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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.
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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 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: 



64

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. 




