те шко је пред ви де ти ка ко ће се по е зи ја сна ћи 
у том но вом про сто ру, али ми слим да ће са чу ва ти сво ју су шти ну. 
Пе сма је спе ци фич на књи жев на фор ма ко ја је кроз сво ју исто ри ју 
већ до жи ве ла мно штво про ме на, мо жда и све кључ не про ме не, па 
су јој оста ле још тек не ке ва ри ја ци је... Али, ко зна да ли је та ко. 

Ја ни сам од оних ко ји у оду ше вље њу тех но ло шким раз во јем 
и без број ним мо гућ но сти ма ко је нам он ну ди и са мо пи са ње пе са ма 
по де ша ва пре ма њи ма. Тра га ње за кре а тив ним по ет ским ре ше њи
ма ја из во дим на тра ди ци о на лан на чин. По е зи ја има моћ бу ђе ња 
нео бич них осе ћа ња и сна ге у на ма. У тој ма лој фор ми згу сну то је 
све. Осе ћај рас та па ња гра ни ца из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог, из
ме ђу не ко ли ко ствар но сти, ре ал ног и ире ал ног, већ је у пе сми и не 
знам ка ко би се она сна шла у но вом сај бер про сто ру. У осно ви пое
зи је је не из ре ци во и пе сма је, за пра во, рас пра ва о то ме. Мо жда је 
упра во то ње на шан са да до би је но ву па жњу у ин тер нет ској збр ци. 
По е зи ја до ла зи, пре све га, из емо тив не сфе ре, из опа жа ња и от кри
ва ња ствар но сти и чул ног ис ку ства. Из кон крет но сти, из мно штва 
на ших су сре та са ре ал но шћу. Из опи пљи вог. Сај бер про стор као 



125

вир ту ел ни, не фи зич ки про стор мо же да си му ли ра сво ју ре ал ност, 
али не ве ру јем да је то до бра гра ђа за пе сму. 

Ја ви ше во лим фи ну пра ши ну из књи га ко ја се стре са са стра
ни ца, као да је про тр чао не ко ко је у њој спо ме нут, ко ја по ма ло и 
гу ши, не го хлад не, ушто гље не, од све га очи шће не стра ни це вир
ту ел не књи ге. 

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? 

Про за има ве ћи же лу дац за про ба ву, а по е зи ја је ма ла фор ма 
и она „по вра ћа” оно што не мо же да јој при хва ти ме та бо ли зам. 
Она је, ипак, скон цен три са на да опе ва „оно што тра је”, па због то га 
и она са ма тра је јер се ба ви су шти ном. На рав но, гра ђа пе сме мо же 
би ти све што је у је зи ку, што но се ре чи и њи хо ве асо ци ја ци је. Што 
је око нас и у на ма. Пе сма је ство ре на од ре чи и њи хо вих ду би на, 
пра ви пе сник се од но си пре ма ре чи ма као да су жи ве и ста вља их 
у од нос да ме ђу соб но раз го ва ра ју и да се до шап та ва ју. Али у су
шти ни са ме по е зи је оби та ва и не ја сно ћа (Ма лар ме је пре по ру чи
вао да пе сми тре ба до да ти ма ло „не ја сно ће”) јер пе снич ки је зик 
ства ра свој уну тра шњи, за себ ни, у се бе за тво рен свет ко ји се те же 
де ши фру је. 

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? 

Сва са вре ме на по е зи ја је, на не ки на чин, по ве за на са свом прет
ход ном по е зи јом. Из ме ђу оста лог, по е зи ја ра ђа по е зи ју – стих се ули
ва у стих, пе сма у пе сму као што се ка пљи ца во де ули ва у реч ни 
во до ток. По е зи ја је као Ари јад ни на нит, то клуп ко се од мо та ва и 
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не пре ки да чу ва ју ћи у се би сва вре ме на и ме ста кроз ко ја кли зи. 
Пе сма об у хва та ре ал не вре мен скопро стор не ре ла ци је, али и ње не 
мит ске и ар хе тип ске сло је ве и тај не са мог по сто ја ња. Сва ка но ва 
пе сма зах те ва и но ва пе снич ка сред ства ка ко би на ста ла и сва ка 
пе сма има свој не по но вљи ви тре ну так на стан ка. За са вре ме ног 
пе сни ка сва та ис ку ства мо гу би ти са мо од ко ри 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? 

По е зи ја је чи та лач ки зах тев на, она тра жи стр пљи вог и ода ног 
чи та о ца а да нас је та квих све ма ње. Жур ба се уву кла у све по ре 
на шег жи во та, а она вр ло че сто до но си по вр шност у све му па та ко 
и у чи та њу. Све ви ше се тра жи за ба ва, а у то ме пли ћа ку по е зи ји 
ни је ме сто. Пра ва књи жев ност не би тре ба ло да по ди ла зи уку су 
чи та ла ца. Чи та лац се ства ра, он је у сим би о зи са књи жев но шћу 
јер не ма књи жев но сти без чи та о ца и они тре ба да бу ду у ви со ком 
естет ском књи жев ном од но су. Да кле, упр кос све му, по е зи ја се чи та. 
Али кад би се пре ма њој, и уоп ште пре ма књи жев но сти и кул ту ри, 
по ка за ла ве ћа дру штве на бри га, си гур но би би ла још чи та ни ја. 

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? 

Има ју ћи у ви ду вре ме у ко ме жи ви мо, са вре ме ни пе сник је 
бли жи „пи са њу гран чи цом по пе ску”. Али и ти на о ко не жни тра
го ви мо гу се са чу ва ти. И они пу но го во ре и увек на дру ги на чин, 
пу ни је и сло же ни је. А шта ће оста ти „за вјеч ни спо мен”, вре ме увек 
по ка же. Ни је дан ве ли ки ли ри чар, па ни на шег вре ме на, ка ко ка же 
Гот фрид Бен, ни је иза се бе оста вио ви ше од шест до осам за вр ше
них пе са ма, оста ле пе сме за ни мљи ве су тек са ста но ви шта ње го
вог пе снич ког раз во ја и би о гра фи је. 
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НИ КО ЛА ВУЈ ЧИЋ

ГО ДИ НА

ЗИ МА
О, зи мо, нај ви ше ми ре чи тре ба да опи шем
тво ју бе ли ну. Та мо где ни че га не ма, већ је све
тво је име. Ти знаш о на ма све, а ми о те би,
го то во ни шта. То ли ко си се уго ји ла да у бе лим,
ме сна тим, за де бља лим об ли ци ма је два
пре по зна јем ку ће и пут. Све тлу ца гла дак лед
као мо је озно је но че ло. И ре чи у се би ћу те.
Не маш шта да ви диш! Не маш шта да из го во риш!
Са мо тво је име! О, зи мо, кад из го во рим
тво је име, дах ми се ле ди, ре чи се сти ша ју,
зи мо, ушла си у мо ју дрх та ви цу па се
за јед но тре се мо.
Мој про зу кли глас и дрх та во те ло пре зи ми ће
у тво јој ти ши ни као кром пир у тра пу,
као ја бу ке и ду ње на ор ма ру, у свом
бла гом ми ри су.
Као и ја, зи мо, и ти си ме рач вре ме на.
За јед но из вла чи мо по цр ве не лу све тлост ва тре
из го до ва др ве та као не ко
да ле ко се ћа ње. 

ПРО ЛЕ ЋЕ
Про ле ће из ла зи, из зи ме, из ви ре из ње не во де. Гле да око ло!
Мо кро од ро ђе ња, као мла дун че, стре са са се бе страх. По глед је 

про стор. По гле дај!
На до шле во де, као огле да ла, но се све што ви дим. 
За мо чва ре по ља и дво ри шта. 
За гли биш се, и за цр ве ниш, гле да ју ћи.
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Прх не пти ца, стре се сво ју тро мост.
Та во да те ћи ће све до ле та! Све тлост ко ју је снег упи јао
сад се осло бо ди ла и свуд је па ла. Сло бо да је до ћи та мо где си не кад
био. Као љу ска ба че на у во ду, зна ти оп ста ти, у си ло ви том љу ља њу.
Ко га опла ку је то ли ка во да, мут на и умор на, од пу та?
Кроз је дан, је ди ни дан, про шла су сва че ти ри 
го ди шња до ба. Зе мља се ода зи ва не бу, ви че! 
Кроз пу по ве и ми ри се, из ле лу ја ве, пре зе ле не тра ве.
Гле дај – жу ман ца ма сла ча ка оба ви је на зу јем пче ла уско ро ће се
пре тво ри ти у бе ле ме ху ри ће, пу не се ме на као го вор. Ве тар је 

из не на да за ду вао.
Зе ле ни но же ви трав ки за бо де ни у вла жну зе мљу
кла те се до ди ру ју ћи скра му тра го ва. Згр че не, зе ле не но жи це 

ска ка ва ца,
за бе ле ле су се у ско ку, у ви си ни, у шу шта вом тре пе ре њу про зир них 

кри ла. 
Во да гр го ља во-мут на, цу ри, као да је зе мља
про го во ри ла. Та ко сти снут ћу та њем на гло
про го во рим и ја, об на вља ју ћи глас. По ља су за му ље на, те шка и 

мо кра,
во де на бу ји ца је сву да ис пу сти ла те рет.
Сва ка реч је да ва ње име на, али и од го вор. Гле дам ка ко све тлост 

ра сте.
Пе ни у ро си. Пе на је жи ви пе пео во де. 
Врес се про вла чи кроз огра ду. Ми рис ома мљу је ва здух.
Ка ме ње од жуд ње за жи во том, по зе ле ни.
У оли ста ле кро шње уро нио је ве тар,
да се од мо ри на тре пе ра вом ли шћу. Њи шу га за љу ља не гра не.
Пти це се ру га ју зи ми ко ја је сад да ле ко.
Се ћа ње ис цр пљу је свој за бо рав. Ти ши на се пре тва ра
у ти ху му зи ку. Њен стид је та кав да је 
све са кри ла.

ЛЕ ТО
Је зик пу зи као зми ја. Ре чи ће нас сје ди ни ти.
У стра ху да их не из гу би мо пу но ће мо ћу та ти,
слу ша ју ћи псик кроз са су ше ну тра ву.
Из го ва ра мо име на као да их из ва љу је мо из већ
кли ма вих ле жи шта. Бле шти све тлост за пе че на
на вру ћем ка ме њу, у зи до ви ма, на ли шћу, у по љу
кроз ко је ју ре бу бе тра же ћи хлад... Шу шти ли шће
ме ша ју ћи бо је. У под не, све тлост се у све усе ца
као ужа ре на жи ца. Да ли је та ко вре ло и не бо?
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 Оно што при па да ле ту не ста ће у је се њем ми ри су.
У ми ри су зру пло до ви као што ре чи зру у ти ши ни.
Не зре ла ја бу ка ис ку ша ва ме. Да ми је до ку чи ти 
то што је зик та ји! Ако за гри зем ње ну ки сел ка сту ко ру
су да ри ћу се са вре ме ном. Тек сад ви дим да је жи вот
по ла ко уми ра ње. Нај ви ше имам у ћу та њу, а не у
го во ру. Ре чи се раз ве ју као осје на ве тру, а ћу та ње
пад не у те жи ну зр на. Пла ха пле ва за тр па ва их.
Теч ност же ље пре тва ра се у зној, и умор, ко ји ме сте же.
Ле то је ста рост, ко ја тра је, јер се сву да уву кла.
Ста рост ко ја је са чу ва ла пам ће ње.

ЈЕ СЕН
Ре чи као смо ла, за у ста ви ле су се, у свом лу та њу. Као и ја,
гле да ју ћи. Наг нуо сам се над гра ном, кад је обе рем,
обо је ће мо се ус пра ви ти. Та ко ти ша пу ћем, док се не
брец неш и од мак неш, не ве ру ју ћи шта све из шу шта вих ре чи
мо же да из ле ти. Слу шај, ста бло ху ји су вим ли шћем
као зво ник. А он да, у под не, пљу сак! Тр чим по ки сао!
Зе мља за ра ста та мо где је на пу кла. Тра ва се за гла ви ла 
у та ра ба ма, ве ру ју ћи у зе ле но, по жу те ла је. Здр ве ни ла се,
бру ји и бри ди. Уда ра се са ма у хлад ним та ла си ма ва зду ха.
Оно што је чу ла – шу ми на ве тру. Са ма се би ша пу ће.
Убр зо, све тлост, као да је не шта за бо ра ви ла, ус пра ви се да бо ље 
ви ди и крат ким, ра зно бој ним пла ме но ви ма, све осу ши. Сли ке
пра ска ве, у све тлу ца њу, по ку ша ва ју да се из ву ку
из тог во де ног окло па. 
Та ко је и ме не сан про чи стио:
био сам сâм са не по зна тим љу ди ма, на да ле ком, не по зна том
ме сту. Кроз од шкри ну та вра та сам про ви ри вао и ду го др жао
ту сли ку: Ту ћеш оста ти! У из о би љу бо ја и пло до ва! 
У рас па ра ној ти ши ни! Не ко ви че, у ре чи са су ше не, док их усне не 

сква се,
же ле ћи да их се осло бо ди. Оно што је ле то за бо ра ви ло
сад из сва ке ре чи ис ка че. Или ре чи ви ше при ста ју
да ка жу. И ја сам уче ство вао у то ме ме ре њу. За ћу тим кад
по гле дам об лик ја бу ке у ко ју се са вио цео жи вот, као да је мој,
жа ле ћи и цвет, и ми рис, ко ји осе тиш, кад јој се при бли жиш.
Ко ји ра сте, сам за се бе, се би до во љан, али те ву че.
Ето, уче ство вао сам у тој ра до сти, као звук
у па нич ном ле ту пче ле. 
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СА ША РА ДОЈ ЧИЋ 

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? 

Са ша Ра дој чић: Не би тре ба ло пре у ве ли ча ва ти са да шње по
тен ци ја ле мре жних ме ди ја, ни ти ис по ље ни ни во спо соб но сти да 
се ти по тен ци ја ли ак ти ви ра ју. Још увек не ма мо не са мо вр хун ска 
не го ни нат про сеч но ква ли тет на књи жев на де ла оства ре на као хи
пер текст. Све је то или, у бо љем слу ча ју, екс пе ри мент, или, у го рем, 
про ста фа сци ни ра ност но вим и не до вољ но по зна тим. Ли не ар но 
пи са ње и чи та ње су то ком по след њих по ла ве ка озбиљ но до во ђе
ни у пи та ње, и те о риј ски и у књи жев ној прак си. Али још увек су 
кључ ни ра до ви не ли не ар ног при сту па тек сту ал ни, а не хи пер тек
сту ал ни. Хи пер тек сту ал ни Па унд (или по зни Ла лић) би био пра ва 
ствар – али то га јед но став но не ма. Не ко ли ко је пред у сло ва за јед ну 
та кву по ја ву: ком плек сно, сло је ви то ис ку ство; ана ли тич ка спо соб
ност да се уо че и из дво је кључ ни мо мен ти ис ку ства, ко ји ће би ти 
пре тво ре ни у „ве зе” и „си дра”; спо соб ност са гле да ва ња де ла (хи
пер тек сту ал не пе сме) не као је дин стве ног пред ме та, већ као ску па 
ви ше од јед ног мо гу ћег устрој ства; по зна ва ње ме ди ја на тех нич ком 
ни воу; и као по след ње – или пр во – да се све то са бе ре у јед ном 
пе снич ком би ћу.
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У го во ру о обе ћа њи ма ко ја пра те но ве мре жне тех но ло ги је, 
по не кад се бр ка ју ни вои. Ин тер нет као из да вач ка плат фор ма је 
јед но, ре то ри ка умре же них на чи на го во ра дру го, а тре ће но вим 
ме ди ји ма усло вље не про ме не у функ ци о ни са њу не ких основ них 
од но са – на при мер, су бјек тив но сти, ау тор ства, иден ти те та умет
нич ког де ла... Са мо овај по след њи слој пи та ња је за и ста умет нич ки 
ре ле ван тан. Да ди рект ни је од го во рим на пи та ње: су штин ски ка рак
тер по е зи је се не ће про ме ни ти, али ће се си гур но ме ња ти фор ме 
у ко ји ма по е зи ја оства ру је ко му ни ка ци ју.

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? 

Због че га „или”? По е зи ја је од у век, од не по зна тих мај сто ра 
ко ји ма су ка сни је на де ну ли за јед нич ко име „Хо мер”, у до слу ху са 
сво јим вре ме ном и у исти мах оним над вре ме ним у ње му. Пи та ње 
гра ђе ни је су штин ско пи та ње за њу; сва ка гра ђа је мо гу ћа и до пу
ште на, ка ко она не раз ре ши во ве за на за епо ху, та ко и она ко ја у изо
ло ва ним тре ну ци ма обе ло да њу је чо ве ко ве кон стан те – љу бав, ве ру 
и на ду, од но сно њи хо ве су прот но сти – мр жњу, сум њу и оча ја ње. 
Не ки пе сни ци ће ста ви ти ак це нат на те кон стан те, дру ги ће ка та
ло ги зо ва ти тре нут ке и ства ри ко је их ис пу ња ва ју. Али ни је дан 
при ступ ни је по се би бо љи од дру гог.

На рав но, увек се мо же под ба ци ти, хте ти да се бу де у до слу ху 
са вре ме ном, а под ме та ти му већ ижи вље не пред ста ве, или си му
ли ра ти ис ку ства. Љу де да нас углав ном не бу де пе тло ви ни ти ча
сов ни ци са тор ње ва, не го ди ги тал ни уре ђа ји и мо бил ни те ле фо ни. 
Чак и нај за ба че ни ји пре де ли су по ве за ни, ка бло ви ма или са те лит
ским сиг на лом. У сва ку де ви чан ску ре ку не ке бу да ле су сти гле да 
ба це пла стич не бо це. Не ша љу се љу бав на пи сма, не го куц ка SMS. 
Књи шки мољ ци пре ла зе на Kin dle. Па сти ри це и па сти ри се не до
ви ку ју пре ко бр да, не го ћа ска ју по ни кад бо љим та ри фа ма. Све тли 
кне же ви ве че ра ва ју по ску пим ре сто ра ни ма, а чу ва ју их оклоп ни ци 
са шкор пи о ном за по ја сом. Бри ја не гла ве те ме ће ла во у за но су го
во ри о мо ра лу на јед ном те ле ви зиј ском ка на лу, на сле де ћа два се 
јав но ис тре са по след њи не мо рал. То је на ша ствар ност, и у њој тре ба 
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да пре по зна мо и из ра зи мо оно уни вер зал но. Уни вер зал но без ко
ло ри та тем по рал ног и ло кал ног је шу пља (и за то кат кад звон ка) 
ап страк ци ја. То не зна чи да се за мо ти вом не мо же ићи у фол клор, 
мит или исто ри ју, али и та да, да би би ла жи ва, по е зи ја мо ра да 
ди ше и уди ше ат мос фе ру сво је си ту а ци је.

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? 

Ко ри сна или не, тра ди ци ја се не мо же ис кљу чи ти. Ми не жи
ви мо, не ми сли мо са ми за се бе и са ми са со бом. Исто риј ски, је зич
ки, хер ме не у тич ки, за пра во и би о ло шки жи вот, оства ру ју се у 
ин тер ак ци ји, у ко му ни ка ци ји. Ако је свет це ли на ис ку ства на син
хро ној рав ни, тра ди ци ја је та ква це ли на на ди ја хро ној рав ни. Ко
ли ко је мо гу ће без све та, то ли ко и без тра ди ци је.

Сло ган у ре клам ној кам па њи јед ног ин тер на ци о нал ног ко зме
тич ког брен да „it starts with you”, на не мач ком ко рект но „es be ginnt 
mit dir”, за по тре бе схб је зич ког под руч ја је пре ве ден као „све 
по чи ње са то бом”. Слич но, али ни је исто. Ту раз ли ку раз у мем као 
учи нак јед ног ста ња ду ха, кон зу ме ри стич ког хе до ни зма, ко ји нам 
се бе стид но на ме ће као нај ви ша вред но сна ма три ца. Нај зло ћуд ни
је успе хе те ма три це у Ср би ји мо же мо да ви ди мо у окол но сти да 
већ ду же од де це ни је за јав ност ни су отво ре ни На род ни му зеј и 
Му зеј са вре ме не умет но сти. На род на би бли о те ка се, из гле да, оте
ла та квој суд би ни. Реч је о ин сти ту ци ја ма са кључ ном уло гом у 
про це си ма ста би ли за ци је исто риј ског пам ће ња, од но сно по ме ну
те це ли не за јед нич ког ис ку ства на ди ја хро ној рав ни – тра ди ци је, 
а са њом и лич ног и ко лек тив ног иден ти те та. Ако се ти про це си 
ду го спу та ва ју, у не ким гла ва ма за и ста мо же да за си ја „all starts 
with you”. Што је гол ца та лаж, јер ни ка да се не по чи ње од по чет ка. 
Па ни у по е зи ји. У нај ма њу ру ку, ту је увек не ки со ци јал ноисто
риј ски од ре ђен је зик, са фи гу ра ма чи ја пра ви ла и зна че ња је фор
ми ра ла тра ди ци ја. То је јед на стра на ме да ље. Дру га стра на је у 
то ме што се ни ка да не за вр ша ва та мо где не ко ми сли да би мо гао 
да бу де крај, што чак ни нај ре пре сив ни је ти ра ни је, ни нај кру ћи 
тра ди ци о на ли зми, не мо гу трај но да за у ста ве ино ва ци је, про ме не, 
жи вот.
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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? 

Чи та ње је ин ди ви ду ал ни од нос. Ко ли ко фор ми ра них ин ди ви
ду ал но сти, то ли ко чи та ла ца. У раз во ју мо дер но сти, под ру ку су 
ишли ши ре ње кул ту ре чи та ња и раст ин ди ви ду а ли зма. Тај од нос 
се не би раз вио да ни је би ло штам пе са по крет ним сло ви ма, ко ја је 
омо гу ћи ла да књи ге бу ду при сту пач не ши рим дру штве ним кру
го ви ма. Да нас, са све сна жни јим тен ден ци ја ма ка ане сте зи ра њу 
те шко сте че не ин ди ви ду ал но сти и об ли ко ва њу ма сов ног чо ве ка, 
не ми нов но је да јед на од по сле ди ца бу де пад кул ту ре чи та ња. Под
сти че се ве о ма уско схва ће на функ ци о нал на пи сме ност, за ко ју су 
умет ност и по е зи ја ису ви ше сло же ни. Има ли у то ме и ло ших на
ме ра, или је у пи та њу ло ги ка епо хал них про це са – не знам; ис ход 
је, што се чи та ња ти че, исти.

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? 

То је ва ри ја ци ја на че жњу ка бе смрт но сти, од го вор на чи ње
ни цу да чо век не зна шта је с оне стра не гра ни ца ње го вог је ди ног 
жи во та. Умет нич ка де ла су град ња мо ста над по но ром, да ва ње 
сми сла. Али ма ко ли ко људ ски ра зу мљив и оправ дан, то ни је је ди
ни од го вор. Исто та ко би смо, уме сто на го то во де ло, мо гли да се 
усред сре ди мо на про цес ње го вог на стан ка. Да се игра мо. Да по гле
да мо у по нор и из др жи мо тај по глед. Мост пре ко ње га ни су на ше 
ства ри, не го на ши огра ни че ни жи во ти. По ре чи ма јед ног фи ло зо фа, 
нај ве ће чо ве ко во умет нич ко де ло је он сам.
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СА ША РА ДОЈ ЧИЋ

165

а тре ћи змај ре че 
ја мо гу за де вет тре ну та ка 

за то ни су по треб не ре чи 
ка ко при ти скам па пу чи цу 
про кли њу ћи озо не 
ка ко точ ко ви гра бе ас фалт
ко ји ја ук не и за ми ри ше 
ка ко то на и по 
углав ном че ли ка и ме са 
пре тва ра про сто ре у енер ги ју 
до ка зу је и опо вр га ва еу кли да

то не ра зум но ус хи ће ње
док оста вљам за со бом 
пу то ка зе пу те ве пут ни ке 
кри ви не прав це кри ви не
усну ла се ла и пред гра ђа
ноћ и зо ру ко ји се пре пи ру
ја мо гу за де вет тре ну та ка 
до ре ке јор да на и на траг 
по жи ву во ду 

јер то су се мо је но ге
умно жи ле и са да се вр те
то су се мо је гру ди ужа ри ле
од жур бе ср ча них кли по ва
јер то мо је гра бљи ве очи
ба ца ју све тлост на свет
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ко ји за и ста по сто ји 
док про ла зим крај ње га
ја ни ка да не ћу би ти

крај пу таш
мо је те ло је мој гроб
мо је углав ном че лич но те ло
јед но га да на ће исе ћи здро би ти
пре то пи ти у ду ге ле пе шип ке
а ду ша ако је има
усе ли ће се у фел не 
ко је ће не ко узе ти 
из по хле пе или са жа ље ња 
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ТО МИ СЛАВ МА РИН КО ВИЋ

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? 

То ми слав Ма рин ко вић: Кад би смо би ли про ро ци, от кри ва ју ћи 
по е зи ју бу дућ но сти до шли би смо и до од го во ра ка ква ће би ти 
бу дућ ност све та. По е зи ја без бу дућ но сти не мо же, бу дућ ност без 
по е зи је би мо гла да по сто ји са мо под усло вом да чо век по ста не 
елек трон ска ма ши на.

Са вре ме на ци ви ли за ци ја, за сад, не по ка зу је ин те рес за бу дућ
ност по е зи је. Ру ку на ср це, ни пре ма соп стве ном оп стан ку не ма 
од го вор ни ји од нос. По е зи ја се са ма при ла го ђа ва вре ме ну, тр пи на
па де и пре зир, на мар ги ни дру штве них зби ва ња по ку ша ва да се 
при бе ре и пре о бра зи, по вра ти сна гу и све жи ну, про на ђе но ви из
раз. При ова квом „од но су сна га” (раз у ме се, са мо те о рет ски), увек 
бих се кла дио на све вре ме ност и мо ћи по е зи је. Са суд би ном све та 
бих већ био опре зни ји.

