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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) 




