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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 :))



82

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. 