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 
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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? 

Пре ма јед ном ми шље њу, ко је и сам ува жа вам, по е зи ја не по
сто ји за то да би у сва ком тре нут ку би ла ак ту ел на. По сто ји да би 
кроз чо ве ко во тра ја ње про не ла вре мен ске ду хов не кон стан те, исто
вет ност усред ра зно ли ко сти, по ка за ла трај ност тро шних и про ла
зних об ли ка. Она ће то чи ни ти и кроз пост ху ма ни стич ку еру, у 
пост де мо крат ском до бу, по ку ша ва ју ћи да ис пу ни пра зни не и ни
шта ви ло ко је за со бом оста вља мо дер на ци ви ли за ци ја. По што се 
њен глас не мо же над ви ки ва ти са бу ком вре ме на, оста је јој да се 
сна ла зи и да по ку ша ва да урав но те жи на ру ше ни од нос из ме ђу 
свог ду хов ног пред зна ка и сва ко днев ног жи во та.

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? 

Очи глед но је да је да нас лак ше сло жи ти се са оце ном Т. С. 
Ели о та не го у тре нут ку ка да је из нео ту сво ју сме лу тврд њу. С дру
ге стра не, по мом ми шље њу, Ели о то ва по е зи ја, бре ме ни та зна че
њи ма и сло же ним по е тич ким обра сци ма, ни је пре ста ла да бу де 
под сти цај на и да на шњим пе сни ци ма. Је дан од об ли ка Ели о то вог 
по е тич ког кон цеп та, ко ји из ви ре упра во из по тре бе о са мо спо зна ји 
и пе снич кој са мо све сти, при ме њив је и пре но сив на вре мен ски план 
ко ји об у хва та и по тре бе и пи та ња ко ја се би по ста вља ју постпост
мо дер ни пе сни ци. По тре ба за син те зом дис хар мо ни зо ва ног све та 
ни је да нас ма ња не го што је би ла у тре нут ку кад је кла сик мо дер не 
по е зи је пи сао „Пру фро ко во бде ње”. Свет, у за вр шним сти хо ви ма 
ове пе сме „Ви део сам ка ко се свет уви ја у клуп ко / А он да се из не
на да рас тво рио и не стао”, ни је не стао за у век, већ се до ко тр љао и 
пао у на ше ру ке. 

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? 
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По е зи ја је дав но пре ста ла да бу де од јек је дин стве ног схва та ња 
све та. По ред то га, у ма те ри ја ли стич кој ери, где је све на про да ју, 
чак и оно че му се не мо же од ре ди ти це на, по е зи ја се на шла у дну 
те зге, за тр па на про из во ди ма при влач ни је спо ља шно сти. Упо ре до 
су, у до слу ху са сво јим до бом, не ки по мод ни пе снич ки по кре ти и 
са ми би ли за сле пље ни ру ши лач ким за но сом, до во де ћи у пи та ње 
основ ни сми сао по е зи је. Све то ути че на да на шње ме сто по е зи је 
у са вре ме ном све ту. Мо дер ном пе сни ку је па ло у за да так да раз
ми сли ка ко да по е зи ја по вра ти по ве ре ње у крх ке об ли ке људ ског 
по сто ја ња. Да про на ђе кон чић ко ји чо ве ка са све том спа ја. Мо жда 
је то ле по та.

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? 

Ми слим да је са вре ме ни пе сник бли жи пи са њу гран чи цом 
по пе ску. То ни је ње го во од у ста ја ње од по тре бе да по е зи ја оста ви 
ду бљи траг, већ по ку шај да ис ко ри сти сва сред ства ко ја му још 
сто је на рас по ла га њу. И екран ра чу на ра је за рав ње на пе шча на по
вр ши на. Истин ски вред на по е зи ја узда се у ства ра лач ку по сто ја ност, 
ма ње је ва жна струк ту ра ма те ри ја ла на ко јем је ис пи са на.
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ТО МИ СЛАВ МА РИН КО ВИЋ

НИ ЈЕ ВАР КА

Ко при ве у под нож ју пло то ва,
јер та ко хо ће ле то. Де чак пру ти ћем
цр та за ми шље ну ма пу све та
у пра ши ни, по ме ра ју ћи кон ти нен те
са мо дрх та јем ру ке.

На др ве ћу, у зе ле ни лу кро шњи,
жи вот сла ви тре нут ке, сун це па ли ли сти ће кле на,
жу не бес крај но усит ња ва ју сво је со пра не.

Под не је, на крат ко, за спа ло у хла ду ли пе.
Ме ђу тим (на из не на ђе ње по ква ре ног ча сов ни ка
ко ји је део игре), вре ме упор но цу ри.

Са шкри пом др ве них ко ла сти же су мрак.
Де чак сум њи ча во зу ри у не ствар не обли не не ба,
у не рас по зна тљи ва по ља огр ну та тми ном.

Нај зад, гу бе ћи стр пље ње, цр ве ни ме сец
из ра ња из та ла са сте шу ме и убе ђу је
де ча ко во ср це да оста не буд но.

То ни је вар ка, ша пу ћу да ле ке зве зде,
ствар ни ји свет од овог не ћеш на ћи. 
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МИ ЛИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

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 ли ца Ми ло са вље вић: Ду бо ко ве ру јем у то да ће се и по е зи ја 
у тој се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре ме ња ти. Она се, да ка ко, 
и све ово вре ме ме ња. Сма трам да је и те ка ко по гре шно ве ро ва ти 
да по е зи ја жи ви за не ка кву вр сту изо ла ци је, да чак стра ху је од ути
ца ја оно га што тех но ло ги ја и овај наш са вре ме ни свет сва ко днев но 
до но си. До бро је па је све ви ше оних ау то ра ко ји не жи ве ту при чу 
по е зи је „под ста кле ним зво ном”, јер су и са ми све сни да по е зи ја 
је ди но та ко, жи ве ћи под из ве сном за шти том, мо же из гу би ти сво ју 
бит ку са са вре ме ним све том. Ако они ко ји је пи шу бу ду ин си сти
ра ли на то ме да је за по е зи ју од кључ ног зна ча ја ве за са све том у 
ком се сва ког ју тра бу ди мо, су о ча ва ју ћи се са бри га ма и по тре ба ма 
јед ног обич ног чо ве ка, ње го вих те жњи и стра хо ва, док нас тај исти 
свет за пљу ску је „не ми ло срд ним на прет ком”, по е зи ја не ће из гу
би ти бор бу, јер ће ти ме ње на бор ба би ти не пре ста на, што је до бро. 

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 
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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? 

По е зи ја је не ка ко увек нај бли жа то ме да опе ва оно што тра је, 
али ми слим да се да нас пи та ње по ме ри ло ка то ме ко ли ко за и ста 
не што „пе снич ко” мо же да тра је и да ли је уоп ште то пи та ње од 
пре суд не ва жно сти за по е зи ју. До бра са вре ме на по е зи ја је увек у 
не ка квом „гр чу” ка да по ку ша ва да опе ва су срет са гра ђом ко ју јој 
пру жа са вре ме ни свет. У том „гр че њу” она је све сна све та ко ји је 
окру жу је, то је оно што је ва жно. Тај „грч” ни ка ко ни је не што што 
би би ло па ра ли зу ју ће, он је пре мо гућ ност да се та фа за „гр че ња” 
раз мо три са свих стра на. Ако смо у та квој јед ној вр сти „гр ча”, то 
зна чи да нас мо жда бри не шта ће би ти са свим оним те ко ви на ма 
све то ва ко ји ге не ра циј ски и жи вот но не при па да ју на ма, али чи ју 
ве зу слу ти мо сва ким тре нут ком сво га по сто ја ња, с јед не стра не, 
и по том, с дру ге стра не, раз ми шља ње о то ме ка кви би би ли ефек ти 
тог „гр ча”, до че га би нас он до вео. Ни ка ко се не сла жем с тим да ће 
се по сле „гр ча” за ћу та ти. Нај на до буд ни ји ће за ку ка ти, по ми сли ће 
да би то би ла до бра пе сма о уми ру ћем све ту (али све ту ко ји ни су 
кон тек сту а ли зо ва ли), код оних дру гих тај „грч” ће до не ти пре о сми
шља ва ње, пре о бли ко ва ње. На стра ни ца ма тих ау то ра не ће вас за
о би ћи про ма ја овог са вре ме ног све та. То ни је са мо ствар увер љи
во сти, тре ба пре вас ход но раз у ме ти „кр во ток” да на шњег чо ве ка и 
оно га што је ње му ва жно у јед ном да ну ње го вог жи во та. Ми слим 
да по е зи ја у бу дућ но сти не ће до би ти ни шта од оно га ко у њу уђе 
пр вен стве но као пе сник. За те ства ри тре ба кре ну ти хо дом јед ног 
обич ног чо ве ка. 

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? 

Са вре ме ни пе сник је тра ди ци о на лан ви ше не го што ми сли 
да је сте, или чак ви ше не го што би же лео да ми сли да је сте. И те 
ка ко је и да нас жи ва та ели о тов ска ми сао да осе ћа ње исто ри је за 



јед ног пе сни ка укљу чу је за па жа ње не са мо оно га што је про шло 
у про шло сти већ и оно га што је са да шње у про шло сти. Ели от, 
та ко ђе, го во ри о том исто риј ском сми слу као сми слу за ван вре мен
ско, али и за вре мен ско; тај спој вре мен ског и ван вре мен ског је сте 
не што што јед ног пи сца чи ни тра ди ци о нал ним. Та ве за са тра ди
ци јом у исти мах је и оно што код пи сца по бу ђу је нај сна жни ју 
свест о ње го вом ме сту у вре ме ну, тј. о ње го вој са вре ме но сти. Сва
ки до бар пе сник увек на не ки на чин пи шу ћи сме шта тра ди ци ју у 
сен ку сво је пе сме, пи та ње је усме ре но ка то ме да ли је у ње го вој 
по е зи ји тра ди ци ја са мо ба за и фи ни пре лаз пре ко ко јег же ли да 
нам не што са оп шти или је ње но при су ство са мо те рет јед не пе сме, 
јер тра ди циј ска коп ча ни је пре о сми шље на, ни ти до ве де на у кон
текст. Мно ги мла ди љу ди, ка да кре ну да пи шу, тру де се да на пра ве 
не ка кав от клон од тра ди ци је, јер ми сле да ће на тај на чин би ти мо
дер ни. То, на рав но, отва ра дру го пи та ње, а то је шта је за сва ко га 
од нас мо дер ност. Али да не би смо сад ишли у том прав цу, до вољ но 
је не што и на го ве сти ти. Ја ћу са мо спо ме ну ти Ок та ви ја Па за, ве
ли ког хи спа но а ме рич ког пе сни ка, ко ји ка же: „Сва ки пе сник је пул
си ра ње у ре ци тра ди ци је, је дан је зич ки тре ну так.”

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? 

Ствар по е зи је и је сте ствар ма њи не, не у не ком ели ти стич ком 
сми слу, већ у том да је за по е зи ју увек за ин те ре со ва на ма ња ску
пи на љу ди и то ни је не што над чим тре ба ла мен то ва ти, већ би ти 
све стан да ма њи на, уко ли ко је не пот ку пљи ва, увек не ка кву за јед
ни цу спа са ва да се не пре тво ри у ста ја ћу во ду про сеч но сти, у 
ко јој ће вла да ти је дан укус, јед на до ми нант на бо ја. Још јед ну ствар 
не тре ба смет ну ти с ума: има ти пред со бом збир ку по е зи је зна чи 
пре да ти се јед ној вр сти су сре та. Да нас не да се не ма вре ме на за 
по е зи ју, не го не по сто ји вре ме за су срет. То до ста го во ри. Су срет 
је јед на вр ста до га ђа ја (ма да не мо ра увек да бу де), где не што при
ма те, али се мо ра те и да ва ти. Све док чо век бу де ства ри ма при сту
пао на на чин да их до би ја, а да им се не да је, не ће би ти жуд ње за 
по е зи јом. У по е зи ји је ва жан тај осе ћај по врат не ре ак ци је, да би сте 
не чим би ли иза зва ни, мо ра те се то ме пре да ти без на док на де. 

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 
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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? 

Чи ни ми се да је пи са ње уз бу дљи во тек у тој не пре ста но отво
ре ној мо гућ но сти да ће не што што се са да на пи ше би ти у јед ном 
тре нут ку под ло жно не стан ку. Али и са том све шћу се пи ше. И те 
ка ко се пи ше. Ми слим да не по сто ји ско ро ни јед на ствар да нас ко ја 
се ро ди ла, а ко ју ће ка мен по др жа ти. Не за то што не ве ру јем у вред
ност то га што се ро ди ло, већ за то што ре чи упи са не у ка мен ни су 
не што што пре вас ход но бри не са да шње ге не ра ци је пе сни ка. Бу дућ
ност ће до ћи, de fac to ће се де си ти, али ка кви би смо то би ли пе сни
ци ка да би смо све сво је ка па ци те те упе ри ли на то шта ће би ти кад 
нас ви ше не бу де? Ако да нас успе мо да до жи ви мо то да се је дан 
оби чан фи зич ки рад ник, ко ји је цео дан ра дио на гра ђе ви ни, успа
вљу је уз на шу по е зи ју, до вољ но смо ура ди ли. 
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МИ ЛИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

СТРА ХО ВИ

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, по ста ће мо 
пре ле пи ро бо ви
са не го ва ним ру ка ма, са још не у га слим 
сја јем у очи ма.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, 
по ста ће мо во де
са увек из диг ну тим ни во ом во до ста ја, не спрем не 
на по вла че ње.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, по ве ро ва ће мо 
да је сва ки
тр зај те ла на ма упу ћен. 

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, 
на ви ка ва ће мо се да сви ве ли ки од го во ри 
до ла зе с го ди на ма.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, би ће мо 
у са гла сју
са оним што нај и скре ни је пре зи ре мо.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, до пу сти ће мо 
сви ма на ко ри шће ње соп стве ну ра њи вост,
а у знак за хвал но сти сти за ће нам 
раз глед ни це. 
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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

ПО Е ЗИ ЈА И ИЗА ЗО ВИ БУ ДУЋ НО СТИ

Да на шњи пје сник пре у зео би уло гу вра чапо га ђа ча уко ли ко 
би уо бра зио да по сје ду је не ке ви ди лач ке спо соб но сти у по гле ду 
бу дућ но сти по е зи је. О то ме не мо же мо го во ри ти са оном, ма кар и 
дрх та вом, по у зда но шћу и увјер љи во шћу ко ја пра ти ис ка зе о са вре
ме ној пје снич кој умјет но сти. (Да и не по ми ње мо по е зи ју ми ну лих 
епо ха и сто ље ћа, о ко јој су су до ви, што иде мо да ље у про шлост, 
све ста бил ни ји.) Оста је нам за и ста да са мо за ми шља мо из глед по
е зи је у бу ду ћим вре ме ни ма, све јед но што од пу стог за ми шља ња 
не ће би ти не ке вај де. 

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? 

Сте ван Тон тић: До ба по сто ја ња, раз во ја и ши ре ња ин тер не та 
пред ста вља тек дје лић исто риј ског вре ме на у од но су на хи ља де 
го ди на по свје до че ног жи во та по е зи је. Али је у то ме дје ли ћу вре
ме на до шло до пра ве екс пло зи је тех но ло шких мо гућ но сти пи са ња 
и ма ни пу ла тив ног по сре до ва ња пи са ног као и сли ков ног ма те ри
ја ла. Са се лид бом ри је чи и сли ке у вир ту ел не про сто ре на ста ли су 
и не ки но ви књи жев ни об ли ци, а про ми је нио се – по гла ви то код 
мла ђих, или да нас већ сре до вјеч них ау то ра – и на чин гле да ња на 
пје снич ку умјет ност и ње но при су ство у сви је ту. Та по е зи ја че сто 
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ли чи на лак ше, ма ње оба ве зу ју ће, не ри јет ко ис по ви јед но пје ва ње 
ко је не зах ти је ва ни ка кво ду бље жи вот но и умјет нич ко ис ку ство, 
као ни ви ши сте пен пи сме но сти. Отво ри ла је сво ја вра та и мно гим 
бр бљив ци ма чи ји се вер ба ли зо ва ни до жи вља ји ну де хи ља да ма 
„при ја те ља” и „фа но ва”. Но ако и ми је ња сво је ру хо у скла ду са 
„ду хом вре ме на”, по е зи ја је два да ми је ња сво ју су шти ну. Ина че 
би нам Гил га меш, Хо мер и Да ви до ви Псал ми би ли не ра зу мљи ви. 
А ми их при ма мо и ра зу ми је ва мо оном сво јом ан тро по ло шком 
при ро дом ко ја је про го во ри ла и у њи ма, и ко ја се не ми је ња бр зи
ном ци ви ли за циј ских и тех но ло шких про мје на. Да ни је та ко, не 
би би ло ни кон ти ну и те та ни бит не тра ди ци је по е зи је, као што би 
се и по јам чо вје ка и све ко ли ке умјет но сти из гу био у исто риј ској 
„ка ко фо ни ји” од стал них „ра ди кал них” про мје на и пре тум ба ци ја 
пој мов них и вред но сних си сте ма. 

По е зи ја, на рав но, жи ви и од нео п ход них ино ва ци ја и про мје на 
у од но су на за те че на ду хов на и по е тич ка опре дје ље ња, је зик и сти
ло ве пје снич ке умјет но сти ко ји ви ше ни су обе ћа ва ју ћи (дје лу ју 
као „по тро ше ни”). Сва ки пје сник од фор ма та уно си у по е зи ју (или 
по ку ша ва да уне се) не што но во, не што сво је, по че му га пре по зна
је мо и пам ти мо. Са мо што по е зи ја – про ла зе ћи кроз све ми је не – 
чу ва сво ју не у ни шти ву, без вре ме ну су шти ну, као сим бол не у ни
шти во сти људ ског ду ха. 

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? 

Са вре ме на по е зи ја не са вла ђу је ни ти мо же да са вла да сву по
тен ци јал ну гра ђу ко ју јој ну ди на ше хуч но и буч но до ба. До ба 
сва ко днев ног спек та кла раз о бру че ног на си ља и зла. Ни Дан те ни 
Ње гош ни су са вла ђи ва ли сву гра ђу свог вре ме на, већ са мо ону 
ко ју су би ра ли у скла ду са сво јим тво рач ким на у ми ма и из ра жај ним 
сред стви ма. (А ипак се чи ни као да су ре кли – све, и о све му.) Уко
ли ко је пје сник био зна ча јан, он да је зна чај на и гра ђа ко јом се ба вио, 
ко ју је умјет нич ки (пре)об ли ко вао. Мо жда се та иста „гра ђа”, при је 
не го што му је по слу жи ла за ње го во дје ло, чи ни ла бе зна чај ном или 
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не у по тре бљи вом. Пје сник да је ва жност гра ђи ко ју ко ри сти. А да ли 
ће се он ба ви ти ак ту ел ним иза зо ви ма (као што су „про из во ди кул
тур не ин ду стри је”, „пост ху ма ни зам и пост де мо кра ти ја” итд.) или 
оним „што тра је”, ствар је лич ног из бо ра. Ва ља тек при ми је ти ти 
да оно „што тра је” не би смје ло да бу де не што већ мр тво у сво јој 
„трај но сти”, дог ма из ко је је ис хла пио сва ки дах жи во та. Исто 
та ко је не у пут но тр ча ти за днев ним те ма ма и на ме тљи вим ак ту ел
но сти ма. Ва жно је да пје сни ков из бор гра ђе дје лу је ау тен тич но, а 
ње на „об ра да” умјет нич ки увјер љи во. А ка да ту до ђе до пот пу не 
„ми ло сти уоб ли че ња”, он да се ка же ка ко је те ма иза бра ла пје сни ка, 
а не он њу.

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? 

Ако се већ упо тре бља ва озна ка „постпо смо дер ни пе сни ци”, 
ко ја дје лу је ко мич но, он да је у њој већ са др жан од го вор: тим пје
сни ци ма ни су од ко ри сти не са мо ва ле ри јев ска и ели о тов ска „ли
ни ја” у по е зи ји (ко је на гла ша ва ју са мо сви јест и тра ди ци ју) не го 
ни по е ти ке не по сред них прет ход ни ка – пост мо дер них пје сни ка. 
Као што – да се ма ло по и гра мо – ни „постпостпо смо дер ним пје
сни ци ма” не ће за два де сеттри де сет го ди на ко ри сти ти ис ку ства 
„постпост мо дер них пје сни ка”.

 Пје сник ко ји др жи до се бе (уз гред: не вје ру јем да би сам се бе 
озна ча вао као „постпост мо дер ног пе сни ка”) не сли је ди ни јед ног 
ве ли ког прет ход ни ка као вјер ник или епи гон, чак ни ако га во ли 
и ци је ни као учи те ља, већ про би ја вла сти ти пут кроз „пу сти њу и 
пра шу му” из ра жај них мо гућ но сти. Има мно го на чи на да пје сник 
из у зет ног да ра и ду хов них спо соб но сти на ђе тај свој је ди ни пут 
и поп не се на „зе ле ну гра ну” пје снич ке умјет но сти. А још је ви ше 
мо гућ но сти да пад не, па и да са свим про пад не.

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?
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Ни сам баш си гу ран (не ма по у зда них по ка за те ља) да се број 
чи та ла ца по е зи је, чак ни оне у штам па ним збир ка ма, сма њу је, иа ко 
и сам имам та кав ути сак. А ако се сма њу је, то је ваљ да због сил ног 
умно жа ва ња дру гих, „кон ку рент ских” кул тур них иза зо ва ко ји 
мо жда има ју не ке ве зе са са мом по е зи јом или не ким „по е тич ним” 
фе но ме ни ма са вре ме ног жи во та. То он да си гур но ути че на по е зи ју 
бар оних пје сни ка ко ји на сва ки на чин тра же кон такт са чи та о цем, 
по вла ђу ју ћи ње го вом уку су. 

Тре ба ре ћи и то да смо да нас за тр па ни и штам па ним, а по го
то во ин тер нет ским пре зен та ци ја ма по е зи је, та ко да озбиљ ни ји чи
та о ци ште де сво је ври је ме за ужи ва ње у лек ти ри до брих сти хо ва 
умје сто гња ва же с ко је ка квим игра ри ја ма и не да ро ви тим пи са ни ја ма.

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? 

И нај ве ћи скеп тик или пе си ми ста ме ђу пје сни ци ма по тај но се 
на да да би бар не ке ње го ве ри је чи (оне нај и стин ски је и нај љеп ше) 
мо гле оста ти „за вјеч ни спо мен”. Иа ко че сто има осје ћај да је оно 
што пи ше бли ско пи са њу гран чи цом по пи је ску или ку ком по ле ду, 
он сва ка ко те жи да сво је ри је чи упи су је у ма те ри јал ко ји је по сто
ја ни ји од пи је ска и во де. Ипак, био би сам се би сми је шан ако би 
па те тич но го во рио о уре зи ва њу ри је чи у ка мен. До вољ но би би ло 
ако се оне сво јим сми слом и ље по том „уре жу” у пам ће ње са вре ме
ни ка и пре не су љу ди ма бу ду ћих на ра шта ја.

 Вас ко По па и Сте ван Ра ич ко вић би ли су по сљед њи срп ски 
пје сни ци ко ји су пи са ли као да уре зу ју ри је чи у ка мен. По то њим 
пје сни ци ма дли је та су се ис ту пи ла, ру ке су по че ле да им се тре су, 
а сам ка мен оси па и рас та че.
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СТЕ ВАН ТОН ТИЋ

КА ДА БИ БИО У СТА ЊУ

Ка да би, чо вје че, био у ста њу
Да бар по не кад, ре ци мо док при маш
Че стит ке за пу но љет ство
Или по оба вље ном вјен ча њу,
Мо жда и по од бра ни док то ра та,
Да тад бар про ник неш, му ње ви то, ду бо ко,
У су шти ну жи во та, 
 про ник неш као у ча су
Док те во де на гу би ли ште,
Или ти већ сте жу ом чу око вра та,
А ти сав си јаш, пре о бра ћен –

Он да би се, ми слим, ис пла ти ло
Жи вје ти на зе мљи,
Све да си за гла ву скра ћен.

А ова ко,
Та љи га ју ћи из да на у дан,
Већ си огре зао у оту пје ло сти.
Че каш да умреш у сво ме кре ве ту,
Ку ка вељ ком се и же на сми је.
Ли шен и нај ма њег
Зна ка ин те ли ген ци је. 
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НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ

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? 

Ни ко ла Жи ва но вић: О ово ме бих имао да ка жем две ства ри. 
Пр ва се ти че мог пи са ња на ин тер не ту. Од по ја ве Феј сбу ка игром 
слу ча ја спро во дим не што што ли чи на со ци о ло шки екс пе ри мент. 
Ста ту се на Феј су ко ри стим као бе ле жни цу за све што ми пад не 
на па мет, а што бих мо гао мо жда да упо тре бим и у књи жев ним 
ра до ви ма. Не што од то га ка сни је и ин кор по ри рам у пе сме. За ни
мљи ва је ре ак ци ја љу ди на ово. Ве ћи на је при лич но шо ки ра на тим 
ста ту си ма, збу ње на и ис про во ци ра на. Ка да го то во исти текст уоб ли
чим као пе сму, ре ак ци је су увек са мо по зи тив не. Ов де је реч о јед
ном ди ша нов ском екс пе ри мен ту. Љу ди од ре ђе не са др жа је мо гу да 
при хва те као пе сме, као умет ност, ме ђу тим у фор ми где је то ста тус 
на Феј су, што он да не ка ко по ве зу ју ди рект но са лич но шћу ау то ра, 
исти са др жај по ста је не при хва тљив. То на не ки на чин га ран ту је 
бу дућ ност пе сме као од ре ђе ног об ли ка у ко ме је са др жај из не сен. 
Под се ћам на до бро по зна то есте тич ко ста но ви ште да ле па фор ма 
умет но сти де лу је као не ка ква ане сте зи ја ко јом се ре ци пи јент при
пре ма да при хва ти са др жај ко ји би му ина че био не при хва тљив.

