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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

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? 

Ђор ђо Сла до је: Је два се ра за би рем и у са да шњо сти, па мо гу 
са мо да га там и на га ђам у ком ће се смје ру по е зи ја ми је ња ти и ка ко 
ће но ве тех но ло ги је на то ути ца ти. Не мам тех но ло шког ис ку ства 
ни зна ња, ни вје шти на, не мам ни да на уче шћа у ди ги тал ној ре во
лу ци ји ко ја, као и сва ка, је де сво ју дје цу, а оне ко ји пре тек ну под
вр га ва стро гим ре во лу ци о нар ним за ко ни ма. На ком пју тер још 
гле дам као на шеј тан ску спра ву, из ми шље ну у по ли циј ске свр хе – за 
да љин ско пра ће ње и уну тра шњу кон тро лу уса мље них ин ди ви дуа 
ис тје ра них на бри са ни сај бер про стор. Ла ко ће мо се сло жи ти да је 
но ва ин фор ма тич ка тех но ло ги ја омо гу ћи ла ко ри сни ци ма при ступ 
не са вла ди вој ко ли чи ни ин фор ма ци ја, да је убр за ла ко му ни ка ци ју, 
олак ша ла пи са ње и штам па ње књи га, а од ин тер не та на пра ви ла рај 
за скри бо ма не. По сто ји ре ал на опа сност да се у том мно го бло штву 
пје снич ка ри јеч јед но став но за гу би. Ни је дан, па ни ди ги тал ни си
стем, ипак, ни је са вр шен; и он има пу ко ти не и „отво ре на пан ци ру” 
кроз ко је ће, вје ру јем, бу ду ћи пје сни ци кри јум ча ри ти по е зи ју, у 
не кој не из бје жно хи брид ној фор ми. Ме ни се чи ни да про блем ни је 
са мо жан ров ски и по е тич ки, већ при је све га ан тро по ло шки. У ко јој 
ће мје ри но ве тех но ло ги је ути ца ти на чо вје ко ву сви јест и мен тал ну 
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струк ту ру, ка ко ће и до кле ићи ге нет ска мо ди фи ка ци ја, не са мо 
со је и ку ку ру за већ и људ ске вр сте. Хо ће ли из чо вје ко вог жи во та 
би ти ис ти сну ти ду хов ни и ду шев ни, па да кле и по ет ски са др жа ји, 
и да ли ће се та ко оства ри ти пла то нов ска иде ја о др жа ви без пје сни
ка. Али ово су са мо фу ту ри стич ка на кла па ња не ко га ко се упор но 
др жи хар ти је и олов ке, вје ру ју ћи да је пје сма руч ни рад ко ји вр ло 
ла ко мо же за вр ши ти ме ђу ра ри те ти ма у не ком му зе ју ко ји се, по 
ста ром срп ском оби ча ју, отва ра јед ном у три де сет го ди на. А мо же 
би ти да ће се, кад им до са де сва та тех но ло шка чу де са, не ке но ве 
ге не ра ци је вра ти ти по е зи ји као ор ган ској, ин те грал ној ду шев ној 
хра ни.

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? 

