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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. 
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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. 