 Дру га ствар ко ја је ов де бит на ти че се по пу ла ри за ци је књи
жев но сти на ин тер не ту. Овај про блем, про блем по пу ла ри за ци је 
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умет но сти, нат кри љу је сам ин тер нет. Ин тер ет ча со пи си, сај то ви, 
бло го ви, с јед не стра не су јеф ти ни, а с дру ге стра не ла ки за ди стри
бу ци ју. То зна чи да сва ко мо же да на пра ви пор тал и да, уко ли ко 
са ку пи до во љан број чи та ла ца, уче ству је у кре и ра њу сли ке са вре
ме не књи жев но сти. Исто вре ме но, не ка да шње ин сти ту ци је, као 
што су удру же ња, ча со пи си, из да ва чи ко ји об ја вљу ју по е зи ју, оста ју 
без сред ста ва. Да би кул ту ра по сто ја ла, по го то ву елит на, нео п ход
но је да др жа ва у њу ула же но вац. Пре пу сти ти кул ту ру да се фор
ми ра по за ко ни ма по ну де и по тра жње, ње не до ступ но сти или не
до ступ но сти, исто је што и пре пу сти ти обра зо ва ње во љи по је дин ца 
да са мо стал но пре тра жу је Ви ки пе ди ју. Кул ту ра мо ра да бу де де лом 
на мет ну та. Па чак и ка да се фор ми ра ал тер на тив на кул ту ра, она се 
мо ра фор ми ра ти та ко да пред со бом има не ки иза зов, не ку кул ту
ру ко ју же ли да по ти сне, а ко ја сто ји на чвр стим те ме љи ма. Ти ме 
и та ал тер на тив на кул ту ра пред се бе ста вља ве ће зах те ве. Ипак, 
ако се по гле да исто ри ја књи жев но сти, ни је реч о не ком но вом про
бле му. Не ка да шњи књи жев ни са ло ни би ли су пре за си ће ни ло шом 
по е зи јом. Са да су се ти са ло ни пре се ли ли на ин тер нет. У све у куп
ној про це ни си ту а ци је пре све га тре ба узе ти ста ње у са вре ме ној 
по е зи ји, ви де ти ко ли ко има оно га што је за и ста до бро и у ко јој је 
ме ри то до бро. Ми слим да, та ко гле да но, са вре ме на по е зи ја не сто
ји пре те ра но ло ше. По себ но ка да се упо ре ди са оним што је пи са но 
де ве де се тих го ди на. Не зна чи ли то да је ин тер нет имао по зи тив но 
деј ство? 

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? 

То је ствар из бо ра са мог пе сни ка. Не ко мо же да за у зме кри
ти чар ски став пре ма свом вре ме ну, не ко га мо же гло ри фи ко ва ти. 
Пи та ње је ко ли ко су пе сме ко је су сла ви ле, ре ци мо, ин ду стриј ску 
ре во лу ци ју, да нас чи тљи ве. Кри ти ко ва ње соп стве ног вре ме на, с 
дру ге стра не, ако је са мо то, он да је по вр шно. До вољ но је узе ти као 
при мер Бо дле ра. Ње гов од нос пре ма гра ду, ре ци мо, сво је пра во 
оправ да ње по сти же тек у од но су пре ма спли ну, блу ду, ста ро сти, 
рас па да њу. Чо век не мо же да жи ви ван сво га вре ме на, па он да ка да 
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се од лу чи да на па да сво је вре ме он не ми нов но до ла зи до оно га 
што не ва ља у свим вре ме ни ма и свим кул ту ра ма. По сле кри ти ко
ва ња сво је ствар но сти, чо век до ла зи до по ра жа ва ју ћег са зна ња да не 
би мо гао да за ми сли не ку ствар ност у ко јој не би осе ћао исто бре ме. 
Та ко се до ла зи до оп ште по зна тог ста ва да је умет ност уни вер зал
но у кон крет ном. А то што на ше вре ме ну ди не ке но ве ва ри јан те 
оп штег бед ног људ ског ста ња на зе мљи до да је но ву крв по е зи ји, 
омо гу ћа ва јој да са дру гих стра на по гле да исти про блем и спа са ва 
је по на вља ња. 

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? 

Ели от ту не го во ри о про стом пре ва зи ла же њу не ке по е ти ке. 
Он го во ри кон крет но о Ва ле ри је вој по е ти ци ко ја са ма се бе уки да 
сво јим до вр ша ва њем. На ве шћу је дан дру га чи ји при мер по е ти ке 
ко ја се за вр ша ва са пе сни ком код ко га је оства ре на. Реч је о Но ви ци 
Та ди ћу. Да ли ико мо же да по ми сли да би мо гао да на ста ви Та ди
ће ву по е ти ку? Без об зи ра на то ко ли ко он ве ли ки пе сник био, ње
го во де ло пред ста вља је дан боч ни огра нак по е зи је. На су прот то ме 
по сто ји глав ни ток ко ји се у кон ти ну и те ту раз ви ја од Хо ме ра и Да
ви да до на ших да на. На рав но да Ели о то ва по е зи ја не жи ви да нас 
на на чин на ко ји је жи ве ла пре ско ро сто го ди на, ка да је на ста ја ла. 
Али Ели от има не по сред не на след ни ке, ко ји по том има ју сво је на
след ни ке и тај низ се мо же пра ти ти до на ших да на. Ка да је о Ва
ле ри ју реч, ни је та кав слу чај. Сред ства ко ја је Ели от сво је вре ме но 
ко ри стио раз ви ја ла су се из ге не ра ци је у ге не ра ци ју. Оно што је 
Ва ле ри ра дио, или што је ра дио Но ви ца Та дић, пред ста вља ве ли ку 
по е зи ју, али пе сник ко ји до ла зи по сле њих од њих не ма шта кон
крет но да на у чи, осим оп штег схва та ња о то ме шта чи ни јед ног 
ве ли ког пе сни ка. Ми слим да је Ели от упра во на ову раз ли ку из ме
ђу пе сни ка глав ног то ка за пад не кул ту ре и по боч них, екс пе ри мен
тал них пе сни ка ми слио ка да је го во рио о Ва ле ри ју. С тим што бих 
ов де до дао још јед ну мо гућ ност. Пе сни ци по боч ног ти па мо гу да 
из вр ше ути цај на ка сни је пе сни ке, али са мо у сми слу да бу ду по
но во от кри ве ни. У дру га чи јим исто риј ским, кул тур ним и по е тич
ким окол но сти ма они мо гу би ти под сти цај ни за ства ра ње но вих 
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по е ти ка, али са мо та да ка да не по сто ји кон ти ну и тет. Ево, на при
ме ру Ва ле ри ја. Он је углав ном пи сао у алек сан дрин цу ко ји је имао 
огром ну тра ди ци ју у фран цу ској по е зи ји. Не ки са вре ме ни пе сник 
би мо гао пре ми се Ва ле ри је ве по е зи је да при ме ни на оно што има мо 
у пе сни штву на ше га ве ка, а то је са свим дру га чи ји пе снич ки оквир.

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? 

Ка да ме не ко ван књи жев ног жи во та пи та ко ли ко за ра ђу јем 
од по е зи је, обич но га упи там да ли је ика да ку пио би ло ко ју збир ку 
пе са ма. Да кле, збир ку, не ан то ло ги ју, не из бор. На рав но, од го вор 
је увек не га ти ван. Али то ни је са мо до чи та ла ца. Књи жа ре рет ко 
про да ју збир ке пе са ма. Од ра стао сам у Кра гу јев цу и за вре ме гим
на зи је ни сам ниг де мо гао на ћи са вре ме не збир ке пе са ма, па чак 
ни књи жев не ча со пи се. Дру ги, мо жда озбиљ ни ји раз лог је то што 
до ста оно га што се ста вља у пр ви ред, као не ка кав узо рак са вре ме
не по е зи је, ни је та кво да ће при ву ћи би ло ког озбиљ ног чи то ца. А 
по врат ни ути цај је по ра жа ва ју ћи. С јед не стра не има мо књи жев ну 
кри ти ку ко ја, уз сав труд да об ли ку је књи жев ну сце ну, ипак ни 
са ма не ма зна чај ко ји је не ка да има ла па је оту да и сне би вљи ви ја 
и ма ње искре на. С дру ге, има мо по зи ци је мо ћи ко је има ју по је ди ни 
пе сни ци. Ако је не ко не где уред ник, ор га ни за тор не ког фе сти ва ла 
или књи жев ног про гра ма или би ло шта што са ње го вим пе снич
ким ра дом ни је у ди рект ној узроч нопо сле дич ној ве зи а да је му 
по зи ци ју мо ћи, тај ће би ти це њен и као пе сник. Ово са мо по се би 
ни је то ли ко нео бич но јер су ти љу ди као пе сни ци и за у зе ли те по
зи ци је, али то је са мо до не кле у скла ду са вред но шћу оно га што се 
пи ше. На ве ди те не ког зна чај ног уред ни ка ча со пи са или из да вач ке 
ку ће ко ји не ма не ку од пре сти жних књи жев них на гра да, ре ци мо. 
Не ка жем да до бар део њих ни је за слу жен, али у си ту а ци ји у ко јој 
се би ра из ме ђу пе сни ка ко ји ни је уред ник и пе сни ка ко ји је уред
ник нај че шће ће се да ти пр вен ство дру гом. Јер то ни ко ме не шко
ди, осим по е зи ји. Да кле, у си ту а ци ји у ко јој са мо пе сни ци чи та ју 
пе сни ке, а не ки но вац је у пи та њу, сли ка по е зи је мо ра да бу де 
та ква. А то је за то што не по сто је чи та о ци ко је од но си мо ћи на 
књи жев ној сце ни не за ни ма ју. 

Пре не ко ли ко го ди на сам при ре дио ан то ло ги ју има жи стич ке 
по е зи је за ча со пис Гра ди на. Ка да се књи га ко ју сам тим из бо ром 
пред ста вио сво је вре ме но по ја ви ла у Ен гле ској, ка ко је то би ла при
лич но нео бич на по е зи ја за то вре ме, мно гим чи та о ци ма се ни је 
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сви де ла. Вра ћа ли су сво је при мер ке у књи жа ре и тра жи ли но вац 
на зад. Би ло би ле по ка да би смо да нас до шли до та кве си ту а ци је. 
Збир ке пе са ма су јеф ти не и мо гле би се про да ти, а он да још ка да 
би мо гле да се вра те та ко да се ви ди пра ва њи хо ва ре цеп ци ја. 

Та ко ђе, овај про блем, ова ко ка ко је по ста вљен, код нас је до
жи вео крај ње раз ме ре. Спо ме нуо сам Кра гу је вац, у ко ме је збир ка 
пе са ма по јам. У Бе о гра ду се ту и та мо и про да по не ка књи га. Ако 
оде те у ино стран ство, ства ри сто је са свим дру га чи је. То не зна чи 
да се по е зи ја про да је као бест се ле ри, али по сто ји круг љу ди ко ји 
пра ти. Па чак и у Хр ват ској је ста ње мно го бо ље. Не ко ли ко пу та 
сам та мо др жао про мо ци је и про да ја књи га је би ла сто про цент на. 
Та ко да је мно го то га кри ви ца на шег дру штва у це ли ни. И не са мо 
про да ја књи га. Ре ци мо, има те Кул тур ни цен тар Сту ден ског гра да, 
ко ји и по сто ји да би сту ден ти има ли где да оду у ве чер њим са ти ма, 
а да не мо ра ју да иду до цен тра. Про мо ци је по е зи је ко је се та мо 
одр жа ва ју по се ћу ју ис кљу чи во љу ди ко ји пу ту ју из дру гих кра је ва 
Бе о гра да. Ка кви су то сту ден ти он да, и ка ква нас то не ве се ла бу
дућ ност оче ку је? 

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? 

Веч ност ни је нео гра ни че но вре ме. То је са свим дру га чи ји ни во 
по сто ја ња. За пе сни ка је бит но да уоб ли чи пе сму. Ако је пе сма ус пе
ла, она је не у ни шти ва. Ни је јој по треб но да тра је у вре ме ну. Шта 
је дан глу мац или је дан ви о ло ни ста (за бо ра ви те на сним ке) мо же да 
оче ку је од сво је умет но сти? Да тра је? За што би пе сник био дру
га чи ји? Ми, као по је дин ци, не тра је мо. На ша осе ћа ња се ме ња ју 
сва ко га да на. Ка да се при ча о веч но сти, чо век не мо же да не бу де 
ре ли ги о зан. Умет ност је увек тра же ње и гу бље ње Бо га. Али ако је 
не што јед ном по сто ја ло она ко ка ко тре ба да по сто ји, оно је веч но. 
Без об зи ра на то што ар те факт мо жда не ће до жи ве ти ни на ред ни 
дан, или ће је зик би ти из гу бљен. 

Исти на, све је ве ћи број пе сни ка ко ји са ми се бе осу ђу ју на то 
да тра ју јед ну се зо ну по што се по зи ва ју на три ви јал ну кул ту ру, 
ак ту ел ну по ли ти ку, све те ства ри ко ји ма је у са мој су шти ни да се 
за бо ра вља ју. На не ки на чин се са вре ме ни ме ди ји ко ји нас за си па ју 
та квим са др жа ји ма и тру де да нас одр же у веч ном не зна њу, по што 
оно што на у чи мо да нас већ су тра не по сто ји. Оту да ни на го вор 
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о пе сни ци ма ко ји ко ри сте та кве мо ти ве не ма сми сла тро ши ти пре
ви ше про сто ра.

Бит ни је је ов де оно о че му сам већ го во рио ка да сам при чао 
о Ели о ту и Ва ле ри ју, о то ме да ци ви ли за ци ја по сто ји са мо ако по
сто ји тај не пре ки ну ти низ. По е зи ја је уто ли ко зна чај ни ја уко ли ко 
ви ше оја ча ва тај низ, уко ли ко по ве зу је оно што је би ло са оним 
што ће до ћи, ако чо ве чан ство чи ни ма ње уса мље ним у свом вре
ме ну. Упра во уз ову ан ке ту при ла жем пе сму у ко јој се ба вим овом 
те мом. Мо жда би би ло бо ље да сам са мо тим од го во рио.
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НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ

ПА ЛИ ЛУЛ СКО ГРО БЉЕ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

По се ти ла ца не ма, сем ка да се до ко си
Чо век ус пра ви кр ста че, па оде. Ов де не ће
Мр тви ма ни ко да ро ве за го ди шњи це да но си
Сем кад при ро да с про ле ћа оста ви сво је цве ће.

Ов де је ни кла кру шка, и ја бу ка се ту на шла
Из ме ђу спо ме ни ка, а по не ка је ра ка
По ти сну та са гро бља и не при мет но за шла
У дво ри ште су се да, рад ни ка или се ља ка.

Жи ца за су ше ње ве ша оп ко ра чу је и дру ге
Кр сто ве, је дан се под вла жним те пи хом кри ви.
С ве че ри де ча ци ту че сто игра ју жмур ке
И ћу те иза ра ка, пра ве се – ни су жи ви.

Са не ког кр ста за бо ра вље на де чи ја ма ра ма ма ше,
И ја то ко ко ша ка тр чи по гро бљу и су ди,
А мр тви ма је ваљ да у зим ске но ћи лак ше
Кад не да ле ко од њих спа ва ју жи ви љу ди. 
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ЗО РАН ЂЕ РИЋ

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? 

Зо ран Ђе рић: Фор ме се ме ња ју, су шти на оста је иста: из оно га 
што пре тен ду је да бу де по е зи ја мо ра да иси ја ва пе снич ки сен зи би
ли тет, да се осе ти лир ски дах и страх од про ла зно сти. И пе сни ци 
мо гу да ко му ни ци ра ју са сво јим чи та о ци ма и ко ле га ма пу тем ин
тер не та, али и у тим но вим про сто ри ма оста је пре по зна тљив пе
снич ки суп стан ци ја ли тет – пре све га стих, ри там, игре ре чи ма, 
ме та фо ре (или њи хо во од су ство), пе снич ке сли ке итд. Бу ду ћи да 
је вир ту ел ни про стор бес кра јан, има ме ста за све, па и за екс пе ри
мен те. Не ма огра ни че ња, ни ти за бра на, ко је, ре ци мо, мо же да има 
пи са ње и об ја вљи ва ње у штам па ним ме ди ји ма (но ви не, ча со пи си, 
књи ге). Све је до пу ште но и мо гу ће. То је, зна чи, про стор у ко ме 
се мо же на ћи све, а ре ци пи јент мо же да би ра: хо ће ли да про чи та 
не ку кла сич ну пе сму у елек трон ској фор ми, или ће да тра га за пое
зи јом ко ја има са мо елек трон ско из да ње; да ли ће да чи та, слу ша или 
гле да из во ђе ње не ког са вре ме ног (сај бер) пе сни ка, или ће и сам да 
се огле да у то ме. У том иза зо ву ви дим и по пу лар ност, али и опа сност 
ова квог по ет ског ко му ни ци ра ња: по не кад пе снич ки ама те ри зам 
пре вла да над књи жев ним вред но сти ма. Они ко ји су ма ње та лен
то ва ни, упор ни су у бор би за свој вир ту ел ни пе снич ки оп ста нак, 
та ко да про се чан чи та лац по е зи је не уме да одво ји оно што је вред
но од сва ко днев них пе снич ких бло го ва и не бу ло за ко је су од истин
ске по е зи је да ле ко. Кад по гле да те пе снич ку по ну ду на ин тер не ту, 
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ви де ће те да је нај ви ше сај то ва ко ји ну де тзв. љу бав ну по е зи ју. Мо же 
да се про на ђе и по е зи ја пе сни ка ко ји су у школ ским лек ти ра ма, 
евен ту ал но још по не што. По сто је, на рав но, број ни ин ди ви ду ал ни 
сај то ви са мих пе сни ка, са вре ме ни ка, па и не ких дру гих ко је во де 
њи хо ви фа но ви, али то ипак ни је уо би ча је на прак са, ба рем код нас. 
Мо жда ће у бу дућ но сти сва ки пе сник има ти сво ју ин тер нет пре зен
та ци ју, а са мим тим и мо гућ ност да на ста ви сво ју пе снич ку ег зи
стен ци ју у вир ту ел ном про сто ру и по сле сво је смр ти. Ако бих се 
опре де љи вао за нај ве ћу пред ност оно га што ну ди ин тер нет, он да 
је то упра во тај вир ту ел ни жи вот по сле ствар ног жи во та та ко пое
зи ја на сај ту не ког пе сни ка мо же да са чу ва ње гов сми сао и пе снич ку 
ег зи стен ци ју. 

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? 

Не мо же мо про пи си ва ти пе сни ци ма о че му да пе ва ју, они се 
са ми не пре ста но пи та ју о сми слу пе ва ња уоп ште, а по том и о ње
го вом „са др жа ју”. Ми слим да је ја сна услов ност пе снич ког са др жа
ја. У прак си, чи та лач кој, пе снич кој, ви ди мо да по сто је нај ра зли чи
ти ји то ко ви. И да ље је нај сна жни ји онај ко ји би смо мо гли озна чи ти 
као тра ди ци о нал ни: опре де ље ност за мо ти ве, стро фе и ри ме ко ји 
са мо у ве ре но вла да ју књи жев ном сце ном по след ња два ве ка, као 
да се ни шта на њој дру го (но во) ни је де си ло. Сто го ди на је про шло 
од ДА ДЕ, мо жда је при ли ка да се при се ти мо ис ку ста ва аван гар де. 
Нео а ван гард на умет ност, па и по е зи ја с њом, по ку ша ли су да је 
вра те на сце ну и у прак су, али је то крат ко тра ја ло, и не баш увек 
са ва лид ним ре зул та ти ма. Сво је вре ме но се по ди гла пра ши на због 
пост мо дер не, во ђе не су по ле ми ке, па и до би је не по је ди не бит ке, 
али се вр ло бр зо и од у ста ја ло од пост мо дер не, кад би се ука за ли 
не ки кон вен ци о нал ни ји пу те ви и сред ства за об ја вљи ва ње књи га 
и по ку шај жи вље ња од књи жев но сти. Срп ска пост мо дер на по е зи ја 
ни је ни бли зу ре зул та ти ма ко је су по сти гли мо дер ни сти. Ма ло је 
пе сни ка ко ји су ис тра ја ли на том тра га њу за но вим пе снич ким ма
те ри ја лом и но вим пе снич ким об ли ци ма. Има их. И још су жи ви, 
па и де лат ни, али су, углав ном, мар ги на ли зо ва ни, та ко да је ши рој 
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пе снич кој пу бли ци не по зна то њи хо во при су ство и њи хо ва пе снич ка 
прак са. Ка кве има шан се са вре ме на по е зи ја пред оним што је сву
да око нас или што нам тек сле ди? Иа ко ни сам скеп тик, не мо гу 
да дам по зи ти ван од го вор на ово пи та ње. Ми слим да по е зи ја не ма 
ни ка кве шан се да по бе ди у јед ној та квој не ху ма ној сре ди ни. Али 
оп ста је као „по е зи ја”, тј. као слем, као реп, као „сти хо ви” у оном 
што да нас до ми ни ра, пре све га на му зич кој сце ни. Ни сам за го вор
ник те вр сте пе ва ња, ма да сам све стан ње го ве по пу лар но сти, па и 
ути ца ја, пре све га на мла де. Има у то ме и про во ка тив но сти, ста ва, 
ве шти не, не сум њи во и да ра, али и мно го ба нал но сти. 

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? 

Пост мо дер ни пе сни ци се и да ље по зи ва ју на Т. С. Ели о та, 
иа ко им тра ди ци ја (или: иа ко нам тра ди ци ја) ни је ви ше са мо По, 
Бо длер, Ма лар ме, Ва ле ри, па и сам Ели от, не го и мно ги дру ги. Ја бих 
на свој спи сак ста вио Езру Па ун да, да да и сте, над ре а ли сте, екс пре
си о ни сте, фу ту ри сте, зе ни ти сте, аван гард не умет ни ке уоп ште. 
Пост мо дер на се осла ња на ис ку ства аван гар де, по том и по ста ван
гар де, или дру ге аван гар де. Не ки те о ре ти ча ри чак из јед на ча ва ју 
пост мо дер ну са нео а ван гар дом. Уо ста лом, да нас по сто ји до ста ме
ша ња, па и про жи ма ња, ка ко те о риј ских, пој мов них, та ко и по е
тич ких. Тра ди ци ји ко ју по ми ње те мо ра мо до да ти и на шу, срп ску. 
Ва жно ми је ис ку ство на ших аван гард них пе сни ка (да да и ста, зе ни
ти ста, над ре а ли ста... и дру гих), по том срп ски мо дер ни сти у дру гој 
по ло ви ни ХХ ве ка (од Вас ка По пе и Ми о дра га Па вло ви ћа на о ва мо, 
имао сам сре ћу да сам мо гао да бу дем ба рем у јед ном пе ри о ду њи
хов са вре ме ник), а он да Ми лу тин Пе тро вић, Јо ван Зи влак, Ра ша 
Ли ва да... да не на бра јам да ље. Без по е тич ке са мо све сти ја про сто 
не мо гу да за ми слим ни јед ног пост мо дер ног пе сни ка.

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? 
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По е зи ја ни је ни ка да има ла ве ли ке ти ра же. Из у зи мам пе сни
ке ко ји су ушли у лек ти ре, или кла си ке. Из у зи мам и она вре ме на 
(ко му ни стич ка) ка да је по е зи ја има ла естрад ну ди мен зи ју, па и 
аде кват не ти ра же. На рав но, и она по пу лар на, џеп на из да ња по је ди
них пе сни ка. Ми слим, пре све га, на но ве на сло ве са вре ме них пе
сни ка. Ма ло је из да вач ких ку ћа ко је су штам па ле но ве пе снич ке 
књи ге у ти ра жу ве ћем од 1000 при ме ра ка. Углав ном су но ве пе
снич ке књи ге штам па не у ти ра жу од 500 при ме ра ка. Да нас се штам
па 300 при ме ра ка, па и ма ње. То ли ко је от при ли ке оних ко ји ће 
до ћи до тих књи га, на књи жев ним про мо ци ја ма, где се оне, нај че
шће, по де ле. Ма ло је њих ко је ће до спе ти у би бли о те ке. По зна ти 
су ми слу ча је ви да су се пе снич ке књи ге из ба ци ва ле из би бли о
те ка (град ских, се о ских, школ ских, па и на род них), под из го во ром 
да их ни ко и не тра жи. По е зи ју су, да кле, по ти ски ва ле „тра же не” 
књи ге, тј. бест се ле ри, углав ном про зна де ла ко ја су се по ја вљи ва
ла у јед ном тре нут ку и сво јом по пу лар но шћу на ме та ла чи та о ци ма. 
А ка да про ђе њи хо ва по тра жња (ве штач ки ство ре на), он да у би блио
те ка ма, на по ли ца ма, оста ју ове ку пу са ре, раш че ру па не, по ха ба не, 
по це па не, ишвр ља не, да ску пља ју пра ши ну. А пе снич ке књи ге, 
чи ни се, ни су до стој не ни те би бли о теч ке пра ши не. За то се и не 
штам па ју у ве ли ким ти ра жи ма, не мо же те их на ћи на књи жар ским 
ра фо ви ма. Ако вам их не по ша ље из да вач, или ау тор, не ће те ни 
зна ти да су об ја вље не, ни ти да по сто је. Па чак и кад их по ша љу 
на адре се ма ло број них ре дак ци ја књи жев них ли сто ва и ча со пи са, 
пи та ње је да ли ће се не ки уред ни ци, по том и књи жев ни кри ти
ча ри, за ин те ре со ва ти за њи хо во при ка зи ва ње. Зна чи, не ма мо ни 
ре цеп ци ју пе снич ких књи га. Из у зев не ко ли ко при ви ле го ва них 
пе сни ка (нај че шће под по кро ви тељ ством срп ског ПЕНа), или под 
ди ри го ва њем не ких књи жев них ло би ја, по је ди них удру же ња пи
са ца, жи ри ја, ре дак ци ја, кру го ва мо ћи... Не бих ко ри стио из раз 
„тренд”, као ни дру ги, још по пу лар ни ји у на шој кул ту ри, „бренд”, 
то је по гре шно. По е зи ја ни је и не мо же да бу де у трен ду, па ни ван 
трен да, јер књи жев ност уоп ште ни је у та квим ка то го ри ја ма одр
жи ва, сва ки по ку шај да се уба ци на тр жи ште био је по гу бан. Ипак, 
без об зи ра на ова кву ка та стро фал ну си ту а ци ју, по е зи ја се и да ље 
пи ше и об ја вљу је. Ко ли ко се чи та и вред ну је, по себ но је пи та ње. 
Чак ни на гра ђи ва ње не ути че на по ве ћа ње ње ног при су ства и ути
ца ја. Али ја не раз ми шљам о то ме. Одав но не раз ми шљам о свом 
по тен ци јал ном чи та о цу. По е зи ја је за ме не лич на, су бјек тив на, 
же ља, по тре ба, на чин из ра жа ва ња, огле да ња са со бом и дру ги ма 
(кад ка жем „дру ги”, ми слим на сво је прет ход ни ке, а не на са вре
ме ни ке и чи та о це). За то сам све сно хер ме ти чан пе сник, до сту пан 
са мо нај у пор ни ји ма, ода бра ни ма. Не ин те ре су ју ме ве ли ки ти ра жи, 
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па ни на гра де и дру га при зна ња. За то и об ја вљу јем рет ко, код ма лих 
из да ва ча. И не ма мо јих пе снич ких књи га у књи жа ра ма и би блио
те ка ма. Пра ши ну мо гу да ску пља ју на не ким ма ње про мет ним и 
ма ње из ло же ним ме сти ма. Или су већ пре да те пе пе лу и за бо ра ву. 
А мо жда по не ка пе сма за лу та у не ки сај бер про стор, без и ме на, док 
је не от кри је не ки по се ти лац и усво ји као сво ју или де фи ни тив но 
из бри ше.