 
По е зи ја ни кад не го во ри о јед ном већ пре те жно жи ви од укр

шта ја – уз ви ше ног и ба нал ног, чул ног и ап стракт ног, лич ног и 
ко лек тив ног, сва ко днев ног и исто риј ског, ствар ног и сим бо лич ког, 
трај ног и ефе мер ног... Она не мо же и не мо ра пра ти ти бје со муч ни 
тех но ло шки на пре дак; по не кад је дје ло твор ни ја не ка вр ста ре гре
сив ног от кло на, хо да уна зад, та ко ре ћи, да би се ус по ста ви ла нео п
ход на дис тан ца. Мо же би ти да је сва та сил на, ха о тич на, фраг мен
тар на и све три ви јал ни ја гра ђа, oграничених сим бо лич ких за ли ха, 
по де сни ја за про зну об ра ду; мо жда је све то лак ше раз ву ћи на двје
ста стра ни ца ро ма на не го са же ти у со нет. Тре ба по тро ши ти мно го 
су ва ра ка да би се пот па ли ла лир ска ва тра. И код нас се, при мје ра 
ра ди, већ ду го пи ше, кри тич ки и те о риј ски зду шно по др жа ва та ко
зва на ур ба на по е зи ја, а ис по ста вља се да има мо тек не ко ли ка ур ба
на пје сни ка од зна ча ја. Чак су и нај ве ћи мај сто ри, по пут По пе, оста
ја ли не до ре че ни у пје снич ким по хо ди ма на град ску сва ко дне ви цу. 
Али по е зи ја се, као и уви јек, мо ра су о ча ва ти са фе но ме ни ма но ве 
ствар но сти, ма ко ли ко то би ло те шко и у крај њем ис хо ду не из вје сно. 
Та ко ће си гур но про пје ва ти, да не ка жем про пи шта ти онај ко се 
за ду жио у фран ци ма, ри мо ва ће се ма кар у ре кла ма ма за цир ку ске 
про гра ме од на ци о нал ног зна ча ја, а лир ска су за мо же, у тре ну ци ма 
сла бо сти, га ну ти и не ког од го спо да ра Си ли ци јум ске до ли не.
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На дру гој стра ни, по е зи ја се не мо же и не сми је од ре ћи ве ли ких 
и вјеч них те ма и „ста рих до брих оп штих ме ста”. Исти ни за во љу, 
са вре ме ни пје сник не мо же, без иро ни је, по но ви ти Хел дер ли но во 
увје ре ње да оно што тра је утвр ђу ју пје сни ци, али га не сми је ни 
ре зо лут но по ре ћи. Мо ра се са чу ва ти то дра го цје но зрн це за блу де о 
ва жно сти по е зи је. Нај леп ше пе ва ју за блу де, го во рио је Миљ ко вић. 
Без те „енер ги је за блу де”, ко ја је дру го име за вје ру, по е зи ја се јед
но став но не мо же пи са ти. Све дру го се да не ка ко на док на ди ти.

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 вје ро ват но имао до вољ но раз ло га и ар гу ме на та за 
тврд њу о ис тро ше но сти јед ног по е тич ког обра сца, али та тврд ња 
не мо ра пре тје ра но оба ве зи ва ти са вре ме ног пје сни ка. Он је у ре ла
тив но ко мот ни јој по зи ци ји, с об зи ром на то да не по сто ји из ра зи то 
до ми нан тан и оба ве зу ју ћи на чин пје ва ња, иа ко се под ра зу ми је ва 
не ка вр ста по е тич ке ко рект но сти. Да на шњи пје сник не мо ра да 
ма ри за сла ву по е ти ка, ка ко би ре као Цр њан ски, и мо же по свом 
на хо ђе њу да би ра ду хов не и књи жев не прет ке, ра чу на ју ћи и Ва
ле ри ја, тим при је што је пје снич ка жуд ња за чи стом, ап со лут ном 
пје смом не у га си ва.

