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ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД

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? 

Је ле на Лен голд: Ме ни се чи ни да је ов де при лич но ола ко упо
тре бље на реч „жа нр”. Имам Тви тер, знам шта је Тви тер, и те шко 
да би се то што се та мо пи ше мо гло на зва ти би ло ка квом про зом, 
у књи жев ном сми слу. На Тви те ру не што мо же би ти књи жев ност 
са мо у слу ча ју да се об ја ви ква ли те тан афо ри зам, а то се ве о ма 
рет ко де ша ва. Пре ће би ти да је Тви тер јед но ве ли ко сва ђа ли ште. 
За пра во, ја не ви дим да је ком пју тер ска тех но ло ги ја не што мно го 
про ме ни ла у књи жев но сти. Оно што је вред но, и да ље је сте, и обрат
но. Ком пју те ри и ин тер нет су са мо учи ни ли две глав не ства ри: да 
се, тех нич ки по сма тра но, пи ше лак ше и бр же, и да је све мно го 
до ступ ни је. Иа ко обе те окол но сти има ју и сво је не га тив не по сле
ди це, ја би рам да ви дим оне ко је су по зи тив не. Сво јих пр вих шест 
књи га сам на пи са ла на пи са ћој ма ши ни, па знам ко ли ко је леп ше, 
при јат ни је и ефи ка сни је пи са ње на ком пју те ру. А та ко ђе знам и 
то ко ли ко мно го чи та ла ца има по е зи ја кад је ста ви те на ин тер нет, 
ре ци мо на Феј сбук. У том сми слу, ме ни се ин тер нет чи ни као по
нов но ра ђа ње по е зи је. Љу ди во ле да чи та ју по е зи ју, во ле о њој да 
раз го ва ра ју, и ра до је ко мен та ри шу. И са ма сам мно ге до бре пе
сни ке „из ре ги о на”, ка ко се то да нас ка же, от кри ла упра во пре ко 
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Феј сбу ка. А са ма по е зи ја, она се ни је бит но про ме ни ла, ба рем не 
због ин тер не та. По е зи ја се ме ња она ко ка ко би се и ина че ме ња ла, 
стил ски, са др жај но, ми са о но. Сва ко но во вре ме но си и свој стил, 
то је ра зу мљи во, и то не ма ди рект не ве зе са ком пју тер ском тех но
ло ги јом. 

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? 

Знам да те о ре ти ча ри књи жев но сти ис пи су ју стра ни це и стра
ни це ба ве ћи се овим пи та њи ма, али ме ни се ско ро све то чи ни као 
је дан из ми шљен, не по сто је ћи про блем. Не раз у мем за што би да нас 
про за би ла „по тра га за не мо гу ћом про зом”. Не схва там шта је ту 
не мо гу ће. За што би да на шњој по е зи ји би ло те же да са вла да свет 
не го што јој је то би ло те шко, ре ци мо, пре сто го ди на? Сми сао жи
во та, ме ђу људ ски од но си, осе ћа ња, стра хо ви, же ље, то је све увек 
би ло те шко за са вла ђи ва ње, али исто вре ме но и иза зов но за умет
ни ке. Уоп ште не ми слим да је то да нас те же не го би ло ка да ра ни је. 
Та квим ла жним ди ле ма ма се тех но ло ги ји за пра во да је ве ћи зна чај 
не го што га она објек тив но има. 

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? 

Сва ка ге не ра ци ја је, чи ни ми се, има ла и не ки свој ства ра лач ки 
нар ци зам ко ји се од ли ко вао и ти ме да про гла ша ва смрт јед не ере. 
Кад хо ће да зву че пом пе зно, шо кант но или ре во лу ци о нар но, те о
ре ти ча ри или умет ни ци из го ва ра ју та кве ства ри: не ма ви ше умет
но сти по сле овог или оног ау то ра. То су пот пу не бе сми сли це. Не ки 
ау то ри оста ве ве ћи траг, на пра ве ве ћи ис ко рак, али док по сто је љу ди, 
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по сто ја ће и умет ност, то је са свим си гур но. И она ни кад не уми ре, 
ни кад не пре ста је, не ма чак ни та ко дра стич не ре зо ве ка ко то по
не кад же ле да пред ста ве. Књи жев ност, са ма по се би, мно го је из
др жљи ви ја, до след ни ја и ква ли тет ни ја од оних ко ји се њо ме ба ве.

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? 

То су по не кад ба нал ни раз ло зи. Не кад су љу ди ма књи ге ску пе, 
а не кад су на про сто ле њи да оду до књи жа ре, на ви кли су да све 
има ју уз по моћ не ко ли ко кли ко ва ми шем. Из истих раз ло га због 
ко јих ма ње иде мо у би о скоп, са да ма ње ку пу је мо књи ге. Ин тер нет 
је омо гу ћио да је све до ступ но. Тре ба раз дво ји ти тр го вач ке по сле
ди це од ствар них по сле ди ца по по е зи ју. Мо жда се збир ке по е зи је 
ма ње про да ју да нас, али се по е зи ја ви ше чи та. Ово ни је до бро за 
из да ва че и књи жа ре, али за пе сни ке и љу би те ље по е зи је уоп ште 
ни је ло ше.

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? 

Док су по сто ја ле са мо књи ге, оне су мо гле би ти уни ште не 
лак ше не го да нас. Пад не бом ба на би бли о те ку, упа ли се по жар, 
бук не рат, из гу би те ру ко пис, и не ста не све. Да нас ва ше де ло те шко 
да мо же да не ста не. Кад га јед ном ока чи те на ин тер нет, оно је увек 
ту не где, и те шко да се мо же на зва ти тра гом на пе ску. Не во лим 
ка та стро фи чар ске те о ри је о би ло че му, а нај ма ње о књи жев но сти. 
Ин тер нет је, с мо је тач ке гле ди шта, ка мен у ко ји се по е зи ја уре
зу је мно го ду бље не го би ло шта што смо до сад на све ту има ли. Е 
сад, ако не ко до ђе и уга си ин тер нет, он да мо же мо да поч не мо да 
се бри не мо, ма да ве ру јем да би се и тад на шао на чин. Са мо би смо 
се пре шал та ли на ме то де од ра ни је. 
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ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД 

ПРЕ ВИ ШЕ МА РА МИ ЦА 

На кра ју ће ме уби ти ен ту зи ја зам 
за јав ност ће га на зва ти име ном не ке срам не бо ле сти 
или ће га уви ти у сум њи ву ко пре ну слу ча ја 
не ку сме шну окол ност ко ја ме је то бо же од ве ла та мо 
на по гре шно ме сто у по гре шан час 
али ви се не дај те за ва ра ти зва нич ним из ве шта јем 
би ће то оби чан глу пи ен ту зи ја зам 
пре ви ше во ље, пре ви ше ре чи, пре ви ше же ља 
нео бја шњи ве го ди не стр пље ња 
по глед упра вљен у да љи ну, у хо ри зонт, у про зрач но 
пре ви ше при ча ис при ча них они ма ко ји не по сто је 
пре ви ше ма ра ми ца, раз глед ни ца, тр ча ња до про зо ра 
пре ви ше љу ди ко ји ли че на не ке дру ге љу де 
због че га им упу ћу јем пре ви ше љу ба зних осме ха 
то ће ме уби ти на кра ју, ти осме си ра су ти у ве тар 
уби ће ме она ко ка ко та ствар ина че уби ја 
на до мак му дро сти, на ко рак од ра зу ма 
та ман кад по ми слим да знам ка ко да ље и ку да 
ба ци ће ме 
ка зни ће ме 
на пла ти ће ми све. 