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? 

 
Од го вор на ово пи та ње већ сам де ли мич но дао у прет ход ном. 

Бу квал но: по е зи ју и да ље пи шем ру ком, а ка сни је пре пи су јем у 
ком пју тер, па од штам пам на хар ти ју, ка ко бих про чи тао и ко ри
го вао. При том, о на пи са ном не раз ми шљам, чак ни ме та фо рич но 
(ми слим да ни кад ни сам ни по ми слио), да је мо је пи са ње уре зи
ва ње у ка мен. Ни пи са ње по пе ску, та ко ђе, ни кад ни сам ко ри стио 
као ме ни бли ску фи гу ру. Вра ти мо ли се у онај, че сто по ми ња ни, 
сај бер про стор, по е зи ја је не ка че сти ца у ње му, ко ја мо же оста ти 
не при ме ће на и не бит на, а мо же се и за ка чи ти за не што ве ће и та ко 
ући у не чи је се ћа ње, у не ки про грам, или не што већ то ме на лик. И 
то мо же би ти њен сми сао. Ме ни је мно го бли жа ме та фо ра о обла
ци ма и пе сни ци ма ко ји се по не кад на ђу ме ђу њи ма. То иде у при
лог про ла зно сти, крат ко трај но сти, али и ле по ти ко ју ну ди је дан 
та кав при зор. Во лео бих да су мо је пе сме као обла ци, да мо гу да 
се ви ну у ви си не, да до не су осве же ње. Ни кад ни сам на ја вљи вао 
олу је и не вре ме на, што не зна чи да их ни је би ло, али ја ни сам био 
тај ко ји их је иза зи вао. Сим бо ли ка обла ка ми је бли ска. Ја сам пе
сник за гњу рен у њих. Мо жда сам за то и не ви дљив. 
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ЗВОН КО КА РА НО ВИЋ

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? 

Звон ко Ка ра но вић: Су штин ски, ни шта се не ће про ме ни ти. 
По е зи ја се ни је про ме ни ла од Хо ме ра, да кле по след њих два де сет 
и осам ве ко ва, па не ће ни с по ја вом но вих тех но ло ги ја. По е зи ју 
на про сто не до ти чу тех но ло шке ре во лу ци је. Ње не те ме су љу бав, 
смрт, про ла зност, са мо ћа, све оно што зна мо још од ан тич ког до ба. 
Оно што ће се мо жда про ме ни ти је то да ће са вре ме ни пе сни ци 
мо ти ви са ни ла ко ћом об ја вљи ва ња на ин тер не ту би ти мно го сло
бод ни ји у је зич ким и фор мал ним екс пе ри мен ти ма, и што ће пи та
ња оту ђе но сти и не ста бил них иден ти те та, те ме ко је се већ на ме
ћу као не ке од цен трал них у 21. ве ку, ве ро ват но би ти об ра ђи ва не 
ви ше не го ра ни је.

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-
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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? 

Са да шњост се не пре ста но ме ња, али оно што оста је исто је 
чо век ко ји тра га за сми слом свог по сто ја ња. Ра то ви, пат ња, по хле па, 
оту ђе ње, сви они про дук ти до ми на ци је фи нан сиј ског сек то ра и 
пост де мо кра ти је, ни су ни шта но во у чо ве ко вој исто ри ји. Све су то 
ујед но и те ме по е зи је, те ме не за о би ла зне, „оне ко је тра ју”. Као и 
увек, основ но пи та ње је ко ли ко ће до бре по е зи је оста ти иза све га.

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? 

Чо век мо ра да по зна је по сао ко јим се ба ви, да има алат за тај 
по сао и да не пре ста но уса вр ша ва тех ни ку. По е тич ка са мо свест и 
по зна ва ње тра ди ци је не са мо да су по треб ни не го су и нео п ход ни 
са вре ме ном пе сни ку. По треб ни су по у зда ни ори јен ти ри и све тио
ни ци у да на шњем уз бур ка ном књи жев ном, штам па ном и сај бер 
про сто ру, где сва ко днев на стра хо ви та про из вод ња и при лив ин фор
ма ци ја, уз бр за ње тем па жи во та, за час пре вр ну крх ки пе снич ки 
ча мац или га на су чу у пли ћак. 

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? 

Штам па не збир ке по е зи је ско ро да су не ста ле из књи жа ра. 
Чи та о це по е зи је то ни нај ма ње не до ти че. На мре жи има ју оби ље 
пе снич ког ма те ри ја ла, од чи та вих опу са на ци о нал них и свет ских 
кла си ка до нај но ви јих бро је ва књи жев них ма га зи на, па им од ла зак 
у књи жа ру ни је нео п хо дан. Ако им је баш ста ло до штам па ног при
мер ка, до би ће га од ау то ра на књи жев ној ве че ри. И си ту а ци ја у 
по љу по е зи је ра ди кал но се про ме ни ла. Без об зи ра на не по сто ја ње 
ти ра жа књи га, ди стри бу ци је, кри тич ког од је ка, хо но ра ра, оства
ри ло се Миљ ко ви ће во про ро чан ство да ће сви пи са ти по е зи ју. 
Чи та о це то, та ко ђе, ни нај ма ње не до ти че. Зна ју да их има ма ње 
од пе сни ка, зна ју да су угро же на вр ста.
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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? 

Не раз ми шљам о тим пи та њи ма док пи шем. Кон цен три сан 
сам нај ви ше на је зик, на на ла же ње но вих и све жих лир ских сли ка, 
на кре и ра ње од ре ђе не ат мос фе ре у пе сма ма. По себ но ми је ва жна 
струк ту ра збир ке. Тру дим се да не по но вим оно што сам ра ни је 
ра дио, да сам се бе не ре ци кли рам. 
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ЗВОН КО КА РА НО ВИЋ

БОГ МЕ ЈЕ ПО СЛАО ДА УЧИМ

Бог ме је по слао да учим
и из бе га вам сва ку ди дак тич ност.
Ни сам би рао по сло ве.
Аран жи рао сам из ло ге ри бар ни ца
и шнај дер ских са ло на.
Кле чао у дво ри шту иле гал не де сти ле ри је.
Во зио се на гон до ла ма опу сто ше них са мо по слу га.
Бог ме је по слао да учим, бу дем пас и мач ка,
до ји ља и пле ти ља, су бје кат и пре ди кат,
бу бањ и бас.
У Ку ћи из ла зе ћег сун ца срео сам је
у прат њи де вет не мих де во ја ка.
Раз го ва ра ли смо о ти ши ни
и пра ви ли ма кру же ња.
Пти ца ку ка ви ца на три јум фал ној ка пи ји
све вре ме др жа ла је ње ну стра ну.
Бог ме је по слао да учим,
и ку нем се, био сам со ва над ко лев ком.
По де ти њи ли хо до ча сни ци у фар мер ка ма
се де ли су у за мра че ној со би и пу ши ли.
Ноћ је скри ва ла ва тру под па зу хом.
Сма раг де ра су те по ста зи за пре ти ца ње. 
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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ПЕ СНИЧ КИ ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ ЕРОС  
КАО ВЕЧ НО ВРА ЋА ЊЕ ИСТОГ

Пе снич ка от кро ве ња и по твр да жи вот ног сми сла

Уко ли ко истин ски вре ди, по е зи ја мо ра би ти из раз увек об на
вља ног от кро ве ња ствар но сти, а по го то во от кро ве ња жи вог све та 
и чо ве ка. Ма ти ћев ски ре че но, по е зи ја оди ста је сте „не пре кид на 
све жи на све та”, али та све жи на се по ја вљу је на без број мо гу ћих 
на чи на. Што су ти на чи ни ма ње пред ви ди ви, то је и учи нак пе
снич ког го во ра ви ше от кри ва лач ки, из не над ни ји и бо га ти ји. Он 
то пак је сте са мо под јед ном прет по став ком: да иза свих от кри ћа 
сто ји про ду бље ни ји и об у хват ни ји до жи вљај ствар но сти од оног 
ка кав је до њих по сто јао! И да нам се у тим из не над но сти ма и 
от кри ћи ма пе снич ке ре чи не пре ста но ука зу је не са мо свет ка кав 
ни смо до ње га по зна ва ли не го и свет ко ји по твр ђу је чо ве ко ву мо
гућ ност оп стан ка, а пре све га мо гућ ност из град ње сми сла све га 
по сто је ћег! Жи вот по е зи је мо ра де ло ва ти спа со но сно по жи вот 
као та кав. 

По е зи ја, у сво јим ме на ма, у сво јој веч ној по тре би да се, увек 
из но ва, ино ва циј ски кон сти ту и ше, има, пре свих оста лих, је дан 
је ди ни ко рек тив и јед ну је ди ну истин ску про ве ру, а она је са др жа
на у нео п ход но сти ен те ле хиј ског, те ле о ло шког уте ме ље ња људ ске 
сло бо де у чи ну тра га ња за са мим оп стан ком и за сми сле но шћу 
то га оп стан ка. У не ким об ли ци ма сво је кон кре ти за ци је ино ва тив
ност по не кад са свим из гу би сми сао ка да се осло ни на пер вер ти ра не 
об ли ке ис ку ства ко ји ни су у ста њу да обез бе де пу ни ну и об у хват
ност ствар но сти, па ни истин ско тра га ње за усло ви ма оп стан ка и 
за свр хо ви тим сми слом. У та квим окол но сти ма мно го је сми сле
ни је не ин си сти ра ти на ино ва ци ја ма и на ре во лу ци о нар ним про
ме на ма све га по сто је ћег. Та да се од ино ва ци о не па ра диг ме и ње не 
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зах тев но сти чо век и свет мо ра ју ма ло од мо ри ти, и то она ко ка ко се 
у сфе ри по е ти ке од ре во лу ци о нар ног за но са пре ла зи на ис тра жи
вач ку по све ће ност, те ка ко се у сфе ри кул ту ре од аван гар де пре ла
зи на пост мо дер но ста ње. Та да ће се мно го сми сле ни јим по ка за ти 
от кри ће оног већ дав но по зна тог, али за бо ра вље ног и за ту ре ног 
ис ку ства: то су си ту а ци је у ко ји ма нам се не што ве о ма, ве о ма ста ро 
мо же по ка за ти као веч но мла до! Ди ја лек ти ка от кро ве ња ве о ма до
бро по зна је тај са знај ни мо ме нат ка да се от кри ће но во га пре по зна 
у оно ме што је ар хи пред мет ност и ар хи ствар ност. Кад до та квог 
спо ја от кро ве ња и древ но сти до ђе, то су бла го сло ве ни тре ну ци! 
Јер по е зи ја је, па ра док сал но ре че но, за сно ва на на стра сти от кри ћа 
и ино ви ра ња ствар но сти ко ја се ис по ста вља у об ли ку веч ног вра
ћа ња истог.

Ха лил Џу бран ве ли да „тај на пе ва ња се на ла зи из ме ђу ви бра
ци ја пе ва че вог гла са и ку ца ња ср ца оно га ко ји слу ша”.1 У том сми
слу по е зи ја је пот пу но упо ре ди ва са еро сом као он тич ким на че лом 
ствар но сти и кључ ним чо ве ко вим енер гет ским по ри вом. Кад у чо
ве ку пу ном сна гом про ра ди ерос, он га про тре се она ко ка ко мо же 
са мо ар хи на че ло све га по сто је ћег, али тај по трес се од ви ја на са свим 
нов, не сва ки да шње свеж и нео че ки ван на чин: он се де ша ва, упра во, 
као от кро ве ње! Ерос је, да кле, из раз не чег ар хај ски ста рог, јер при
па да исто ри ји не са мо чи та вог људ ског ро да не го и це лог жи вог 
све та, па чак и све ми ра, тј. уни вер зу ма у це ли ни. Ерос је, исто вре
ме но, нај ди на мич ни ји, нај а у тен тич ни ји и нај ин ди ви ду ал ни ји до
жи вљај сва ке људ ске је дин ке: он је обе ле жен чи ном от кро ве ња са
мо га се бе уну тар це ло куп ног спле та ге не рич ких свој ста ва људ ског 
би ћа и ствар но сти у це ли ни. У то ме се ис ка зу је сми сао об је ди ња
ва ња и ин те гри са ња не чег су штин ски, ар хај ски ста рог и фе но ме
но ло шки мла дог, но вог у људ ском ис ку ству. Веч но вра ћа ње истог 
у ерот ском жи во ту не ког чо ве ка увек се ис по ља ва на ау тен ти чан, 
на гла ше но ин ди ви ду а лан, не по но вљив и не за бо ра ван на чин.

Слич ни про це си и ис хо ди зби ва ју се и у ау тен тич но сти, ин ди
ви ду ал но сти и не по но вљи во сти пе снич ких до га ђа ња. Сва ка истин
ска по е зи ја мо ра ла би се ис по ља ва ти као из ра зи та но ви на без ко је 
би ау тен тич ни из раз на шег до ба био не под но шљи во си ро ма шни ји, 
па из та кве по став ке про ис хо ди им пе ра тив укљу чи ва ња упра во 
те вред но сти и од го ва ра ју ћег на чи на из ра жа ва ња у круг све оп ште 
при хва ће них чи ње ни ца. Али, гле па ра док са, та ман кад са гле да мо 
све чи ни о це ино ви ра ња пе снич ких и књи жев них кон вен ци ја, вр ло 
од луч но ће мо се су о чи ти и са чи ње ни цом да тај об лик из ра зи тих 

1 Ха лил Џу бран, Ду хов не из ре ке, прев. Ја сми на Пу љо, Гра фос, Бе о град, 
б. г., 17.
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ино ва ци ја про го ва ра из ду бо ке ар ха и ке, из не ког ре зер во а ра до жи
вља ја са ко јим осе ћа мо ве ков ну, ми ле ни јум ску при сност, а тај до
жи вљај пот пу но пре ва зи ла зи уске окви ре на шег ин ди ви ду у ма. Све 
то је та ко јер пе снич ко от кро ве ње до но си спе ци фич ну по твр ду жи
вот ног сми сла и не чег он тич ки ва жног за оп ста нак људ ског ро да 
и све та у це ли ни.

Про блем раз вој них то ко ва

Да би се по твр ди ла као пу ни из раз чо ве ко ве сло бо де, по е зи ја 
је одав но, а на ро чи то од по че та ка мо дер ни те та са Ш. Бо дле ром, 
П. Ве р ле ном, А. Рем бо ом, С. Ма лар ме ом, Е. А. По ом, В. Вит ме ном, 
Е. Ди кин сон, М. Ме тер лин ком, Е. Ади јем, А. Г. Ма то шем, Л. Ко сти
ћем, В. Или ћем, Ј. Ду чи ћем, М. Ра ки ћем, С. Пан ду ро ви ћем, В. П. 
Ди сом и др., на сто ја ла да бу де пу но от кри ће ствар но сти. Из тих 
раз ло га је мо дер на по е зи ја увек тра га ла за оним што по е зи ја пре 
то га ни ка да ни је би ла, па је из тих ре зер во а ра соп стве ног не би ћа 
на сто ја ла да утвр ди основ не раз ло ге соп стве ног по сто ја ња. Са аван
гард ним по кре ти ма дру ге и тре ће де це ни је XX ве ка (Г. Апо ли нер, 
Б. Сан драр, Т. Ца ра, А. Бре тон, П. Ели јар, Ф. Су по, Г. Бен, Г. Тракл, 
Б. Брехт, Х. Бал, К. Шви терс, Ф. Т. Ма ри не ти, В. Ма ја ков ски, В. 
Хлеб њи ков, А. Кру чо них, Д. Хармс, Е. Па унд, Е. Е. Ка мингз, В. К. 
Ви ли јамс, Л. Ка шак, С. Ко со вел, Т. Ма ној ло вић, М. Ћур чин, Љ. Ми
цић, Б. В. По љан ски, Д. Алек сић, М. де Бу ли, М. Ри стић, Д. Ма тић, 
А. Ву чо, О. Да ви чо, Љ. Јо цић и др.), као и са нео а ван гар дом (Х. и 
А. де Кам пос, Д. Пи ња та ри, Е. Го мрин гер, Е. Ми чи ни, М. Пер фе
ти, П. Гар ни је, Ж. Ф. Бо ри, А. Шо пен, Ф. За го рич ник, Т. Ша ла мун, 
И. Слам ниг, Б. Ма леш, В. Ра до ва но вић, М. То до ро вић, В. Р. Ту цић, 
В. Де спо тов и др.), тај от клон у од но су на оно што по е зи ја до са да 
ни је би ла по ста јао је све очи глед ни је при су тан, об ли ко ван им пе
ра ти вом ре во лу ци о нар не, ра ди кал не из ме не по е зи је и све та, чак 
и по це ну по вре ме них или трај них жр тво ва ња на пу ту ве чи тог тра
га ња за сми слом све га по сто је ћег. То ком тих до га ђа ња по е зи ја је 
би ла из ло же на три ма ра ди кал ним про це си ма (де спи ри ту а ли за ци
је, де фик ци о на ли за ци је и де ма те ри ја ли за ци је књи жев ног чи на), ко ји 
до при но се да она све ви ше гу би од оних дра го це них функ ци ја 
зна чај них за чо ве ков оп ста нак, а све ви ше раз ви ја по ступ ке соп стве
ног уте ме ље ња као по е тич коино ва тив не, ис тра жи вач котех нич ке 
чи ње ни це. По е зи ја је све очи глед ни је по ста ја ла пре по зна тљи ва и 
дру га чи ја у од но су на тра ди ци ју, она је уме ла да бу де из у зет но под
сти цај на и от кри ва лач ка, али све ма ње је у њој при сут на по тре ба 
да се та квом кре а тив ном прак сом утвр ђу је и по спе шу је оп ста нак 
људ ског ро да и ње го вог све та. Ако смо да нас дра ма тич но су о че ни 
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са гу бит ком та квих сми сло то вор них функ ци ја пе снич ке ре чи, 
ни је ли на стао тре ну так им пе ра тив ног по врат ка пе снич кој ар хаи
ци као от кро ве њу ствар но сти и веч ном вра ћа њу истог? 

Као пе сни ци сред ње ли ни је, ко ји сво ју фор му лу мо дер ни те та 
успе шно гра де чу ва ју ћи ви со ко ре ле вант ну спи ри ту ал ну, фик цио
нал ну и ма те ри јал ну ди мен зи ју пе снич ког чи на, је су пе сни ци по пут 
Ш. Бо дле ра, П. Вер ле на, А. Рем боа, П. Ва ле ри ја, П. Кло де ла, С. Џ. 
Пер са, А. Ми шоа, В. Б. Јеј тса, Т. С. Ели о та, Е. Л. Ма стер са, В. Х. 
Од на, А. Гин збер га, Ш. Хи ни ја, Ш. Ге ор геа, Р. М. Рил кеа, П. Це
ла на, Х. М. Ен цен сбер ге ра, Ђ. Ун га ре ти ја, Г. Г. Лор ке, Ф. Пе сое, 
Х. Л. Бор хе са, К. Ка фа ви ја, Ј. Се фе ри ја, А. Бло ка, Б. Па стер на ка, 
О. Ман дељ шта ма, Н. За бо лоц ког, А. Ах ма то ве, М. Цве та је ве, Ј. 
Брод ског, Ч. Ми ло ша, Т. Ру же ви ча, З. Хер бер та, В. Шим бор ске, 
Л. Бла ге, Н. Ста не скуа, Ј. Пи лин ског, Ш. Ве ре ша, Т. Тран стре ме ра, 
Р. Та го ре, Х. Џу бра на, Е. Коц бе ка, Т. Ује ви ћа, А. Б. Ши ми ћа, С. 
Ми ха ли ћа, Д. Дра го је ви ћа, Ј. Ду чи ћа, В. П. Ди са, М. Цр њан ског, 
Р. Пе тро ви ћа, М. На ста си је ви ћа, Р. Дра ин ца, В. По пе, М. Па вло ви
ћа, И. В. Ла ли ћа и др. Ти нај бо љи пе снич ки при ме ри нам по ка зу ју 
ка ко по е зи ја мо же да, на из глед, на пу сти тра ди ци о нал не функ ци је 
из град ње сми сла, али да се исто вре ме но тим функ ци ја ма вра ћа на 
убе дљи ви ји и нео че ки ва ни ји на чин не го што би се то по сти гло без 
прет ход них лу та ња и упор них ис тра жи ва ња. Нај у бе дљи ви ја до сег
ну ћа сми сла по сти жу се он да ка да нам се учи ни да сми сла ви ше 
не ма, а он се из не на да по ја ви у си ту а ци ја ма ко је се чи не без из ла
зним. Упра во у тој нео че ки ва но сти и у том обр ту, по е зи ја као от кро
ве ње нај е фект ни је оства ру је сво ју ми си ју. 

Та кав обрт нај у спе шни је се оства ру је та ко што се упор но тра
га за, на из глед, ра ди кал но но вим, у про шло сти са свим не по зна тим 
фе но ме ни ма ко је ис по ста вља са вре ме ни, мо дер ни и пост мо дер ни 
свет. За ста ти згр чен над нео че ки ва но шћу но вих по јав них об ли ка 
све та и уко чи ти свест пред тим об ли ци ма не из гле да на ро чи то 
сми сле но. Хе ра клит би из ду би на ар хај ске, мит скофи ло соф ске 
све сти ре као: „Глуп чо век има тај оби чај да оста не за па њен на сва
ку (но ву) реч ко ју чу је.”2 Из не над ним оба сја њи ма све та нај ум ни је 
је при сту пи ти са спрем но шћу да се са гле да и не ка кав ду бљи, скри
ве ни ји сми сао у фе но ме нал но сти би ћа ко ја су нас за се ни ла. А уду
бљи ва њем у при ро ду тих и та квих фе но ме на пре или ка сни је су
сре шће мо се са об ли ци ма ствар но сти ко ји пред ста вља ју њи хов 
ана лог ни, или ге нет ски, или узроч нопо сле дич ни, или са мо при
вид ни и вир ту ел ни аде кват. Кад се у по ет ској све сти ус по ста ви 

2 Ми ро слав Мар ко вић, Фи ло зо фи ја Хе ра кли та Мрач ног, Но лит, Бе о град 
1983, 206.
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не ка кав пред мет, он по чи ње да ра ди у мно штву раз ли чи тих и са
свим нео че ки ва них пра ва ца. От кри ва ње огром них про стран ста ва 
та квих ди се ми на ци о них про це са омо гу ћу је по е зи ји да де лу је исто
вре ме но као от кро ве ње, али и као ар ха и ка; као ин ди ви ду ал ни, из
не над ни до жи вљај, али и као ар хај ски, он тич ки ерос. У том дво стру
ком про ди ра њу и от кро ве њу кри је се оно нај вред ни је што по е зи ја 
мо же да по ну ди.

Тро шност и ефе мер ност фе но ме на ко ји кон сти ту и шу наш 
да на шњи по глед на свет нај бо ље је, сто га, су о чи ти са вре ме ни то
шћу чо ве ко вог по сто ја ња уоп ште, а вре ме ни тост на да ље до ве сти до 
рав ни без вре ме ног и веч ног, ма ко ли ко људ ска ми сао да нас сум
ња ла да та ко шта уоп ште по сто ји. До са да шња ис ку ства нам ја сно 
го во ре ка ко се ове ши ре и ви ше ди мен зи је чо ве ко ве сми сло то вор
но сти нај не о че ки ва ни је от кри ва ју упра во у њој са мој, у по е зи ји. 
По е зи ја, по сво јој при ро ди, мо же та кво от кро ве ње сми сла да обез
бе ди, али да ли то мо гу и по је ди ни пе сни ци, то је пи та ње на ко је се 
од го ва ра са мо ау тен тич ном, не по но вљи вом при ро дом де ла у на ста
ја њу. Због то га сва ова на чел на пи та ња мо ра да раз ре ша ва сам пе
сник, и то сва ким сво јим сти хом, сва ком пе смом, сва ком књи гом, 
као и це ли ном сво га опу са. Уко ли ко же ли да бу де на ви си ни за
дат ка ко ји пе снич ки дух ис по ста вља, пе сник мо ра да, увек из но ва, 
от кри ва са мо га се бе, да от кри ва чи тав свет у ко јем по сто ји и да у 
ње му гра ди сми сао све га по сто је ћег. 