Сви јест о ели о тов ски схва ће ној тра ди ци ји – о то ме да с на ма 
ни шта не по чи ње ни ти се за вр ша ва – је сте јед но став но не из бје жна, 
без об зи ра на то да ли тра ди ци ју при хва та мо, ко ке ти ра мо са њом, 
па ра зи ти ра мо на њој или је не ги ра мо и од ба цу је мо. Од нос но вог 
и већ на пи са ног и у вре ме ну по твр ђе ног сло жен је, про ти вр је чан 
и иза зо ван. До бра пје сма се мо же на пи са ти из от по ра пре ма тра ди
ци ји, но ако је тра ди ци ја не при ми она, по јед но ста вље но ре че но, 
не ма на че му да се др жи. Не ка ду хов на, кул тур на, књи жев на осно
ва мо ра да по сто ји, не ка тач ка ослон ца ко ју сва ко тра жи и осва ја 
по мје ри ин ди ви ду ал ног та лен та и сен зи би ли те та. Као, ре ци мо, 
Јејтс Ви зан ти ју или По па срп ско сред њо вје ко вље. Са том сви је шћу, 
вје ро ват но ће и не ки бу ду ћи пје сни ци осва ја ти и усва ја ти, као дио 
на сље ђа, по не што и од ово га што ми да нас пи ше мо. А шта, ка ко 
и ко ли ко – то се не мо же ни зна ти ни ка за ти.
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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 мо гу се оте ти ути ску да је на дје лу план ско од вра ћа ње чи
та ла ца од по е зи је, удру же ни по ду хват из да ва ча, књи жа ра и ме ди ја, 
уз пре ћут ну са гла сност вла сти. На јед ној стра ни ли ју се кро ко дил
ске су зе над суд би ном пје сни ка и по е зи је, а на дру гој се под ја ру
је по тре ба за ла ком, по вр шном и три ви јал ном ли те ра ту ром ко ја 
„до бро иде” и ко ју пи шу го то во сви – во ди тељ ке, глум ци, пје ва чи це, 
ка сир ке, су ди је и ро би ја ши, ра жа ло ва ни офи ци ри, ислу же ни по ли
цај ци и по ли ти ча ри... Док не об ја ве књи гу, не ра чу на ју да су ишта 
ура ди ли. А по е зи ја упор но по ста вља те шка и „до сад на” пи та ња и 
ти ме збу њу је „обич ног” чи та о ца, про во ци ра власт, ква ри тр жи шну 
утак ми цу, а не до но си про фит. У све му то ме ни пје сни ци ни су са
свим не ви ни, јер су у бор би за сло бо ду из ра за и ау то но ми ју тек ста 
за бо ра ви ли, па чак и пре зре ли чи та о ца. По не кад ми се учи ни да 
кри зу по е зи је под гри ја ва ју не да ро ви ти пје сни ци пре ко ман до ва ни 
у кри ти ча ре, кул тур не и јав не рад ни ке. Про тје ра на из јав ног и ме
диј ског про сто ра, од ба че на као не ку рент на ро ба, по е зи ја, осим на 
дру штве ним мре жа ма, оп ста је и у усме ном об ли ку – на књи жев
ним ве че ри ма и слич ним се ан са ма, гдје се још уви јек оку пља ју 
за вје ре нич ке гру пе „за ви сни ка од ри ма”. Не та ко дав но у цр ква ма 
је би ло ма ње по сје ти ла ца не го на пје снич ким ве че ри ма, па цр ква 
ни је про па ла ни ти је вје ра уга ше на. Та ко ће, вје ру јем, и по е зи ја 
пре жи вје ти. Ни је уза луд ре че но да је то со жи во та. А истин ски 
пје сни ци су уви јек би ли ри јет ки, као бје ло гла ви су по ви. И у сва
ком си сте му – тех но ло шки ви шак.

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? 

Без об зи ра на то ка ко и чи ме пи ше мо, уви јек по сто ји по тај на 
на да да ће то тра ја ти. А да би за и ста би ло у ка мен уре за но, мо ра се 
пла ти ти јо вов ском пат њом и јо вов ском вје ром. Али, на жа лост, ни 
ка мен ви ше ни је је мац вјеч но сти. По гле дај те с ка квом се за стра шу
ју ћом ла ко ћом ру ше спо ме ни ци древ них ци ви ли за ци ја, ра чу на ју ћи 
и срп ске, за ко је смо до ју че вје ро ва ли да су са вјеч но шћу сра сли. 
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ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ

ДА ЛЕ КО ЈЕ ХИ ЛАН ДАР

До ста је ме ни да бјец не из мра ка 
Жи жак сун цо кре та ил пла ми чак ма ка, 
Да ме, по не кад, озе блог оба сја, 
Кроз тре па ви це пше нич но га кла сја 
Оно што треп ти над по љем, у ја ри; 
Да ме, ко сво га, зри кав ци-бру ја ри 
При зо ву гре шног, умор ног од чу да 
А ли па при ђе и шап не – ову да... 
И пут до цр кве за ме је Гол го та: 
Раз ја ре на па ства, ва зда ср дит про та, 
Смрк ну ти ђа кон псал ме мр мља за се, 
А зво нар ко да по те же ка ја се. 
Вра тио бих се да не мо триш с тро на, 
Већ од Сто ва ри шта Све тог Си ме о на – 
У му чал ни цу уврх пе тог спра та, 
Где од деч јег да ха на ок ну се хва та 
Не што што све тли по пут оре о ла... 
Ал га ве љам и ја по крај Вожд пе тро ла, 
У сму ће ном ста ду, ни јаг ње ни зве ре, 
По свој гу тљај на де и на пр стак ве ре. 
А за на ше гре хе, не сре ће и му ке, 
Мај чи це, Све та, ма ло су три ру ке! 
И мо жда је бо ље да до Тво га хра ма, 
По спас и ми лост ду ша кре не са ма 
Јер ја сам пре пун пе пе ла и га ра, 
И не смем та кав у сјај Хи лан да ра. 




