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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. 