Свет ме ди ја и по ет ске ко му ни ка ци је

По след њих сто ти нак го ди на у сре ди ште па жње пе снич ке и 
књи жев не кре а тив но сти ис по ста ви ли су се об ли ци ме ди ја и по ет ске 
ко му ни ка ци је ко ји до ми ни ра ју у на шем вре ме ну, па пе сни ци при
род но на те иза зо ве од го ва ра ју она ко ка ко им њи хо во зна ње и сен
зи би ли тет на ла жу. Ме диј ски фе но ме ни по пут штам пе, ра ди ја, те
ле гра фа, те ле фо на, фил ма и те ле ви зи је по ста ли су већ чи ни о ци 
кла сич ног мо дер ни те та, па је без њих не мо гу ће за ми сли ти сли ку 
све та чо ве ка мо дер ног и пост мо дер ног до ба. По след њих де це ни ја 
пак у сре ди шту ме диј ске па жње на шао се ин тер нет као нај сло же
ни ји ин тер ме ди јал ни и ин тер ак тив ни об лик ко му ни ка ци је ко ји је 
ика да осми шљен. То не мо же а да не оста ви озбиљ не по сле ди це на 
нај кре а тив ни је об ли ке књи жев не и пе снич ке прак се. Основ на при
ро да књи жев ног и пе снич ког из ра за са др жи не што ар хај ски ста ро, 
али тој ста ри ни увек мо же мо при до да ти и еле мен те ко ји је чи не са
став ним де лом но вих вре ме на у ко ји ма жи ви мо и ства ра мо. При том, 
чи ни о ци мо дер ни те та ни су не ка кав про сти до да так не чем ста рин
ском, не го су они по сле ди ца про ми шља ња ка ко се оно пе снич ки 
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ста рин ско мо же одр жа ти де лат ним и у епо ха ма ко је су бит но дру
га чи је од дав но про ху ја лих вре ме на. Ди ја лек ти ка укр шта ња ар хај
ског и мо дер ног све та ус по ста вља се ду бо ким до жи вљај ним чи ном, 
а не про стом агло ме ра ци јом и ку му ла ци јом чи ње ни ца раз ли чи тог 
про фи ла, че сто без ре да и по рет ка.

У свим фе но ме ни ма ко ји се на ме ћу са ја ким ре во лу ци о нар ним, 
фу ту ри стич ким пре тен зи ја ма мо гу се, чак ре ла тив но ла ко, одво ји
ти они чи ни о ци чи ји су до при но си по вр шни, ли ше ни те мељ ни је 
и ду бље уко ре ње но сти у би ћу по сто је ћег, с јед не стра не, од оних 
чи ни ла ца ко ји, као тра га чи за скри ве ним ду би на ма, мо гу би ти од 
нај ве ћег сми са о ног зна ча ја, с дру ге стра не. Не уме ти одво ји ти та два 
ни воа умет нич ких ви зи ја, то зна чи за у век оста ти у окви ру пу ког 
тех нич ког по и ма ња упра во оних ства ри ко је се мо гу и мо ра ју са
гле да ва ти у пу ној ду хов но и сто риј ској са др жај но сти и сми са о ној 
пу ни ни. Не уме ти одво ји ти та два ни воа умет нич ких ви зи ја, то 
зна чи оста ти пот пу но збу њен пред сло же но шћу и чул ном ша ро ли
ко шћу са вре ме ног све та, те оста ти бес по мо ћан у тра га њу за креа
тив ним пер спек ти ва ма ко је во де ка ду би на ма ар хај ске ствар но сти. 
Је дан од нај у бе дљи ви јих из ра за ове збу ње но сти и бес по моћ но сти 
са др жан је у опре де ље њу мно гих ства ра ла ца ко ји ола ко при ста ју на 
те зу о ефе мер но сти, те пот пу ној тро шно сти сва ког ства ра лач ког 
чи на, па и пе снич ког. Убе ђе ње да и пе сни ци ма пред сто ји да се пре
да ју за ко ни то сти ма тр жи шта, еко но ми је и про фи та је сте јед на од 
нај о па сни јих за блу да и си стем ски спро во ђе них ла жи, за сно ва них 
на про мо ви са њу ефе мер но сти у нај ви ше ин стан це пе снич ког чи на. 
Као што чи сти ерос или мо на шки до жи вљај Бож јег при су ства не
ма ју ма те ри јал ну це ну, та ко и ау тен тич ни пе снич ки чин не мо же 
да се из ра зи еко ном ским вред но сти ма. Пе сник сто га мо ра очу ва ти 
сло бо ду сво га ду ха и мо ра се уз ди ћи из ван сва ког об ли ка за ви сно
сти, док је је ди на ње го ва за ви сност она ко ја му омо гу ћу је пу ну 
сло бо ду – за ви сност ко ја про из ла зи из по све ће но сти пе сни штву 
и пе снич ком от кро ве њу као веч ном вра ћа њу истог.

По е зи ја мо же да ста ну је би ло где, али ма где на ста ла, она мо ра 
не пре ста но да чу ва сво ју ар хај ску пу но ћу пе снич ког по сто ја ња 
све та, као што мо ра да обез бе ди ви ђе ње све та као от кро ве ња. Кул
ту ро ло шки по сма тра но, по е зи ја мо же по сто ја ти у окви ри ма чи сте 
усме но сти, што су по ка за ле оне нај ва жни је фол клор не тра ди ци је 
у ко ји ма се по ја ви ла вр хун ска пе снич ка кре а тив ност. За срп ске 
пе сни ке не мо же оста ти бе зна чај на чи ње ни ца да је упра во срп ска 
усме на по е зи ја је дан од свет ски ре ле вант них фе но ме на, те да су њен 
све у куп ни зна чај тек знат но ка сни је по че ли да до се жу срп ски ау то
ри пи са них књи жев них де ла. По е зи ја мо же по сто ја ти и у окви ри ма 
пре пи си вач ких ак тив но сти, што су на ро чи то убе дљи во по ка за ле 
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нај вред ни је сред њо ве ков не кул ту ре угра ђе не у це ло куп но на сле ђе 
све та. За срп ске пе сни ке не мо же оста ти бе зна чај на чи ње ни ца да 
је упра во срп ска сред њо ве ков на пи сме ност и књи жев ност јед на 
од, та ко ђе, свет ски ре ле вант них фе но ме на у ко јем су бо го сло вље, 
по е зи ја и исто ри ја про го во ри ли у нај при сни јем срод ству. 

По е зи ја, на рав но, нај ди на мич ни је по сто ји у окви ри ма кул ту ре 
пи сме но сти и штам па не књи ге, а ње ни раз вој ни то ко ви по ка за ли 
су из у зет но моћ ну под сти цај ност у по гле ду раз вој них то ко ва пое
зи је и књи жев но сти у це ли ни. По е зи ја и књи жев ност су нај моћ
ни је раз вој не под сти ца је за до би ле упра во у овом пе ри о ду, а срп ска 
књи жев ност је до сти гла вр хун ске до ме те (Ње гош, Ла за Ко стић, 
Ду чић, Дис, Ан дрић, Цр њан ски, Се ли мо вић, Ћо сић, По па, Па вло
вић, Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, Киш, Пе кић, Па вић и др.), упо ре
ди ве са до ме ти ма нај ра зви је ни јих кул ту ра све та.

У ам би јен ту са вре ме не кул ту ре ко ју од ли ку је до ми на ци ја 
елек трон ске ко му ни ка ци је и ви со ко раз ви је ног ин фор ма тич ког 
дру штва, по е зи ја за до би ја не ке но ве функ ци је: штам па на књи га 
и да ље је ва жан ме диј, али све ви ше се тра же но ви об ли ци по пут 
елек трон ске књи ге, ЦДро ма, об ја вљи ва ња пе снич ких тек сто ва 
пре ко дру штве них мре жа и сл. По е зи ја осва ја но ве ме ди је, а с тим 
у ве зи до ла зи и до из ве сних про ме на ти по ва пе снич ке тек сту ал
но сти. Ипак, до кључ них, ре во лу ци о нар них про ме на тек сту ал не 
прак се до шло је знат но ра ни је, још у епо ха ма аван гар де и нео а ван
гар де, а на те ме љу та квих тек сту ал них прак си, као и прак си не што 
од ме ре ни јих, мо дер них, мо дер ни стич ких и пост мо дер них ти по ва 
по е ти ке, по е зи ја је тра жи ла и на ла зи ла соп стве не раз вој не пер спек
ти ве. При том, у усло ви ма раз ви је не про из вод не кон ку рент но сти 
пе сни ци се уме ју пре тва ра ти у раз ви је ни те хон по е тич ки ме наџ мент, 
че сто не спре ман да се по ду хва ти естет ски нај зах тев ни јих об ли ка 
ис тра жи ва ња сми сле но сти по сто ја ња и све ко ли ког са би ра ња сми
сла чо ве ко ве ег зи стен ци је. На тим про це си ма очу ва ња естет ске 
ре ле вант но сти пе снич ког чи на ва ља упор но и де лат но, а још ви ше 
ви зи о нар ски и от кри ва лач ки ра ди ти, а нај ве ћим не по жељ ни ци ма 
у том по све ће нич ком тра га њу ва ља про гла си ти оне ко ји на сто је да 
уна пред оне мо гу ће сва ки го вор о сми сле но сти и бе сми сле но сти чо
ве ко вог по сто ја ња, те пе снич ког све до чан ства о то ме. Са мо та кво 
опре де ље ње и од луч но де ла ње мо гу до при не ти да се вра ти по ве
ре ње у по е зи ју и ње не из ра жај не по тен ци ја ле. 

Сви ти про це си раз гра ни че ња чи сто тех но по е тич ког, с јед не, 
и ду бин ски сми сло твор ног об ли ка го во ра, с дру ге стра не, мно го су, 
ме ђу тим, ста ри ји од ско ра шњих об ли ка ис по ста вља ња ових по е
тич ких ди ле ма, а по сто ја ли су и у вре ме ни ма ка да смо ве ко ви ма, па 
и ми ле ни ји ма би ли да ле ко од ра зних об ли ка са вре ме не ме диј ске 
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прак се. Об ли ци ин тер ме ди јал но сти у ве о ма ви дљи вом об ли ку по
сто ја ли су још у ан ти ци, а по го то во су си сте мат ски ис пи ти ва ни у 
пе ри о ду ба ро ка, да би тек то ком XX и XXI ве ка по ста ли из ра зи то 
до ми нант ни уну тар пер цеп тив ног по ља и кон цеп ту ал ног окви ра 
књи жев но сти као умет но сти. Чак и по јам хи пер тек ста де фи ни сан 
је ше зде се тих, а у не ким еле мен тар ни јим об ли ци ма још че тр де се
тих го ди на ХХ ве ка, да кле – пу не три, чак и пет де це ни ја пре не го 
што је ин тер нет, то ком де ве де се тих го ди на, по чео да за у зи ма про
стор у пост мо дер ном ме диј ском до жи вља ју све та. Но ви све то ви 
увек за поч ну знат но ра ни је не го што се ис по ста ве у сво јим, ја сним 
по јав ним об ли ци ма.

Го не та ње све та као им пе ра тив

Ду хов но и сто риј ски и исто риј ско по е тич ки по сма тра но, ре во
лу ци о нар ност пе снич ког је зи ка одав но је пре шла сво ју кул ми на ци
о ну тач ку. Од вре ме на исто риј ске аван гар де, као и ка сни је по твр де 
у вре ме ну нео а ван гар де, та је ре во лу ци о нар ност у ве ли кој ме ри 
ис цр пла сво је из ра жај не мо гућ но сти, па је ова вр ста ис тра жи ва ња 
при лич но ис тро ше на. Да нас углав ном мо же мо ра чу на ти са ре ла
тив но сит ним, че сто и па тво ре ним об ли ци ма ре во лу ци о нар ног 
ду ха, бу ду ћи да су они круп ни ји за хва ти, ко ји стре ме ка из ме на ма 
чи та вог си сте ма пе сни штва и књи жев но сти као ин сти ту ци је, већ 
те мељ но ис про ба ни. Сто га одав но има мо те жак, по не кад и не при
ја тан ути сак ка ко у на шем вре ме ну су штин ских ре во лу ци ја у књи
жев но сти не ма, упр кос то ме што их још мно ги при жељ ку ју. Мо же
мо се са мо те ши ти не ка квим сит ни јим про ме на ма ко је би смо, у 
скло пу па тво ре ног ре во лу ци о нар ног за но са, мо гли не кри тич ки 
про гла ша ва ти епо хал ним из ме на ма све га по сто је ћег. Уко ли ко пак 
бу де мо по сва ку це ну одр жа ва ли ре то ри ку ре во лу ци о нар не из ме не 
све та, до би ја ће мо са свим по гре шне сли ке ствар но сти и по е зи је, а 
из ми ца ће нам оно нај вред ни је, спо соб но да од го во ри на иза зо ве 
са вре ме ног све та. Ели от је упра во то урав но те же ње ди на мич ких 
про це са те мељ но оба вио у по е зи ји и књи жев но сти, у кри ти ци и 
кул ту ри мо дер ни стич ке и аван гард не епо хе: он је, не по сред но по сле 
Пр вог свет ског ра та, по ка зао ка ко је ис пра зна ре то ри ка чи сте ре во
лу ци о нар но сти и ка ко је она ве о ма опа сна по оп ста нак чо ве ка и ње
го ве кул ту ре. Од бра нив ши по јам тра ди ци је у вре ме ну ка да је тра
ди ци ја про гла ша ва на као за у век ис тро шен, пре ва зи ђен и ште тан 
по јам, овај пе сник, есе ји ста и драм ски пи сац утвр дио је ра цио нал
ни сми сао на ко јем се мо гу уте ме љи ти зна че ње и сми сао пе снич ког 
де ла ко ји би би ли трај ни ји од сва ко днев не, про из вод не или ре цеп
тив не, тех но по е тич ке или тр жи шне ефе мер но сти пе снич ког чи на.
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Јед на од нај ве ћих за блу да на шег вре ме на је сте иде ја да се мо
ра мо ба ви ти пре вас ход но фе но ме ни ма са да шњо сти или про јек то
ва не бу дућ но сти, а да нам си ту а ци ја про шло сти мо же би ти са мо 
из вор фру стра ци ја и дез ин фор ма ци ја. Кри ти ку ју ћи та кве за блу де, 
Ели от је сте био су штин ски у пра ву, а ње го ва са зна ња вре де и да нас, 
прем да ње го во кон крет но пе снич ко и по е тич ко ис ку ство уоп ште 
не мо ра би ти ре ле вант но за мно ге да на шње пе сни ке. И да нас, као и 
у Ели о то во до ба, као и ве ко ви ма ра ни је, сва ки пе сник мо же и мо ра 
да ус по ста ви соп стве ну тра ди циј ску ли ни ју за сно ва ну на ње го вом 
са свим лич ном из бо ру, из бо ру ко ји мо же де ло ва ти крај ње про из
вољ но, чак и не у те ме ље но, али ко ји, без об зи ра на ве ћу или ма њу 
оп шту ва жност, у кон крет ном слу ча ју да је или не да је ва ља не ре
зул та те. Је ди но што оправ да ва сам тај из бор је су упра во ре зул та ти 
и ис хо ди ко је ће пе сник по сти ћи у сво јој пе снич кој прак си.

Што се пе снич ког успе ха ти че, број об ја вље них при ме ра ка 
по ет ских књи га ни је ни ка кво су штин ско ме ри ло. Ти ра жи пе снич
ких књи га је су ма ли, као што су и ра ни јих го ди на и де це ни ја, а 
по го то во ве ко ва би ли ма ли. Но, сво ју вред ност пе сни штво не до
ка зу је ве ли ким ти ра жи ма књи га не го је за сни ва на сна жном деј ству 
у ду би на ма би ћа ма њег бро ја љу ди, спрем них да пре тре су тра го
ве сми сла ко је ре чи со бом но се и спрем них да иза зо ву ре ак ци је 
би ћа на та кав го вор о сми слу. Сво је деј ство на ши ре дру штве не 
сло је ве по е зи ја углав ном оба вља по сред ством из ра зи то сен зи бил них 
љу ди, спрем них да по сле ини ци ја ци је ње ним иза зов ним ду хом и 
са ми по ста ну ре зо на то ри и еми те ри та квих дра го це них ви бра ци
ја. При том те ви бра ци је не ма ју стро го исто риј ски, већ до се жу онај 
су штин ски – ва ни сто риј ски сми сао по е зи је. Или, ка ко то Џу бран 
ве ли: „Умет ност на ста је кад се тај на ви зи ја умет ни ка и ма ни фе ста
ци ја при ро де сло же да на ђу но ве об ли ке.”3 Ино ва ци ја је, да кле, са мо 
је дан аспе кат фе но ме на, и то онај исто риј ски, а пре о ста ла два чи
ни о ца (умет ни ко ва ви зи ја и ма ни фе ста ци ја при ро де), у ве ли кој ме ри 
ани сто риј ски од ре ђе на, мо ра ју да се сло же и хар мо ни зу ју са оним 
пр вим ка ко би умет нич ко де ло би ло истин ски вред но. Умет ност, па 
и по е зи ја, увек је не ка вр ста спо ра зу ма и уса гла ша ва ња про ла зног 
и не про ла зног, исто риј ског и ван вре мен ског, вре мен ског и веч ног.

Оно што да нас пе снич ки по сто ји не мо же се ни ка ко одво ји ти 
од оно га ка ко се не ка да по сто ја ло и ка ко ће се у бу дућ но сти по сто
ја ти. У кон крет ној пе снич кој прак си нај че шће пре по зна је мо ка ко је 
јед ној од ових три ју ди мен зи ја не ми нов но да та пред ност, али тај 
гест ни ка ко не мо же ис кљу чи ти оне дру ге две пре о ста ле вре мен
ске ди мен зи је би ћа и све та. Те две ди мен зи је би ће са мо дис крет ни је 

3 Х. Џу бран, нав. де ло, 21.
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по ста вље не, али не ће и не мо гу би ти ели ми ни са не. Уко ли ко се и 
по ку ша оба ви ти та ква ели ми на ци ја, на пра ви ће се те шка је рес јед
но ди мен зи о нал ног об ли ко ва ња по ет ског би ћа, а од та квих ре дук
тив них по сту па ка, ду го роч но по сма тра но, ни ка кве сре ће не ма. Та кви 
по ступ ци мо гу би ти од ко ри сти у мар ке тин шке и пр о па ган ди стич
ке свр хе, али на пу те ви ма ка та квим свр ха ма истин ски дух по е зи је 
не пре би ва трај но не го са мо ин ци дент но. 

По е зи ја бу дућ но сти упо ри ште ће тра жи ти у чо ве ко вим су о че
њи ма са мно гим, са свим ви дљи вим, опи пљи вим и ма те ри јал ним 
или крај ње не ви дљи вим, скри ве ним и хи по те тич ким фе но ме ни ма, 
па оту да ба вље ње про шло шћу и тра ди ци јом, ко ли ко и ба вље ње 
са да шњо шћу и бу дућ но шћу, и да ље са др жи деј ство дис крет них 
али кон сти ту тив но ва жних ства ра лач ких чи ни ла ца. И нај ре а ли
стич ни ји и нај фан та стич ни ји, и нај ствар ни ји и нај вир ту ел ни ји, и 
нај кон крет ни ји и нај ап стракт ни ји пе снич ки из ра жај ни ка па ци те ти 
мо гу, па и мо ра ју на ћи урав но те же ња, по сле свих об ли ка ан та го
ни за ма и аго ни за ма, ни хи ли за ма и фу ту ри за ма ка кви се у пе сни
штву с раз ло гом мо гу пре по зна ти. Да ли ће се тај на чин урав но
те же ња ма ни фе сто ва ти као пи са ње у ка ме ну или ша ра ње по пе ску, 
да ли ће то би ти из раз ма те ри јал не ро бу сно сти, ве шти не landarta, 
ин тер вен ци ја у про сто ру и пра вље ња вер бал них асам бла жа, или 
ће то би ти из раз ма те ри јал не та на но сти и не у хва тљи во сти ис точ
њач ке ман да ле, мо ли тве ног бру ја или не ких дру гих, кон цеп ту ал
них об ли ка де ма те ри ја ли за ци је де ла, то ни је пи та ње ко је тре ба 
твр до, дог ма тич ки ре ша ва ти. Мо гу ћа су сва ис ку ства ко ја до во де 
до ва ља них, про ми шље них и уз бу ђу ју ћих ис хо да. Пе сник тра га за 
свим оним што би ће је сте, па му ни шта у би ћу по сто је ћег не мо же 
би ти стра но!

Уко ли ко кри ти ка има ика кво га сми сла, он да је то сми сао 
под сти ца ја на без мер на кре а тив на прег ну ћа. Та ква функ ци ја кри
ти ке је да нас уто ли ко по треб ни ја што жи ви мо у вре ме ну ко је је 
по ста ло вр хун ски мај стор об ма на и ла жи, при че му се као су штин
ска на ме ћу са вр ше но пе ри фер на и не ва жна пи та ња, а пра ва и 
истин ска пи та ња чо ве ко вог би ћа ста вље на су на мар ги ну јав ног 
дис кур са, па се, ве о ма че сто, и не ви де. Не пре ста но раз ви ја ти за
пи та ност над све том, иза зи ва ти чо ве ко во чу ђе ње па и кри тич ку 
свест у од но су на све по јав не об ли ке жи во та и све та, то мо ра би ти 
је дан од ва жних и трај них за да та ка истин ске по е зи је, као што мо ра 
би ти и ва жан део обра зов ног си сте ма, ко ји др жи не са мо до се бе 
не го и до чо ве ка као по вла шће ног би ћа све ми ра. Све то је сте мо
гу ће са мо уз услов да ти пе сни ко ви ви ју га ви, ин ди ви ду ал ни, тра
га лач ки пу те ви во де ка от кро ве њу све та и ка од бра ни сми сла чо
ве ко вог по сто ја ња. Пе сник је по зван да ре ша ва не са мо пи та ња свог 
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ин ди ви ду ал ног ста ту са не го и веч на пи та ња чо ве ко вог би ћа, сми сла 
ње го вог дру штве ног по сто ја ња, те уни вер зал ног, он тич ког по рет ка 
све га по сто је ћег. 

Из ра жај ни ап со лут сво је се ди ште на ла зи у сло же но сти чо ве
ко вог би ћа, као и у бес крај но сти све га по сто је ћег, а тај се ап со лут 
ни ка ко не мо же ис црп сти. Та ко не што је Хе ра клит кон ста то вао 
већ и за (људ ску) ду шу, а нек мо ли за све ко ли ки уни вер зум: „Ду ши 
гра ни ца не ћеш на ћи, па ма кар об и шао све пу те ве: та ко је ду бо ко 
(скри ве на) ње на ме ра!”4 Го вор о сми слу све га по сто је ћег ни ка ко, 
да кле, не ће мо ћи да ис цр пи сам сми сао, као што ни ду ша, би ће, 
ствар ност не мо гу ни ка ко би ти ис тро ше ни, ни ти ве ли ки и ма ли 
све то ви, ма кро ко смос и ми кро ко смос мо гу би ти за о кру же ни и 
до ве де ни до ја сно сти ко ја би ели ми ни са ла сва ку по тре бу за за го
нет но шћу и тај на ма све та, за отво ре но шћу ко му ни ка ци је и истин
ском за пи та но шћу пе снич ког ду ха. Ха лил Џу бран на јед ном ме сту 
ве ли: „От крио сам тај ну мо ра раз ми шља ју ћи о ро си.”5 Сва ком 
пе сни ку је у за да так да то да о мо ру го не та у су о че њу са ро сом, као 
што је и у су о че њу са мо рем не ми нов но го не та ти о при ро ди ро се. 
Те ра спо не, ко ји пу те ве пре ла ска од јед не до дру ге ин стан це чи не 
не пре глед ним и бес крај ним, пе сник мо же и мо ра са чу ва ти као 
при ви ле ги ју соп стве не уду бље но сти у свет и ње го ве по јав не об ли
ке. Са мо та ко, а упр кос свим об ли ци ма тех но по е тич ког и сци јен
ти стич ког, ма шин ског и ком пју тер ског ис ку ше ња, пе сни ци мо гу 
би ти до стој ни са вре ме ни ци сво га до ба, али и – по Ше ли је вим 
ре чи ма – „жре ци не схва ће ног на дах ну ћа” и „не при зна ти за ко но
дав ци све та”.6

Мој пут и мо ја лу та ња

Сва ки пе сник мо ра ре ша ва ти пи та ње суд би не по е зи је исто вре
ме но ре ша ва ју ћи и пи та ње соп стве ног би ћа и пи та ње све та и уни
вер зу ма. Пе сник има пра во на све сво је спе ци фич но сти и на укуп ну 
сло же ност свог раз вој ног пу та, а за ме ра ти му због бур них про ме на, 
то зна чи не раз у ме ва ти ди на мич ку, еруп тив ну при ро ду не са мо 
по е зи је не го и све та у ко јем жи ви мо. Пе сник има пра во на сво је 
за но се и пр ко се, на сво је круп не исти не и еруп тив не ви зи је, на ве
ли ке енер гет ске ин јек ци је и ја ке те ра пе ут ске трет ма не по сле ко јих 
би свет тре ба ло да до би је са свим но ви из глед и но ву ау ру. Са мо та ко 
пе сник мо же, и да ље, с пра вом би ти на зи ван жре цом и не при зна тим 

4 М. Мар ко вић, нав. де ло, 150.
5 Х. Џу бран, нав. де ло, 9.
6 Пер си Биш Ше ли, „Од бра на по е зи ја”, прев. Ран ка Ку ић, у: О по е зи ји, прир. 

Бо ри во је Не дић, Про све та, Бе о град 1956, 139. 
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за ко но дав цем све та. Пе сник та кав мо же би ти чак и у слу ча ју ње го
вог пот пу ног не сна ла же ња у жи во ту, чак и уко ли ко ни је у ста њу да 
уре ди и соп стве ни стан, а нек мо ли чи тав све мир, чак и уко ли ко 
се по ка же не вешт да оба вља чи тав низ прак тич них по сло ва и да 
ре гу ли ше еле мен та р не со ци јал не ре ла ци је. Он ће све то успе шно 
пре ва зи ћи уко ли ко бу де спре ман да се су о чи са нај ви шим пи та
њи ма по сто ја ња, са укуп ном дра ма ти ком чо ве ко вог би ћа и са све
о бу хват но шћу све га по сто је ћег. 

Као кре а тор има ги на тив не ствар но сти, као жрец на дах ну ћа 
и не при зна ти за ко но да вац све та пе сник има пра во и оба ве зу да 
уре ђу је уни вер зум у скла ду са сво јим ви зи ја ма и на на чин на ко ји 
га он им пе ра тив но об ли ку је. Уко ли ко се не осме ли да та ко не што 
ма кар по ку ша учи ни ти, пе сник пре ста је да бу де пе сник, а пре тва ра 
се у по слу шног ад ми ни стра тив ног бе ле жни ка по сто је ће ствар но
сти, пре тва ра се у ћа ту не све сног иче га дру гог осим пу ких фор
му ла ра ко ји су му по ну ђе ни из фун ду са еле мен та р не пи сме но сти 
на шег до ба. Да би се из бе гло пу ко ад ми ни стри ра ње у све ту ова квом 
ка кав је, пе сник би мо рао да се су о ча ва са отво ре ним и бол ним пи
та њи ма, са раз вој ним пер спек ти ва ма, као и ко нач ним ис хо ди ма и 
сми слом жи во та и ствар но сти. Крај ње је кон фор ми стич ко ре ше ње 
уко ли ко пе сник не пре ста но сле ди по е тич ке окви ре ус по ста вље не 
у не ком прет ход ном до бу: та ко се мо же пи са ти у не до глед, али ће 
код сва ког истин ског пе сни ка мо ра ти да се ис по ста ви оту жан ути
сак да то на пи са но ви ше не раз го ва ра при сно са све том око се бе. 

Тра же ћи об ли ке тог при сног раз го во ра, ја сам се као пе сник 
ну жно ме њао, па сам са мо ме се би ис по ста вљао ве о ма раз ли чи те 
на ло ге, и то у ме ри у ко јој је и мо је са гле да ва ње све та по ста ја ло 
дру га чи је. У тим про ме на ма сти цао сам мно ге но ве са го вор ни ке 
– чи та о це и кри ти ча ре, а ти ди ја ло зи ја сно су ис ка зи ва ли пу ни 
сми сао и под сти цај ност ко му ни ка ци о них функ ци ја пе снич ког 
чи на: њи хо ва чи та ња уме ла су да ис по ста ве истин ска хер ме не у тич
ка от кри ћа. Има, до ду ше, кри ти ча ра и чи та ла ца ко ји ми не пра шта
ју мо је не ми ре и тра га ња, па и из ве сну про ме ну по е тич ких обра
за ца: они би, ваљ да, ви ше во ле ли пе сни ка ко ји би, по пут ка квог пса, 
био чвр сто ве зан за ку ћи цу ко ја му је на ме ње на. На та ко не што ја 
ни ка да, па ни са да не мо гу да при ста нем: сло бо да лу та ња и ис тра
жи ва ња је сте је дан од основ них пред у сло ва без ко јих не мо гу и 
не ћу пе снич ки да по сто јим. По ме ну ти ри го ро зни кри ти ча ридог
ма ти ча ри не опра шта ју ми, та ко ђе, ни ба вље ње ду хов но и сто риј ском 
ди мен зи јом чо ве ко вог по сто ја ња, а они би же ле ли да сва ки по мен 
ду ха и исто ри је бу де про гла шен чи ном му зеј ске пер фек ци је и из раз 
чи сте спрем но сти да се уби је сва ки об лик жи вог жи во та. Њи ма 
се, да ка ко, не мо же до па сти онај део мо га опу са у ко јем по ка зу јем 
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ка ко је ду хов ни, мо ли тве ни и ми стич ки жи вот и те ка ко по тре бан, 
при су тан и де ла тан у кул ту ри на шег до ба. Та кво окре та ње ду хов
но и сто риј ској ствар но сти уме ло је по не ком кри ти ча ру да за ли чи 
чак и на чин на ру ша ва ња ау то но ми је пе сни штва и књи жев но сти, 
а по го то во на оспо ра ва ње ко дек са по ли тич ке ко рект но сти. Ме ђу
тим, уко ли ко се при хва ти ди на ми чан кон цепт по е зи је као из ра за 
ве чи тог не ми ра чо ве ко вог ума, ње го вих чу ла и ње го вог сен зи би
ли те та, он да озбиљ ни јих раз ло га за за бри ну тост не ма: по е зи ја мо ра 
за се бе са чу ва ти пра во да ула зи у све ри зич не, па и за бра ње не зо не. 
Уко ли ко то не чи ни, он да она ни је и не мо же би ти истин ска по е зи ја! 
А истин ску по е зи ју ни шта не мо же за у ста ви ти уко ли ко оди ста по
сто ји њен ау тен тич ни раз лог по сто ја ња: „Во де нич ни ка мен мо жда 
пад не” – ве ли Џу бран – „али ће ре ка на ста ви ти свој ток ка мо ру.”7

По ме ну ти кри ти ча ри – углав ном на тра гу пост мо дер ни стич
ких на че ла, схва ће них као об лик иде о ло ги је ко ја твр до оба ве зу је 
– при го ва ра ли су ми да сам на чи нио по е тич ки сал то мор та ле, те 
да сам био нео а ван гар ди ста, а сад сам не ка кав кон зер ва ти вац. Али 
кад би па жљи во осмо три ли све оно што сам ура дио, они би мо гли 
ја сно да уо че да ја ни ка да ни сам био нео а ван гар ди ста у пу ном сми
слу ре чи, прем да ће у мом опу су на ћи мно го то га што са др жи чак 
и ве о ма очи глед ну, знат ну нео а ван гард ну по е тич ку ре ле ван ци ју. 
Исто та ко ја ни ка да ни сам по стао кон зер ва ти вац, не го са мо ве о ма 
до след но ис пи ту јем ду хов не и исто риј ске вер ти ка ле срп ске кул ту
ре и тра ди ци је, а све то чи ним тра же ћи об ли ке њи хо вог да на шњег 
ва же ња и спе ци фич не ре ле ван ци је ве за не за до ба у ко јем жи ви мо. 
Да је то оди ста та ко, до во љан је до каз са др жан у ти по ви ма тек сту
ал но сти ко је су у но ви јим мо јим књи га мапо е ма ма на де лу: ту се 
тек сто ви ја вља ју као спе ци фич ни об ли ци кон кре ти стич ке прак се, 
на ђе них тек сто ва, readyma de пи са ња, хи пер ре а ли стич ке сли ке 
све та и исто ри је при ват ног жи во та, а не ће се на ћи не ка ква твр да 
суп стан ци јал ност, по е тич ка тро мост и под ра зу ме ва на оп шта сли ка 
све та убе ђе ног кон зер ва тив ца и кру тог тра ди ци о на ли сте. Уко ли
ко би не ко тра жио те о риј ску пер спек ти ву за оно што сам на чи нио 
у сво јих не ко ли ко нај но ви јих пе снич ких књи гапо е ма, нај при ме
ре ни ју плат фор му мо гао би на ћи у спе ци фич ној, фу ко ов ски ин то
ни ра ној ар хе о ло ги ји зна ња, тач ни је ар хе о ло ги ји са мо спо зна је. 

Се бе сам сма трао и сма трам пост мо дер ни стом, али по себ не 
вр сте, а ту спе ци фич ност из ра зио сам син таг мом „иси ха стич ки 
пост мо де р ни зам”, син таг мом ко ју одав но већ ко ри стим као ин тим
ну по е тич ку озна ку за оно што ства рам. Та озна ка мо же да об у
хва ти ка ко мо је мла да лач ки стра сне је зич котек сту ал не аван ту ре, 

7 Х. Џу бран, нав. де ло, 20. 
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бли ске нео а ван гар ди (Тру ла ја бу ка; Ра кљар. Же лу дац; Зе мљо пис; 
То пло, хлад но; Абра ка да бра; Хоп), та ко и ду хов но и сто риј ска са гле
да ња мо јих по то њих књи гапо е ма (Ве зни ци; По тај ник; Све тил ник; 
Ка ме на чте ни ја, као и упра во за вр ше на књи га Ма тич ни млеч). 
Ова ква по е тич ка по зи ци ја до зво ља ва ка ко по глед у ду бо ку про
шлост и у за пре те не то ко ве тра ди ци је, та ко и по глед у са да шњост 
и бу дућ ност ко ји тек тре ба да се пре по зна ју и опи шу. Сво је пе снич
ке све то ве ја при мам као от кро ве ња, а кроз њих до пи рем до ар хај
ских ду би на ко је ми ша пу ћу о веч ном вра ћа њу истог! То је мој ерос, 
о то ме све до чи мо ја по е зи ја! 
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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

НЕ ГДЕ У ЕОН СКОЈ СФЕ РИ, СВЕ ТЛО СНА ДУ ША  
НИ КО ЛЕ ТЕ СЛЕ СА ЗИ ВА СКУП ШТИ НУ  

БЛА ГО СЛО ВЕ НИХ НА УЧ НИ КА

Бра ћо и се стре,
Од лу чио сам да вас по зо вем
Ка ко би смо одав де, из ћу тљи ве веч но сти,
Про го во ри ли све тло шћу зве зда и пла не та,
Са мо гла сни ка и су гла сни ка. Не ко на и ван,
Да не ка жем – глуп, твр дио би
Да не ма мо сад ми шта го во ри ти,
Јер про шло је на ше. Али ја вам ве лим: 
Све до апо ка лип се
Ду ше на ше шап ћу и ро мо ре!
Са мо мо ра би ти не ког ко ће
Ту енер ги ју збо ра при хва ти ти
И раз у ме ти: не учи ни ли то ма кар
Је дан је ди ни жи ви чо век, ша пат и ро мор
Би ва ће све ти ши на овој пла не ти,
А он да ће га са свим не ста ти, ов де,
Где жи ве они ко ји не ма ју уши да чу ју!
Ја чу јем му ву ка ко вој нич ким ко ра ком
Труп ће по сто лу, ја чу јем ка ко
Тра ва ра сте! Све том су се сил не
Енер гет ске ни ти, не ви дљи ве
И не у ни шти ве, из у кр шта ле та ко
Да те ла на ша по чво ри шти ма укр шта ња
Про на ла зе са ма се бе! А ја вам ка жем: 
На у чи те хо да ти во до рав ним ста за ма, тад утвр ди ће те
Оп ста нак у вре ме ну! Љу де сте ти ме уве за ли
Ни ти ма ово га све та. Али кад се на у чи те
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Хо да ти ус прав но, у ви си не,
До Бож јег ума и веч но сти до ћи ће те,
Као сил на бла гост мо на шког по сла ња.
У том укр шта ју вре ме ни тог и веч ног,
Људ ског и бо жан ског, на ла зи се из во ри ште
И те мељ све га на че му ко смос,
И зна ње о ње му, по чи ва. Са мо енер ги ја
Љу ба ви и зна ња спо ји ти мо же ма кро ко смос
И ми кро ко смос! То је из вор све тло сти жи ве, 
Из ко је сад као ноћ на та ма, сад као
Сун чев сјај, пул си ра чи тав
Свет, при ро да, ти
И ја!
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ПЕ ТАР МА ТО ВИЋ 

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? 

Пе тар Ма то вић: Се лид ба у вир ту ел ни про стор, усу ђу јем се 
ре ћи, ипак ни је то ли ко тра у ма тич на про ме на као што је био пре
ла зак са усме не кул ту ре на пи са ну. Ри там са вре ме но сти ко ји ин
си сти ра на бр зи ни (по тро шње!), а уз ње га и при ро да елек трон ских 
ме ди ја ко ји ви ше ра чу на ју на ви зу ел на ре ше ња на рав но да су иза
зва ли про ме ну у опа жа њу. До вољ но је по зва ти се на ис тра жи ва ња 
ко ја у по пу ла ци ји сред њо шко ла ца бе ле же пад кон цен тра ци је над 
су вим тек стом са пет ми ну та на не пу на два! Не тре ба би ти вр хов ни 
жрец па прет по ста ви ти да ду бо ко ре флек сив на по е зи ја, кон тем пла
тив на, спо ра, у та квом окру же њу за и ста не ма не ку све тлу бу дућ
ност. Па већ са да по је ди не кри ти ча ре од тек ста уда ља ва сло же ност 
је зич ког из ра за, или пак ре флек сив ност ко ја оп те ре ћу је (sic!). Чи
та ти Фа у ста са екра на је за и ста на пор но. При ро да елек трон ских 
ме ди ја та ква је да ће по е зи ја у јед ном тре нут ку мо ра ти да пре тр пи 
од ре ђе на при ла го ђа ва ња, чак јед но на пу шта ње есте тич ких кри те
ри ју ма за рад кул ту ро ло шких, со ци о ло шких; за то ће кон зу мент ску 
ли ни ју пред ста вља ти она ко ја је крат ка, ко ло кви јал на, ур ба ног 
ду ха, са из ра зи том афо ри стич но шћу, ефект ним иди ом ским до сет
ка ма, не ка да крај ње јед но став ног је зи ка и до жи вља ја, оси ро ма ше не 
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ре фе рен ци јал но сти ‒ да кле при хва тљи ва у при ма њу на пр ву! Ви
зу ел но па ко ва ње пе сме ће чи ни ти ње ну це ли ну. О ин тер ак тив но
сти и хи пер лин ко ва њу је до ста већ пи са но, али стра ху јем да ли ће 
бу ду ћи про сеч ни чи та лац, ко ји ће се на ви ћи да све хва та у ле ту, 
има ти до вољ но вре ме на и кон цен тра ци је за ова кве при сту пе. Са
свим сам уве рен да ће и та ква по е зи ја има ти сво је бри љант не мо
мен те. Али за си гур но ће и да ље би ти чи та ла ца ко ји ће тра жи ти 
од ре ђе ну те жи ну зна че ња, би ти за гле да ни у све оно што је иза ре чи, 
и ду го тра је. 

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? 

Све оно што ви ди мо, што нас окру жу је, у че му жи ви мо − про
дукт је чо веч ји, ма ни фе ста ци ја ње го вих те жњи; ода тле до ла зи не 
оба ве за већ спрем ност пе сни ка да опе ва савременe светoве и фе но
ме не. Ва жно је да кроз њих ис ка же мо до жи вља је што се ба шти не 
на но вим, умет ним ства ри ма: ге не ра ци је ко је сти жу уз ра ста ју уз 
про из во де идеј но за че те у Си ли ци јум ској до ли ни. У њи хо вим но
ћи ма до ми ни ра ју све тло сти из не при род них из во ра (нај че шће та 
већ култ на ди од но пла ва), у сва ком слу ча ју ви ше не го не бо озве
зда но. На по слет ку, уз та кве све тло сти, уз при гу ше не зву ке елек
трон ских про ду ка та (вен ти ла то ра, ку ле ра, на ра чу на ру, на при мер) 
ко је упи ја на ша свест пре пу шта мо се цар ству Хип но са: у том окру
же њу да нас са ња мо, у то ме на ша под свест из ла зи на по вр ши ну и 
при ма сва ко дне ви цу у се бе. Ка ко ће је об ра ди ти? 

Не тре ба смет ну ти с ума да су већ осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка ор ни то ло шки ча со пи си у све ту бе ле жи ли по пу ла ци је ку ка ви
ца у ур ба ним је згри ма ко је по дра жа ва ју зву ке трам ва ја, мо тор них 
во зи ла, звуч них сиг на ла на се ма фо ри ма, си ре на хит не по мо ћи, ва
тро га са ца и по ли ци је, са о бра ћај ног ха о са јед ном реч ју. Бе ле жи ли 
су ови ча со пи си и по ве ћа ње број но сти ма лих со ко ло ва – ве тру шки 
у ве ле град ским сре ди на ма, и то ни ма ње ни ви ше не го на вр хо ви
ма обла ко де ра под јед на ко у Лон до ну, Њу јор ку, Банг ко ку или Пе
кин гу. Ова кве по ја ве ни су за о би шле ни Бе о град. Та ко Фон да ци ја 
за за шти ту пти ца – Бе о град бе ле жи: „Си ви со ко и ве тру шка су се 
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при ла го ди ли на бе о град ску гу жву и при хва ти ли да де ле жи вот ни 
про стор са на ма. Мо же мо да де ли мо жи вот ни про стор са со ко ло
ви ма, вр ста ма ко је су при ста ле да сви ју гне зда на на шим те ра са ма. 
Бе о гра ђа ни рет ко гле да ју у не бо и оста ју ус кра ће ни за ужи ва ње 
у са вр ше ном ле ту вр хун ских ур ба них пре да то ра се де ћи у бе о град
ским пар ко ви ма, че ка ју ћи пре воз или гле да ју ћи кроз свој про зор. 
(...) Оста вља њем про сто ра за сме штај гне зда при про јек то ва њу со
ли те ра омо гу ћи ло би се да ови чи ста чи рев но сни је чи сте Бе о град. 
Пти це гра бљи ви це аку му ли ра ју штет не ма те ри је из окол ног про
сто ра пре ко свог пле на, па су ин ди ка то ри ква ли те та жи вот не сре
ди не и по сле ди ца за га ђе ња. (...) Ве тру шка је гра бљи ви ца ко ја је 
ус пе ла да се при ла го ди на шим ур ба ним про сто ри ма где је успе
шни ја не го у при род ном окру же њу.”1 Све ово нам го во ри да иа ко 
кре и ра мо је дан бит но дру га чи ји, умет ни свет, мо жда се спо ри је 
од не ких вр ста при ла го ђа ва мо ње му.

По сто ји ја сна по тре ба да се опе ва ин тер ак ци ја ху ма ног су бјек
та и ур ба них пре де ла: ка ко ре а гу је на ве штач ке из во ре све тла, по
себ но у со би, ме ђу зи до ви ма, а по себ но на отво ре ним про сто ри ма, 
ме ђу ре клам ним па но и ма; ка ко ре а гу је на свој ис кри вље ни од раз 
у ста кли ма не бо де р ским; ко ли ко се из ну тра ме ња кад је под стал
ним над зо ром: ка ме ра на рас кр сни ца ма, ка ме ра на дро но ви ма, ка
ме ра у кан це ла ри ја ма, учи о ни ца ма, ход ни ци ма; све се пра ти, сни ма, 
сва ки де лић сва ко дне ви це оста је убе ле жен на ме мо ри ји за пам ћен 
трај ни је и бо ље не го што би то ура дио људ ски ум; ка ко се на по
слет ку све то од ра жа ва на − иди ом?! Не мо же се про ме ни ти је зик док 
се по глед на свет не про ме ни, утвр ђе но је, та ко да нам књи жев ност, 
њен је зик, осве тља ва све о бу хват ни је свет у ко јем де лу је мо. Да по
јед но ста вим, опе ва ће оно што тра је, ду шу чо веч ју у би ло ком окру
же њу. Екоте о ри ја и екопо е зи ја, ко ји ни су још увек у знат ни јој 
ме ри упли ва ли у на шу ли те ра ту ру, мо жда су до бра илу стра ци ја. 

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? 

Јед на од упа дљи вих ка рак те ри сти ка са вре ме не пе снич ке сце не, 
на ро чи то мла ђе (сред ње?) ге не ра ци је, у Ср би ји је сте хе те ро ге ност 

1 http://vul tu re.org .rs/be o grad skiso ko lo vi/ 
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пе снич ких гла со ва, што под ра зу ме ва и плу ра ли зам њи хо вих ис хо
ди шта. И сва ка ко да је ели о тов ско по и ма ње тра ди ци је жи во, али 
ипак у знат но ма њој ме ри ути цај но не го пре по ла ве ка. Мо жда је 
то на сле ђе нај ин те ре сант ни је ка да се оно да нас иро ни зу је и пер вер
ти ра. А сва ка ко жи ви мо у до бу ка да се иро ни ја уз ди гла са фи гу ре 
на стра те ги ју. У том сми слу она мо же би ти спа со но сно ре ше ње ка да 
се те жи се ман тич ком и ре фе рен ци јал ном оси ро ма ше њу тек ста за
рад не по сред но сти. Ели о то ви ста во ви у пе снич кој прак си са да су 
за ни мљи ви ји кла сич ним про у ча во ци ма књи жев но сти не го са мим 
ау то ри ма. Ви ше ме ин три ги ра да раз ма трам став Ј. Брод ског – да би 
се на пи сао и нај ма њи стих тре ба се стал но пе ћи на ва три је зич ких 
иди о ма од пи та ња тра ди ци је. 

Осе ћам до бру до зу умо ра од (ау то)по е тич ких тек сто ва, ко ји 
све ви ше под ра зу ме ва ју па као те о ри је. По ред осве шћи ва ња о то ме 
шта ра дим док пи шем, по сто ји и јед на дру га ва жност, на звао бих 
је со ци о ло шком, тек сто ва ко ји ма ни фе сту ју по е тич ку са мо свест: 
они де фи ни тив но по ма жу ау то ро ву при сут ност у јав ном про сто ру; 
уз то и ве ћи ни ту ма ча олак ша ва ју по сао. У том сми слу би као вре
дан при мер би ло до бро узе ти ту здра ву сум њу ко јом Т. С. Ели от 
раз ма тра По о ву Фи ло зо фи ју ком по зи ци је. Та вр ста хра бро сти у чи
та њу ау то ри те та и пре да но сти тек сту да нас би нам би ла од зна ча ја. 

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? 

Пи та ње ко је је ова ко по ста вље но мо гло би су ге ри са ти не гда
шњу чак ма сов ност чи та лач ке пу бли ке по е зи је. Ипак, уве рен сам да 
тренд опа да ња ни је дра ма ти чан, не за то што ни је ве ли ки у бро ју, 
већ за то што је ипак ма ли, до зво ли ће те ова кав из раз, у про цен ту. 
Ути сак о ве ћој чи та но сти по е зи је ра ни је мо гао се сте ћи због зна
чај ни је за сту пље но сти пе сни штва у јав ном про сто ру. По том, тре
ба ло би раз ли ко ва ти фи гу ру пе сни ка, ко ја се мо же ми то ло ги зо ва ти, 
и са му по е зи ју. На рав но да ста бил ни си сте ми у се би има ју ви ше 
про сто ра да не гу ју умет но сти и њи хо ву реп цеп ци ју. Ма сов ност 
чи та лач ке пу бли ке за ви си од не ких дру гих аспе ка та, ко ји ре ал но 
са са мом по е зи јом мо жда и не ма ју то ли ко ве зе – од вред но сти дру
штве ног си сте ма, кул тур не и обра зов не др жав не стра те ги је итд. 

Пад пу бли ке, од но сно на пу шта ња не го ва ња (кон тро ле?) од ре
ђе ног уку са од стра не си сте ма сва ка ко олак ша ва пут за но ви не и 
сло бод ни ју раз град њу ка нон ског, па са мим тим и не кон тро ли ше 
ства ра ње дру га чи јих кул тур них мо де ла. Не што се ипак про ме ни ло, 
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па су ва жна пи та ња ка ко вред но ва ти ак ту ел на де ша ва ња, ка квим 
кри те ри ју ми ма, ко јом па ра диг мом? Од го во ри на ова пи та ња би 
нам по не што ре кли о мо гућ но сти ма раз во ја чи та лач ке пу бли ке. 

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? 

Ре чи ко је ка зу ју ту ве ли ку пат њу, то би Јов уре зао у ка мен, с 
по ве ре њем у трај ност и моћ пи са не ре чи да ће пре не ти стра да ња и 
ис ку ше ња, да кле и са ја сним уве ре њем да је та кво вла сти то ис ку
ство од (пре суд не) ва жно сти за људ ски род. Да ли би ије дан са вре
ме ни пе сник по шао од ове пре ми се? 

Ако је пе сма до бра, ни је дан ве тар ко ји раз ве је ре чи у зрн ци ма 
пе ска не ће је пре ћу та ти. Тре ба се под се ти ти Г. Бе на ка да кон ста ту
је да ре чи по се ду ју ла тент ну ег зи стен ци ју ко ја на при ма о ца де лу је 
као ча ро ли ја, те га оспо со бља ва да ту ча ро ли ју пре но си да ље. Мо
жда да нас де лу је по ха ба но став да ру ко пи си не го ре, али суд би на 
Епа о Гил га ме шу или Про це са сва ка ко то по твр ђу ју. Ме ђу тим, у 
си ту а ци ји ка да се пе сник ми ри с ти ме што му ре чи ве тар бри ше не 
ви дим ње го ву ма ло ду шност (уо ста лом, то осе ћа ње бло ки ра ак тив
ност пи са ња) већ фо ку си ра ност на чин ства ра ња, ег зал ти ра ност 
њи ме, на оно што је Ва ле ри ја оп се да ло, а што се оли ча ва у пи та њу 
шта ра дим док пи шем пе сму. 

Али уве рен сам да пи та ње трај но сти тек ста одав но ни је ви ше 
опре сив но за пе сни ке. Оно што да нас мо ри кре а тив це ла ко ви зуе
ли зу јем пре ко те гро теск не сце не са су ђе ња Ј. Брод ском, ка да он на 
оп ту жбе да је дру штве ни па ра зит ја сно од го ва ра да је пи сац, да 
је ње гов по сао да пи ше. По тро шач ко дру штво, ко је је уте ме ље но 
на ста ву да је вре ме но вац, усло ви ло је ни ма ло по ет ску оп се си ју 
са вре ме ног ау то ра, у кон сте ла ци ји са пи та њем мо же мо ре ћи чак 
и при зем ну и су ро ву, али ипак кључ ну, а то је − из бо ри ти се за вре
ме за пи са ње.
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ПЕ ТАР МА ТО ВИЋ 

КО РИ ДОР

Пу те ви се рас про сти ру као та лог у пре вр ну тој шо љи ци
ка фе, ха о тич не ви зи је. Ау то мо би ли у шпи цу: на гло
раз мно жа ва ње пан тљи ча ра по це ста ма: чла нак сам 
огром ног па ра зи та, с ужи ва њем уди шем нафт на 
ис па ре ња: мир по сле по сла, оно у че му бих мо гао
да за спим сном пра вед ни ка: ag nus dei.

Зра ке бле ска ју о ме та лик ха у бу, ло ме се о му ње ви те
бра ни ке. Тор зои иза шо фер шајб ни, не у мор ни пор тре ти
из кан це ла ри је, са шал те ра /се ћа ње: без раз го во ра, 
ру тин ски: зглоб, пе чат/ – ре тро ви зор! Ту их спа зим: 
исто ри ја ко ја те на ау то пу ту пре сти же, без ми гав ца. 

Ка кав иди ли чан при зор: пу ши се ас фалт, флу о ре сцент ни
ком би не зо ни пу та ра, друм дрх ти од ма ши на у из ма гли ци
ми хољ ског смо га. А стра шан је ово ко ри дор ‒ ки ло ме тар 
сат суд бин ски опо ми ње на све то ве у ко је пре ла зиш, 
сад већ ис ку сно по пут хо да ча на жи ци. 
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БРАН КО БР ЂА НИН БА ЈО ВИЋ

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? 

Бран ко Бр ђа нин Ба јо вић: Пра ва по зи ја ће уви јек би ти иста, 
ако је ве ли ка. И за твор ски ру ко пи си на кло зетпа пи ру су умјет нич
ка дје ла, без об зи ра на по сред нич ки ме ди јум. Пра вим пи сци ма је 
све јед на ко, мар ке тингме на џе ри не ка бри ну за „па ко ва ње”. Ни шта 
но во под сун цем, та шти на све је! 

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? 

Ку да ће дру ги, и ка ко, ни ти знам ни ти је па мет но зна ти. А 
слу ти ти још је ди но знам. По е зи ја ко ја је у ме ни, не на пи са на, би ће 
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ис ко ва на од истих ру да и ис пле те на од истих жи ца. Па чак ако и 
не бу де об ја вље на. По е зи је има, про мје не не ма. 

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? 

Нај бо ље је да о то ме бри ну они на ко је се и од но си. Ни сам 
ни мо дер ни, нај ма ње пост мо дер ни пје сник. А чи ни ми се да сам 
и све ма ње пје сник. Ели о тов ска за ми сао ми је одав но бли ска, али 
по е зи ја не на ста је „по про гра му”, ма кар био и нај бо љи. Уви јек има 
оно јед ноне што, НЕО БЈА ШЊИ ВО. Вје ру јем... 

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? 

Раз ло зи су исти као и за дру ге ви до ве обез љу ђе ња и не сре ће. 
Ама, сум њам да су код нас пра ви чи та о ци по е зи је штр ча ли из ван 
Та ра би ћа кро шње. И два на ест апо сто ла су про ми је ни ли сви јет. 
Уви јек сам и пи сао за ша чи цу – мо жда јед ног, иде ал ног. Ка сно је 
ми је ња ти при ступ. А и по ма ло не ју нач кистид но. 

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? 

Све што ства ра мо је као шта пом по во ди ис цр та но. И то је 
ље ко ви то. И зна ти и дје ла ти, све му упр кос. А кад сма лак са мо, ту 
је Хо ра ци је са сво јим „спо ме ни ком”. А и то ва ља зна ти. И ослу шки
ва ти тра чак про свје тље ња и бо жан ски зра чак, у на ма – тре шчи ца ма 
ни шчим. На уска се вра та ула зи у Цар ство Не бе ско, и у По е зи ју! 
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НОК ТУР НО

Све до кле спа ва пре ти ло а срж нам зре не у сте ни
Не бо се рас па ме ти ло ко да ће да се ска ме ни:
Чо ко ти Ло зе Пи ни је Док ве тар цр ни ју нак је
А Ме сец пу ни чи ни је и стре са зве зде у наћ ве

То озго тру си ко ка зна По шљед ње ис ку ше ни је:
 По бе да сва ка по ра зна уз ово му кло бде ни је
Све ма да из о би лу је Ври је у на ма и иште
Мр твих нас ре ка ми лу је док гро жђе си ше жи ли ште

Све је ко не куд оти шло Џа ба се тр си ба гре ње
Уза луд све је по ни кло Про зу кло сви ће ју тре ње
Кле тва се уз нас сто пи ла: Ра су смо се до Мо ри ша
Зми ја нам очи по пи ла од Бу гар ске до Оми ша

Ср мом ли смо се за су ли ко ви но ту у хај ду ке
Одав де ли се ра су ли С Бал кан ске пло че на ку ке
Ов де смо као у при чу Ја тач ки ушли у пе сме –
А ево да ни из ми чу ко ле де ни це са че сме

Млеч нам је мле ко гу ји ње Очај ни ца и све тич је:
Ово смо: Кр до зве ри ње Ко да смо се ме ни чи је
Уза луд ка ме ни ври сак Сла чи ца и пе лин бе ли
О кон цу ко ту пи ви сак Мир ни смо Не ве се ли

Над во да ма Над го ра ма Ко ка па по из над све та
Као мај чин ска ма ра ма Пла ни на древ на рас пе та
Уз пре гршт опој них тра ва И ово ду ше још ма ло –
Док кљу ча ну тар ња стра ва – Ту смо ко пле ме за спа ло
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Кру ни се ка мен дав ни на А Го ру че па ју пе дљи
Из ме ђу кли це и мли на – Цер ква смо као у зе мљи –
Ово је кла нац и ру па Ово је при кра ју ве ка
Ни ов де ни смо ли ску па – Ви ше се не мо же – Не ка:

Ви ше нас не гре је су нац И не ма нас ни у на ма
Са мо још орах ко шту нац ко крв ко ла у ве на ма
Што ка пље Мр тва во да је: Траг бив шег мо ра смо Ба ра
При ми Твор че у ода је оста так јад них се ба ра

Ово нас ов де мно же ство – Смр лу коб у утр о ба ма
Па чи ни ве ље тор же ство: Врг ни нас иним про ба ма
Јер пам ће ње је сла бо Јер за бо рав је ве чи ти
Па пад ни ста ра та ра бо То ли ће нас из ле чи ти

Жи ви мо или мри је мо да но ви не би ги ну ли
Бар ов де да се скри је мо Или смо уза луд ми ну ли
Ко смрт ни не из ле чи во Ко од тра ја ња бо ла ни:
Па не ка сев не се чи во – Дав но ја та ган ско ва ни

Из про др то га каф та на По над ког ор ли ше ста ре
По гре би трун с дна ка за на Ко чак та ром уз че ста ре
Ути шај ви шње буб ња ве Спле ти нас с до брим тра ва ма
Ја ви се с грд не ук ња ве бар му њом над на шим гла ва ма

И не ка све се по на вља Ко удар клат на о зво но
И Име Го спод ње про сла вља И на ше зр но иско но 
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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

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? 

Жар ко Ми лен ко вић: Љу ди (на ро чи то ства ра о ци) су скло ни ми
шље њу да је њи хо во вре ме, тј. вре ме у ко ме жи ве нај дра ма тич ни
је, да се об ја вљу је у свој сво јој пу но ћи са зре ва ња, да све ту до ла зи 
крај, али увек се из но ва ис по ста ви да је свет пре жи вео и да за пра во 
то ни је нај го ре што се мо же до го ди ти. Да увек има го ре! Да је, за
пра во, увек све го ре и цр ње. Исто је и са књи жев но шћу. Зна мо да 
се књи жев ност кроз ве ко ве раз ви ја ла на све мо гу ће на чи не и кроз 
све ви до ве. Од цр та ња по пе ћин ским сво до ви ма, уре зи ва ња „чр та 
и ре за” по ка ме ним пло ча ма, ко жи, пер га мен ту, сви ли, па ако баш 
же ли мо и ико но пи са њем, фре ско пи са њем, скулп ту ром (у сред њем 
ве ку). По ја ва штам па ри је је би ла не што што се ду го сма тра ло не
пре ва зи ђе ним изу мом, све до по ја ве ком пју те ра и ин тер не та. Ло
ги чан след је да књи жев ност ис ко ри сти све те ре сур се ко ји јој се 
на ме ћу. Али код нас се де ша ва још не што што је ве о ма те шко опи
са ти. А то је фе но мен из да ва штва ко је сво је књи ге све ви ше при
бли жа ва по тен ци јал ним чи та о ци ма, та ко да се да нас из гу би ло 
не што што се зва ло књи жа ра, јер се да нас књи ге мо гу на ћи сву да, од 
тра фи ка до су пер мар ке та и тр жних цен та ра. На ме ће се пи та ње ка ко 
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смо до шли до те зе да ће штам па ну књи гу за ме ни ти елек трон ска 
књи га, или не са мо елек трон ска књи га већ фраг мен ти ра су ти по 
ра зно ра зним сај то ви ма и дру штве ним мре жа ма? Чи ње ни ца је да 
је књи жев ност, а и умет ност уоп ште, у ве ли кој кри зи, али то ни је 
ни шта но во, јер смо у пре ла зном до бу, што на пи сца и умет ни ка 
де лу је збу њу ју ће и си лом при ли ка га на го ни да тра жи но ве на чи не 
из ра жа ва ња, што има за циљ от клон од јед не вр сте ли те ра ту ре, оне 
нај че шће пла си ра не по овим им про ви зо ва ним књи жа ра ма, да ства
ра не што но во, ели ти стич ко, јер сма тра да је штам па на књи га 
не што пре ва зи ђе но и по мод но. Да кле, за са мо ста ње књи жев но сти 
кри ви смо ми, не ин тер нет ни ти дру штве не мре же. Дру го је не што 
што се зо ве при бли жа ва ње по тен ци јал ном чи та о цу, али то се по
ка за ло пот пу но де гу тант но и са штам па ним књи га ма. Не ко ко га 
не за ни ма по е зи ја не ће је чи та ти ни ти у ча со пи су, књи зи, ни ти на 
ин тер не ту, Феј сбу ку и Тви те ру, ни ти на би ло ко јем дру гом ме сту. 
Дру га ствар је са сли ка ма. Из гле да да се чо ве ков ум ни је мно го раз
вио с об зи ром да и да ље сма тра да „сли ка го во ри ви ше од хи ља ду 
ре чи”. Ме ђу тим, по е зи ја ће пре жи ве ти и за то је ве о ма ва жна уло га 
и по сто ја ње пе сни ка у оскуд ном вре ме 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? 

Не мо гу а да се ов де не при се тим ре чи То ма са Стерн са Ели о та, 
оца мо дер не по е зи је, да сва ки пе сник пи шу ћи се бе пи ше и сво је 
вре ме. И Иван В. Ла лић је имао слич но ми шље ње, та ко су на ста ла 
Че ти ри ка но на. А још је сре ди ном про шлог ве ка ни ка ра гван ски 
пе сник Ер не сто Кар де нал пи сао сво је Псал ме, про тест про тив по
тро шач ког дру штва, дик та ту ре и ра та. То је тзв. екс те ри о ри стич ка 
по е зи ја. Но ви ца Та дић је та ко ђе пи сао по е зи ју у ко ју је уно сио све 
по ша сти са вре ме ног чо ве ка. Да кле, мо гу ће је да се по е зи ја раз ра
чу на са оним што јој но си вре ме, са мо је по треб на пра ва ме ра и 
на чин. С дру ге стра не, је дан ве ли ки пе сник је ре као да све што 
истин ски во лиш тра је, оста ло је шља ка. А по е зи ја на ста је упра во 
из свог не ста ја ња.
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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? 

Ели от је с пра вом не за о би ла зан ка да се го во ри о по е зи ји. Ме
ђу тим, не ка ко су ми стра на та тер ми но ло шка од ре ђе ња ко ја сво је 
по сто ја ње гра де на не ги ра њу не чи јег по сто ја ња. Има ли смо мо дер
ни зам, па аван гар ду, нео сим бо ли зам, пост мо дер ни зам, а са да се 
у не до стат ку не ког срећ ни јег тер ми на ко ри сти ду пло пост – пост
пост мо дер ни зам. На Ко со ву и Ме то хи ји, где жи вим, на де лу је не
што слич но (са мо мно го опа сни је, јер се ра ди о жи во ту, не о по е
зи ји) као са овим тер ми ни ма, и за ин сти ту ци је у При шти ни ја сам 
део не ве ћин ске за јед ни це. Део не ве ћин ске за јед ни це сам и у по е
зи ји. Ја про сто ве ру јем да је не мо гу ће пи са ти по е зи ју без све сти 
о то ме да су пре ме не пи са ли мно ги пе сни ци и да ће на кон ме не 
не ко дру ги пи са ти по е зи ју, а ка ко се ја бу дем по на шао пре ма сво
јим прет ход ни ци ма, та ко ће се и они ко ји ће тек пи са ти од но си ти 
пре ма ме ни. Ели от је та ко ђе ми слио да је пот пу но ори ги нал на 
пе сма ап со лут но ло ша пе сма. Ја се пи там да ли је уоп ште мо гу ћа 
пот пу но ори ги нал на пе сма. Да ли постпост мо дер ни пе сни ци по
ла жу на ори ги нал ност? Бог дан По по вић је јед ном за пи сао да је 
тра ди ци ја ка ква год да је, ипак не ки осло нац. А аван гард ни пе сни
ци су ми сли ли да ства ра ју пот пу но ори ги нал ну по е зи ју, ме ђу тим 
пре ва ри ли су се, јер ка ко је ре кла ум на Иси до ра Се ку лић, сва ка 
мо дер ност јед ном по ста не до бра тра ди ци ја. Сва ка ко, тре ба се сло
жи ти и с Цр њан ским, да од тра ди ци је тре ба узи ма ти оно што не 
пре чи раз вој мо дер ног.

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? 

До бро је пи та ње ка ко смо од Миљ ко ви ће вог да ће „по е зи ју 
сви пи са ти” до шли до то га да по е зи ју ни ко не чи та. Мо жда је у 
то ме нај ве ћи про блем, што по е зи ју сви пи шу, те је за то ни ко и не 
чи та. Још на сту ди ја ма, на па у зи из ме ђу пре да ва ња, се де ло је нас 
не ко ли ко ко ле га и при ча ло о књи жев но сти. При дру жио нам се и 
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чо век ко ји ра ди на фа кул те ту. Ка да га је је дан ко ле га упи тао шта 
чи та, овај је од го во рио: „Ни шта не чи там, ја пи шем.” Да ли је мо
гу ђе пи са ти без чи та ња? Из гле да да је у мо ди пи са ње, али не и 
чи та ње.

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? 

Хел дер лин се пи тао: „Че му пе сни ци у оскуд но вре ме?”, а Па ул 
Це лан о сми слу по е зи је на кон Ау шви ца. До дао бих и Ја се нов ца и 
свих дру гих ме ста стра да ња, јер „Кад умре чо век, / и мо је ср це ру
шно је”. Се ти мо се и На ста си је ви ће вих „Ре чи у ка ме ну” и сти ха: 
„кључ кљу ча у вра ти ма вра та”. Ето то је по е зи ја. У Епу о Гил га ме-
шу се ка же: „У твр дом ка ме ну уре за на су сва де ла и пат ње љу ди.” 
Дру га је ствар што на постпост мо дер ног чи та о ца и ре чи у ка ме
ну де лу ју као ре чи на пе ску пре не го што их та лас за пљу сне. А за 
то је крив пе сник ко ји ло ви, а уло вљен је. 
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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЛЕТ ЊА КИ ША

Ка да је по чи ња ла 
Да па да
По ми сли ли смо да је 
Крај 
Да је Бог бли зу
По на да ли смо се

Ме ђу тим 
Ка да је пре ста ла
Схва ти ли смо
Да је крај да ле ко
Ко ли ко и Бог
И да у пра ху не ста је страх 
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ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ

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? 

Ђор ђе Ку бу рић: Ако има мо у ви ду да је про зни дис курс има
не н тан и до ми нан тан и у ван ли те рар ном, под ра зу ме ва ју ћем и ко
му ни ка циј ском ви ду, по све је нор мал но да је он под ло жни ји ути
ца ји ма ко је нам пру жа ју бла го де ти ин тер не та. По е зи ја је, ипак, у 
том сми слу кон зер ва тив ни ја и, след стве но то ме, ре као бих и ста
бил ни ја. Не де лу је ми пре те ра но ве ро ват но (п)оства ри ва ње би ло 
ко је од по бро ја них ва ри ја на та. Ин те ре сант но је да та ко зва на тви
те ра ту ра, бар за са да, ни је по ста ла по го дан аре ал за ар ти ку ли са ње 
пе снич ких ура да ка, упр кос крат кој и ла пи дар ној фор ми.

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? 
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„Али оно што тра је, за сни ва ју пе сни ци.” Овај ве ли чан стве ни 
и без вре ме ни стих Фри дри ха Хел дер ли на мо жда је оп ти ма лан од
го вор на ово ви спре но пи та ње. На и ме, по е зи ја, али са мо она вр хун
ска, је сте не што што вас по ста вља стан дар де, не са мо ли те рар не 
већ и ци ви за циј ске. Она је су пер и ор ни ја и од фи ло зо фи је и од есте
ти ке и од ре ли ги је. По е зи ја је од у век све до чи ла и о ра то ви ма, епо
хал ним тур бу лен ци ја ма, ба ви ла се вре ме ном са да шњим, про шлим 
и бу ду ћим. Та ко, пе сни штво не са мо да „има шан се да... са вла да 
гра ђу ко јој јој пру жа са вре ме ни свет” не го то упра во и по сти же. Не, 
на рав но, у свим по бро ја ним сег мен ти ма. Али ако су са вре ме ни 
пе сни ци пре жи ве ли пост мо дер ни зам, из бо ри ће се и са пост ху ма
ни змом и пост де мо кра ти јом.

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? 

Ово пи та ње је па ра док сал но, тј. исто вре ме но је и ко но та тив но 
и де но та тив но. С јед не стра не има мо „по е тич ку са мо свест” ео ип со, 
а су прот но то ме, сво је вр сну су ге сти ју ути ли тар но сти. Но, те ре фе
рен це уоб ли че не су си сте мом спо је них су до ва, на ро чи то ако го
во ри мо о постпост мо дер ни, од но сно ак ту ел ној по е зи ји. Има ту и 
тра ди ци о на ли зма, и (нео)аван гар де, и још увек ути цај не пост мо
дер не. У са вре ме ној срп ској по е зи ји има мо пе сни ке ко ји пи шу у 
ве за ном сти ху и ко ри сте тра ди ци о нал не ме трич ке обра сце, у ко је 
ин те гри шу те мат ске окви ре као што су мо де ли по пу лар не кул ту ре 
или пу ке сва ко дне ви це. А пе сме ко је су сво је вре ме но пи са ли, на 
при мер, Во ји слав Де спо тов или Ву ји ца Ре шин Ту цић или Ду шан 
Ву кај ло вић мо же мо до жи ве ти и као да су на ста ле да нас, или ко ју 
де це ни ју ра ни је у од но су на вре ме ка да су на пи са не.

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? 

Те шко ми је за ми сли во ви де ти не ког на пла жи ка ко чи та не ку 
пе снич ку збир ку. То да се про за кон зу ми ра у та квим окол но сти ма 
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је сте не што што се под ра зу ме ва. Чак, пре мно го го ди на, ви део сам 
јед ну мла ду же ну ка ко, крај ба зе на, чи та Кјер ке го ра. „Илиили.” 
Де бе ла књи жу ри на на ве ла ме је на Тол сто ја или Шо ло хо ва.

Но, по е зи ја је и ра ни је, па и са да, би ла пред мет ин те ре со ва ња 
по све ће них и рет ких чи та ла ца. Углав ном, са мих пе сни ка и кри ти
ча ра. Ми слим да је ин тер нет ме диј ко ји афир ми ше чи та ње по е зи је. 
Има ви ше пор та ла где љу би те љи по ста вља ју ода бра не пе сме. Пе
сни ци пре ко дру штве них мре жа (на ро чи то на Феј сбу ку) об ја вљу ју 
сво је ра до ва, и то је екс клу зив на при ли ка да их ви ди мо пре не го 
што се по ја ве у ча со пи си ма или у књи га ма.

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? 

Ду бо ко ве ру јем у ово пр во. Ла пи дар ност и је сте сми сле ност 
по е зи је. По е зи ја ни је тек на дах ну ће већ и на по ран рад. Та ко зва на 
ра дост ства ра ња не рет ко је у ко ли зи ји са ре ал но шћу ства ра ња. 
Ре чи уре за не у ка мен оста ју, оне упи са не у пе сак ефе мер не су. Али 
ипак се на ђе не ко ко ће их упам ти ти, не где за пи са ти, по хра ни ти 
у ме мо ри ји се ћа ња или ра чу на ра. По е зи ја је ме та фи зи ка: зи да ни ца 
на пе ску. 
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ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ

ЛЕТО У ПРЕДГРАЂУ

Док глечери, да не кажем где, ваљају своје снове,
Ја косим посну траву.
Мачке жмиркају & преду на баштенском столу, уместо да скачу 

по њему.

Дрвета су стабилна, зелена и лицемерна.
Кише – ретке и досадне – узнемирују кишне људе.
Кад пукне гром, сви се радују, хистерично.

Негде, над каквим морем, лети галеб.
И прави сенку другом галебу, који плута кô патка.

Подне је.

У суседном дворишту је врућина. Мешалица за бетон стамено 
бруји.

А други комшија се разголитио у базену, закрабуљен слушалицама.
Њиште му коњи у ушима.
Знам то.
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СИ НИ ША ТУ ЦИЋ

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? 

Си ни ша Ту цић: У по след њих два де се так го ди на ин тер нет је 
по стао у тех но ло шком сми слу оства ре на по ст мо дер ни сти чка књи
жев на уто пи ја, ве ли ка књи га о ко јој се ма шта ло мно го пре по ја ве 
гло бал не мре же. Бес крај ни хи пер текст ко ји се мре жно ши ри чи та
вом пла не том пру жа мо гућ но сти за нај ра зли чи ти је по ет ске екс пе
ри мен те. По ста ло је ре ал но на ве о ма јед но ста ван начин уба ци ва ти 
сли ку, тон ски и филм ски за пис у текст као ине грал ни део књи жев
ног де ла, и ти ме про ши ри ти и уве ћа ти се ман тич ки по тен ци јал за 
раз ли чи те ин тер пре та ци је и ту ма че ња. – Свет по сто ји да би се за
вр шио јед ном књи гом, пи сао је фран цу ски сим бо ли ста Сте фан Ма
лар ме. О књи зи као отво ре ном де лу, ко је се мо же на до гра ђи ва ти 
и до пи си ва ти, про ми шљао је не дав но пре ми ну ли ита ли јан ски књи
жев ник и те о ре ти чар Ум бер то Еко. Чи ни се да је гест клик та ња на 
дуг ме ком пју тер ског ми ша и ула зак на линк вебсај та омо гу ћио да 
Бор хе сов Алеф, јед на тач ка у про сто ру ко ја са др жи све оста ле тач
ке, бу де на ша сва ко днев на хи пер тек сту ал на ре ал ност. По ја вом ин
тер не та и дру гих об ли ка вир ту ел не ко му ни ка ци је у но вим ме ди ји ма 
књи жев ност је на нов на чин ак ту е ли зо ва на. Би ти вир ту е лан, зна
чи пи са ти, тач ни је штам па ти, за пи сао је фи ло зоф Ми ха ил Еп штејн 
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у свом есе ју „О вир ту ел ној књи жев но сти”, до да ју ћи да се ни ка кав 
исто риј ски по зна ти ли те ра ту ро цен три зам не мо же по ре ди ти по 
сво јој екс пан зи ји са овим про сто ром ко ји је скроз ли те ра ран од 
цен тра до пе ри фе ри је.1 Ипак, по не кад је те шко у том мо ру тек сто ва 
одво ји ти до бру по е зи ју од ло ше. Са ма до ступ ност бло го ва, Тви те
ра, Феј сбу ка и дру гих со ци јал них мре жа на ин тер не ту омо гу ћа ва 
сва ко ме да без уред ни ка об ја ви оно што је на пи сао и да то чи тао
ци мо гу да про чи та ју. Де ша ва се да по е зи ја на ин тер не ту не рет ко 
би ва по ста вље на без ика квог про ми шља ња. У мно штву тек ста на
пи са но по не кад гу би сми сао, а је зик би ва ли шен ви ше знач но сти, 
све ден на по јед но ста вље ну по ру ку без ме та фо ри ке, оне о би ча ва ња 
је зи ка и не мо же трај ни је да за др жи па жњу ис ку сног и обра зо ва ног 
чи та о ца. Вир ту ел на тек сту ал на уто пи ја на ин тер не ту мо же би ти 
про стор кре а тив но сти, али и ме сто за ис пра зно „ис пу ца ва ње” ре чи. 
Сло бо да ко ја је про пе ва ла на гло бал ним мре жа ма по но во ап деј ту је 
чу ве не Миљ ко ви ће ве сти хо ве.

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? 

По чев од ро ман ти зма, пре ко мо дер не, па све до да на шњих 
да на, пе сник је осве шћи вао соп стве ни по ло жај у све ту. Пе сма је 
по сти гла вр ху нац ка да је до сти гла свест о са мој се би, а је зик пе сме 
по чео да пе ва о пе сми. Пе сни ци дру ге по ло ви не де вет на е стог и 
по чет ка два де се тог ве ка учи ни ли су пре врат, јер је са по ја вом мо
дер не по е зи је ус по ста вљен нов од нос пре ма је зи ку као ме ди ју му 
у ко ме на ста је по е зи ја. Убр зо је до шло до по ја ве аван гар де и свих 
ино ва ци ја ко ју су аван гард ни по кре ти до не ли са со бом у два де се том 
ве ку. Из аван гард них и нео а ван гард них екс пе ри ме на та на ста ла је 
кон кре ти стич ка, ви зу ел на, па чак и ком пју тер ска пе сма. У два де
се том ве ку ва жно је би ло би ти нов, пра ти ти тен ден ци је у са вре ме
ној по е зи ји, до би ја ти ин фор ма ци је о то ме шта је тре нут но ак ту
ел но у књи жев но сти, не за о ста ја ти... А он да је до шло до за си ће ња 
екс пе ри мен том и ино ва ци ја ма. Са вре ме ни пе сни ци су кроз нео сим

1 Ми ха ил Еп штејн, Пост мо дер ни зам, Zep ter Bo ok World, Бе о град 1998, 
109–110. 
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бо ли зам, а ка сни је и раз ли чи те об ли ке постмо дер ни зма, ре ак туа
ли зо ва ли тра ди ци ју. По ја вом ин тер не та као гло бал не би бли о те ке 
све је до ступ но са да и ов де, а тр ка за ин фор ма ци ја ма по ста ла је 
из ли шна. У та квој си ту а ци ји мно го је бит ни је ство ри ти ау то ном ни 
про стор кре а тив но сти и не под ле ћи ак ту ел ним дис кур си ма по тро
шач ког дру штва ко је на ме ће ул ти ма тив ни и јед но о бра зни по глед 
на ствар ност око нас. По е зи ја има шан су да са вла да са вре ме ни 
свет је ди но ако по ста вља пи та ња и не бе жи од сво је су шти не, за 
шта је по не кад по треб но би ти и ана хрон у од но су на вре ме, са чу
ва ти по зи ци ју из ко је је мо гу ће пи са ти, а да то има сми сла. Из та кве 
по зи ци је ства ра пе сник Ни ка Ду ша нов2, чи ја по е зи ја же ли да из
мак не сва кој кри ти чар ској ма ши ни, дис кур су, упо тре бљи во сти. 
Она је при сут на у ак ту ел но сти, али са за др шком. Не же ли да бу де 
ви дљи во ак ту е лан, али ни не на гла ша ва сво ју не ак ту ел ност, у скла
ду са оним што је фи ло зоф Ђор ђо Агам бен за пи сао у свом есе ју о 
са вре ме но сти: „За и ста при па да сво је му вре ме ну, за и ста је са вре мен 
онај ко ји не ко ин ци ди ра са вр ше но с њим ни ти се при ла го ђа ва 
ње го вим за хтје ви ма и за то је, у том сми слу, не ак ту а лан; но упра
во за то, упра во пре ко тог из два ја ња и тог ана кро ни зма, он је ви ше 
не го дру ги ка дар опа жа ти и до ку чи ти сво је ври је ме.”3 По ста вља ње 
на су прот, ко је ве ћи на са вре ме них пе сни ка из но си у ви ду дру штве
нопо ет ског ак ти ви зма на дру штве ним мре жа ма, бло го ви ма, феј сбук 
стра ни ца ма, Ни ка Ду ша нов пот цр та ва не на ме тљи во, гра фит ном 
олов ком, ме ким су бјек том ко ји сво јом дис крет но шћу ула зи у са му 
срж ак ту ел но сти и на мо мен те ис по ља ва суп тил ну де струк ци ју 
по сто је ћег.

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 де р ним пе сни ци ма? 

Је дан од ве ли ких про бле ма са вре ме не по е зи је је да не ки пе сни
ци, у же љи да бу ду при сут ни на сце ни, об ја вљу ју збир ку за збир ком, 
по на вља ју ћи пе снич ке по ступ ке, мо ти ве и те ме, што до во ди до за

2 До са да је Ни ка Ду ша нов об ја вио две збир ке пе са ма: Ба цач но же ва, Ма
ти ца срп ска, Но ви Сад 2005. и По вра так у Шар ле вил, Удружење књижевника 
и књижевних преводилаца Панчева, Пан че во 2015. 

3 Gi or gio Agam ben, Che cos’è il con tem po ra neo?, prev. Ma rio Ko pić, Not te tem po, 
Ro ma 2008: из вор сајт pe sca nik.ne t. 
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си ће ња и не мо гућ но сти да се иде да ље. По вра так пе снич кој тра ди
ци ји и ње но по зна ва ње мо ра да има ве зе са са вре ме но шћу. Ни ка да 
ни сам мо гао да раз у мем по де лу на пе сни ке ели о тов ског схва та ња 
по е зи је и по зна ва ња пе снич ке тра ди ци је с јед не стра не и оне ко ји су 
скло ни аван гар ди и екс пе ри мен ти ма. Мо жда је она ва жи ла не ка да, 
али да нас ни је та ко. Би ло да сти хо ви ре фе ри шу на књи жев ну тра
ди ци ју или да пе сник сво јом по е зи јом до но си је зич ке ино ва ци је, 
про чи та но тре ба да до ти че са вре ме ног чи та о ца, а пе сма мо ра да 
бу де до бра.

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? 

На кон свих ра то ва, кри за и не сре ћа на овим про сто ри ма, би ло 
је за оче ки ва ти да ће књи жев ни ци би ти окре ну ти про зи и да ће сва
ко има ти по тре бу да у фор ми ро ма на ис при ча соп стве ни на ра тив о 
де ве де се тим. Ме ђу тим, у по след њих де сет го ди на мла ди пи сци у 
Ср би ји окре ћу се по е зи ји. На књи жев ној сце ни по ја ви ло се пе де се так 
но вих пе снич ких име на (ро ђе них из ме ђу 1975. и 1985. го ди не) са по 
не ко ли ко об ја вље них збир ки пе са ма. У вре ме ну гло ба ли за ци је и 
све оп ште ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре ства ра о ци се ис по ља ва ју у 
по е зи ји, као апарт ном књи жев ном жан ру, што је по ме ни до бро. С 
дру ге стра не има мо по тре бу пе сни ка за са мо про мо ци јом, јав ним 
на сту пом. Број не су књи жев не ве че ри на ко ји ма се из во ди по е зи ја уз 
му зич ку прат њу, сле му је, так ми чи, за ба вља... Ова кви ви до ви по пу
ла ри за ци је по е зи је до во де то га да то га да мно ги по чи њу да пи шу 
пе сме, за и не ре со ва ни до ла зе да слу ша ју, али с дру ге стра не има мо 
све ма ње чи та ла ца. Пра ва по е зи ја зах те ва по све ће ност, зна ње, осећaj. 
Да на шњи на чин жи во та од вра ћа љу де од истин ске књи жев но сти.

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? 

У по след ње вре ме по ја ви ло се не ко ли ко збор ни ка по е зи је у 
ко ји ма су сво јим пе сма ма за сту пље ни пе сни ци мла ђе ге не ра ци је.4 

4 Збор ник но ве но во сад ске по е зи је Не што је у игри, прир. Ма ја Со лар, Дра
го сла ва Бар зут, Бо јан Сам сон, Си ни ша Ту цић, Но ви Сад 2008; Ула зни ца – Ein tritts-
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Чи та ју ћи на ве де не из бо ре, уо ча ва мо да је са вре ме ни пе сник обра
зо ван и да по зна је но ве књи жев не те о ри је и тен ден ци је у кул ту ри. 
До ступ ност ин фор ма ци ја до ве ла је до то га да се ква ли тет (ба рем 
по е зи је ко ју чи та мо у збор ни ци ма) по диг не на ви ши ни во. По е зи ја 
је до бра, али про сеч на. Сва ка ко да има пе сни ка ко ји пи шу по е зи
ју вред ну па жње. Ипак, не рет ко ми се де ша ва да про чи там збир ку 
пе са ма не ког мла дог ау то ра на ко ју не мам при мед би, али да ми у 
се ћа њу не оста не ни је дан је ди ни стих. Чи ни се да се кри ти ча ри 
још не усу ђу ју да пра ве ан то ло ги је са вре ме не по е зи је, не го ра ди
је са ста вља ју збор ни ке и ти ме се на не ки на чин огра ђу ју од ко
нач ног вред но ва ња. Сво је су до ве за са да упи су ју у пе ску, не усу
ђу ју ћи се да оду до ка ме на. С дру ге стра не, мно ги пе сни ци пи шу 
ни не по ста вља ју ћи се би пи та ња шта ће се у бу дућ но сти де си ти 
са на пи са ним.

kar te, Па но ра ма срп ског пе сни штва 21. ве ка – Pa no ra ma der ser bischen Lyrik im 
21. Ja hr hun dert, у са рад њи са ча со пи сом Ула зни ца из Зре ња ни на, прир. Дра го слав 
Де до вић, Dra va, Ау стри ја 2011; Про сто ри и фи гу ре – из бор из но ве срп ске по е-
зи је, прир. Вла ди мир Стој нић, Бе о град 2012; Van, tu: Free – из бор из но ве срп ске 
по е зи је, прир. Вла ди мир Ђу ри шић и Вла ди мир Стој нић, Це ти ње 2012; Re start 
– па но ра ма но ве по е зи је у Ср би ји, прир. Го ран Ла зи чић, Бе о град 2014. 
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СИ НИ ША ТУ ЦИЋ

ЗА ЛУ ЂИ ВА ЊЕ

Пра ва умет ност је ин ци дент ре че ни ца
са ма по се би
као ре че ни ца у про зи
То ма са Бер нхар да.

Филм је филм
са по чет ком, сре ди ном и кра јем
као у Ан ти хри сту
Лар са фон Три ра. 

Чи та ју ћи Бер нхар да
хва там Кну та Хам су на
Умет ност оста вља тра го ве
у за лу ђи ва њу.

Ма ло је пра ве умет но сти

Из ра бље ни са на то ри ју ми
на пу ште не ау то стра де
за пу ште не по зор ни це.

Пла не та зе мља оста је са ма
оста вље на од умет но сти
на кон про ху ја лог ин ци ден та
у за лу ђи ва њу.

Све је књи га
и јед но став на сло ва у њој.

Стра ни це па ги ни ра не бро је ви ма. 
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ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ

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? 

Пре драг Бо јић: Гле дам на то као на дру га чи ји об лик пред ста
вља ња, као на још је дан ме диј, овај пут је то ин тер нет, ко ји је све
стра ни ји, све о бу хват ни ји, при сту пач ни ји и не у по ре ди во бр жи од 
све га до са да. По е зи ја сво ју су шти ну не мо же ме ња ти. Ако би до шло 
то не ка кве про ме не он да то си гур но не ће би ти по е зи ја, ако се пе сме 
и сти хо ви бу ду пре ста вља ли у HTML ко ду, не ка квим ши фра ма 
про грам ских је зи ка (ма да то по је ди ни да нас и по ку ша ва ју, што је 
глу пост...), ме диј по е зи је је реч... а реч се овај пут чи та и са мо ни
то ра... као и са па пи ра... шта би смо он да ре кли за му зи ку? Не кад 
гра мо фон ске пло че и сл. а да нас? Ме мо риј ске кар ти це и сл. Те рен 
очи та ва ња се ме ња... су шти на мо ра оста ти иста. Ме диј је реч, моћ 
је у зна че њу и све му оста лом што по е зи ју чи ни по е зи јом. Ту жно је 
што за вре мен ску умет ност не ма вре ме на. Књи жев ност је из гле да 
пре спо ра за нео б у зда ност ин тер не та. Бо јим се да ће се све ви ше 
пред ност да ва ти ин станттек сту... ко ће то да нас чи та ти не ко ли ко 
сто ти на стра ни ца, па је два и две сто ти не? Чи та лач ка моћ дру штва 
се сво ди на обим не ве ћи од оби ма по ру ка на дру штве ним мре жа ма 
– скра ће но, не до вр ше но... од исто га по бо ле ва и књи жев ност, и у 
том прав цу се већ раз ви ја ју од ре ђе не про ме не, али си гур но: су шти
на се не мо же ме ња ти.



208

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? 

Бу ди мо фер па од ре ди мо ства ри ова ко... Ако је књи жев ност 
нај све стра ни је и нај ду бље по све до че ње оно га што зна чи чо век, а 
и по е зи ја је књи жев ност... он да тре ба и да оста не та ко. Гра ђа са вре
ме не по е зи је је и жи вот са вре ме ног чо ве ка, као и оно га пре... све 
мо же би ти по вод, пут ко јим се до ла зи до опе ва ва ња не че га, али 
под усло вом да то оста не по е зи ја а не да чо век сам се бе те ши ка ко 
је пар опи сних ре че ни ца не че га (нпр. фа мо зне пост де мо кра ти је) 
ус пе ла пе сма... до пу сти ти пе сми по е ти ку, ду шу... не до пу сти ти да 
тех нич ки кри те ри ју ми за кло не или пот пу но из ба це оно што је 
бит но и што чи ни пе сму пе смом. Са вре ме на по е зи ја мо ра са вла да ти 
све што са вре ме ни свет но си... али не бу ди мо шкр ти... ни је са вре
ме ни свет са мо то на ве де но (пост ху ма ни зам, фи нан си је, бри сел ски 
син дром итд.), сре ћом ни је са мо то...

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? 

Кроз со чи во про шлог са гле да ва ти бу ду ће... не због то га је што 
је про шло ус пе ло са мо јер при па да не че му пре (је дан од глу па вих 
по гре шно одо ма ће них ста во ва), већ је ус пе ло ако је до шло до по ет
ског оства ри ва ња. Да кле, по шту је мо не што (што не зна чи да по др
жа ва мо, ими ти ра мо... што не зна чи да се упор но по зи ва мо на то...) 
јер у ње му пре по зна је мо оства ре ну умет нич ку успе лост... Тра ди
ци ја и учи и опо ми ње, на рав но да се чо век вра ћа не пре ста но то ме... 
али се и ту тре ба чу ва ти јед ног од пре те ћих фа на ти за ма пи сца... 
од ко ри сти сва ка ко мо ра би ти, али че сто до ла зи до крај но сти, па 
нам је да нас ста ње та кво ка кво је у срп ској књи жев но сти...
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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? 

Сти гла нас је кле тва да ће по е зи ју сви пи са ти... до дај мо то ме 
још и нео б у зда ну хи пер про дук ци ју (не прав да и за по ста вља ње 
успе лих де ла ма сом, кван ти те том), од су ство не при стра сне, сме ле 
кри ти ке и бо ле сну де мо кра ти за ци ју књи жев но сти... све му то ме 
и чи ње ни цу да по е зи ја у дру штву већ озна ча ва не што бе сми сле но и 
ре тар ди ра но... а не ма мо се пра во ни жа ли ти ка да је дру штво си то 
ве ли ких пе сни ка и још ве ћих пе са ма... Не дав но ме ста ри ји чо век 
пи та ко ли ко ко шта да об ја вим збир ку по е зи је... па из овог ње го вог 
пи та ња ва ља из во ди ти од го вор на ово ва ше... ви ше пе сни ка не го 
чи та ла ца... јад не глу по сти се пи шу и об ја вљу ју... још јад ни је се 
про мо ви шу... па не ка ко по на ви ци ваљ да се ни ко ни не усу ђу је ре ћи 
да је не што сме ће (јер је сте сме ће) већ се то пре ћу ти... и има мо ово 
што има мо да нас. Пре ви ше је обез вре ђе на по ја ва збир ке, књи ге... 
тек по е зи је! Јед но став но: од су ство зва нич не, струч не кри ти ке и 
чи ње ни ца да је дру штву по е зи ја об љу та ви ла... ни ко ви ше и не обра
ћа по себ ну па жњу да ли се ове го ди не по ја ви ло 200 или 300 но вих 
пе сни ка, као ни шта је би ло са они ма од пре ко ју го ди ну... 

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? 

По сто ји тај па то ло шки нар ци зам ког се тре ба чу ва ти... у све
му па и у ово ме. Мно ги да нас не успе ва ју... у по е зи ји по чет ка 21. 
ве ка сви ми сле да су бит ни, сви га ђа ју су шти ну, ми сле ћи да су њи
хо ве при че или пе сме за слу жи ле веч ност и ка ко ће нас све про све-
тли ти... што је ве ћа по хле па за веч но шћу (чи тај мо: по пу лар но шћу), 
ви ше стру ко је ве ћа за не мар љи вост, јер хи ља де и хи ља де ге ни јал-
них књи жев них де ла сва ки дан че ка ју на сво ју шан су... у тој оп штој 
по пла ви те шко је пра ти ти све... што се по е зи је ти че, ово вре ме је 
је дан не ми ло ср дан па лимп сест... веч на сме на је у то ку, а све ма ње 
нам је гран чи ца (пе ска бар увек има...), за ове ре чи уре за не у ка мен 
из гле да да ће мо мо ра ти при че ка ти...
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ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ

* * *

Пред ме ти ту су – по по ду, у со би:
По пра жњен ор мар (кру жни ца без кру га)
На ме сто за ве са: сук ња бо је зо би.
Дру га са мо ћа. Ми рис. Вла га дру га.
Књи ге по по ду а пра зна ста ла жа?
По све не у ку сна и јеф ти на ту га.
Плод зад њег сми сла – фо сил де ку па жа
Су сти же раз вод (бер ба); от ки ну га.
Обри си ра ма; ек сер у пре зи ди;
Овај пут ви си не ви дљи ва сли ка
(Пра ва ди јаг но за тог ен те ри је ра)
Ако је та кав с тим ко је се ви ди
Шта ли са остат ком пре ми шља и сме ра
Рас па ре ни про стор бо је про тив ни ка. 

(Из ци клу са „Прет по след ње ња”)
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ГО РАН КО РУ НО ВИЋ 

* * * 

пи шем ти јер си ре као да мо гу да ти 
се обра тим ка да бу де те шко. али са да је 
бо ље не го икад. ипак ти пи шем јер је ово 
ме сто ко је мо раш да по се тиш. ку да год 
да кре нем, ре бра ми упло ве у ду хо ве не бе-
ских те ла. ва ку ум се ши ри по ле ном из 
уси са них ла ти ца. ка на пи га лак си је кла те 
ал ке са вр хо ва. али но ћу со ве про ле те 
кроз ту нел и про би ју ре флек то ре на да-
ле ком ула зу. оче ку јем те, ако мо жеш да 
под не сеш да ни ко по сле те бе не ће до ћи. 
сва ка удо ли на ов де опо на ша по ља ну, не 
би ли екс пло зи ја упа ла у зам ку. на се ља су 
гре шком гра ђе на на пу ко ти на ма. ко га год 
срет неш у овом про стран ству, хо да ће 
ти хо, јер ће ве ро ва ти да спа ваш. по не кад 
одем на ста ри све ти о ник и под се тим се 
ко ли ко сам да ле ко сâм. мо жда ме са да 
опа жаш иза ле ђа ви ди ка. сан та ко ја се 
ус пра вља иза ме не ни је мој ожи ве ли са-
пут ник, већ вра та ко ја се за тва ра ју за 
по се ти о це. бо ље је да не до ла зиш. и не 
ша љи ми ни ког. 

(Из књи ге Цр ве на пла не та, 2014)
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Л Е Т О П ИС  С У Р Ф О В А ЊА

bran ko vo ko lo.org

Бран ко во ко ло је зна чај на кул тур на ин сти ту ци ја ко ја број ним 
про гра ми ма и са др жа ји ма обе ле жа ва успо ме ну на ве ли ког срп ског 
пе сни ка Бран ка Ра ди че ви ћа. Глав на ма ни фе ста ци ја од ви ја се сва ке 
го ди не у ме се цу сеп тем бру у Но вом Са ду, Срем ским Кар лов ци ма 
и на Стра жи ло ву. 

С кра ја 19. и с по чет ка 20. ве ка (1895–1914) у Срем ским Кар лов
ци ма из ла зио је лист за књи жев ност, за ба ву и по у ку Бран ко во ко ло. 
Ми си ју тог ли ста на ста вља да нас кул тур на ин сти ту ци ја исто га 
име на. Бран ко во ко ло да нас чу ва успо ме ну на Бран ка Ра ди че ви ћа 
и ње го во де ло. Оно чу ва и Срем ске Кар лов це, да је им пе чат ме ста 
је дин стве ног у срп ској кул ту ри. Бран ко во ко ло не гу је ви сок креа
тив ни од нос пре ма ба шти ни, али и пре ма са вре ме ним на шим и 
свет ским ду хов ним вред но сти ма. Оно, на про сто, во ли пе сни ке као 
што пе сни ци во ле ње га. На Бран ко вом ко лу пе сник је при ви ле го ван 
и за шти ћен. Ту је пе сник на свом кон ти нен ту. Пар на сов ска ле по та 
стра жи лов ског ам би јен та оку пља сва ке го ди не, у ра ну је сен, ка да 
ли сје већ по ми шља да по чи ње да жу ти, нај ве ћа и нај да ро ви ти ја, 
афир ми са на, као и нај мла ђа име на из све та по е зи је и књи жев но сти, 
али и из драм ске, ли ков не и му зич ке умет но сти, те фи ло зо фи је и 
ду хов но сти уоп ште. На ма ни фе ста ци ји Бран ко во ко ло сва ке го ди
не до де љу ју се три углед не на гра де, ме ђу на род на „Бран ко Ра ди
че вић”, и на ше – Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке и Стра жи ло во.

trg ni se po e zi ja.blog spot.rs

Тре ћи Трг осно ван је у Бе о гра ду 2004. го ди не као не вла ди но, 
не про фит но, не стра нач ко дру штво за ис тра жи ва ње и афир ми са ње 
са вре ме не књи жев но сти и кул ту ре. Тре ћи Трг об је ди њу је љу де 
слич них ин те ре со ва ња ко ји ба вље ње умет но шћу и кул ту ром схва
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та ју као озбиљ ну ду хов ну ве жбу. Нај зна чај ни ји про јек ти ко је је по
кре нуо Тре ћи Трг су:

– Ча со пис за књи жев ност Тре ћи Трг, елек трон ски и штам па ни 
(www.tre ci trg.org .rs);

– Бе о град ски фе сти вал по е зи је и књи ге „Трг ни се! По е зи ја!” 
– ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и Се кре та ри ја та за кул ту ру Гра да Бео
гра да, а под ге не рал ним спон зор ством Ер сте банкe; 

– Три бин ске про гра ме „Мој трг” под по кро ви тељ ством Се кре
та ри ја та за кул ту ру Гра да Бе о гра да; 

– Кре а тив не ра ди о ни це „Трг ни се! Ства рај на Но вом Бе о гра ду!” 
под по кро ви тељ ством Бал кан ског фон да за ло кал не ини ци ја ти ве 
– БЦИФ. 

svp.org.mk

Стру шке ве че ри по е зи је су је дан од нај ста ри јих и сва ка ко је дан 
од нај ва жни јих пе снич ких су сре та у бив шој Ју го сла ви ји ко ји се 
одр жа ва од 1962, а од 1964. и као ин тер на ци о нал ни фе сти вал пое
зи је у Стру ги, у Ма ке до ни ји. Од 1966. фе сти вал је пре ра стао у ме
ђу на род ни су срет пе сни ка це лог све та, на ко јем се по бед ни ку су сре
та, пе сни ку ко ји је сво јим укуп ним опу сом по ми шље њу жи ри ја 
то за слу жио, до де љу је „Злат ни ве нац” („Зла тен ве нец”), ко ји је вре
ме ном по стао ве о ма це ње на на гра да. Од 2003. Стру шке ве че ри по е
зи је бли ско са ра ђу ју са Уне ском, са ко јим за јед нич ки до де љу ју но ву 
на гра ду „Мо сто ви Стру ге” за нај бо љу де би тан ску књи гу по е зи је 
мла дих ау то ра из це лог све та.

Нај а трак тив ни ји део фе сти вал ских до га ђа ња су „Ме ри ди ја ни” 
– (отва ра ње фе сти ва ла) и „Мо сто ви Стру ге” (за тва ра ње), ко ји при
вла че број не гра ђа не и ту ри сте. Фе сти вал од но ви јих вре ме на има 
два мул ти ме ди јал на спек та кла (по е зи ја, му зи ка и ви део) под на
зи вом „Но ћи без ин тер пунк циј ских зна ко ва”, ко ји су отво ре ни за 
екс пе ри мен тал не об ли ке пре зен та ци је по е зи је. Тра ди ци о нал но, 
дан пре слу жбе ног отва ра ња одр жа ва се сим по зи јум на ком се оку
пља ју број ни екс пер ти из све та књи жев но сти. То ком свог по лу ве ков
ног по сто ја ња фе сти вал је уго стио око 4.000 пе сни ка, пре во ди ла ца 
и кри ти ча ра из 95 зе ма ља све та. Уза све по те шко ће у гру бој ре ал
но сти у ко јој ег зи сти ра, фе сти вал је ус пео да пре жи ви и да по ста не 
је дан од нај ва жни јих фе сти ва ла по е зи је у са вре ме ном све ту.
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ver so po lis.com 

Вер со по лис је пе снич ка плат фор ма ко ја ко ја отва ра но ве мо
гућ но сти за европ ске пе сни ке. По ред ин тер нет ма га зи на ко ји пру жа 
од ли чан увид у са вре ме но пе сни штво, Вер со плис је и сво је вр сна 
мре жа од 12 еми нент них пе снич ких фе сти ва ла ко ји се одр жа ва ју 
ши ром Евро пе (Фран цу ска, Не мач ка, Сло вач ка, Ли тва ни ја, Сло
ве ни ја...), ко ја пе сни ци ма ко ји су не до вољ но по зна ти ван гра ни ца 
соп стве не зе мље пру жа при ли ку да се пред ста ве у ши рем, европ
ском кон тек сту.

char le vil leme zi e res.fr 

Не дав но је у фран цу ском гра ди ћу Шар лви лу отво рен но ви 
Му зеј Рем бо, по све ћен успо ме ни на ве ли ког фран цу ског пе сни ка 
Ар ту ра Рем боа. За ви ри те у огром ну збир ку фо то гра фи ја, лич них 
пред ме та и до ку ме на та, ру ко пи са... ко ји су при па да ли овом „чо ве ку 
са ђо но ви ма од ве тра”. 

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




