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МА РИ ЈА ШИ МО 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, виртуeлне про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Ма ри ја Ши мо ко вић: Ако је сај бер про стор ком при мо ва на 
бес ко нач ност, у ко јој су све мо гућ но сти јед на ко не/из ве сне, ако 
ка же мо да је он про стор без вре ме на, да је он ко смос са би јен у па
сти лу екра на, хо ће мо ли до ћи до ути ска да смо упра во ми но са чи 
вре ме на и да сво је од но сно ва же ње по сти же мо упра во том чи ње
ни цом. У пе сни ку се од ви ја вре ме ко је је не ис ка зи во (Ели от). Та ко 
сај бер про стор ипак до би ја су бал те ран ста тус. Јер про стор је, по 
де фи ни ци ји, ди мен зи ја бит ка ко ја омо гу ћа ва оп ста нак би ћа јед ног 
по ред дру го га, као у сај бер про сто ру, а вре ме је ди мен зи ја сле да 
би ћа. Те је за ства ра о ца сај бер про стор ме сто за ре а ли за ци ју, исти на 
ме ре на соп стве ном иде јом бес ко нач но сти, те се та ко бес ко нач ност 
за ко јом умет ник тра га сме шта у име но ва не ода је, го ми ла јед но 
иза дру гог, и Copy/Pa ste ко ман да ма усме ра ва на за да те по ло жа је. 
Умет ност по ку ша ва да при пи то ми нај ду жу мо гу ћу вер зи ју вре
ме на (Брод ски). Ако је умет ност он то ло шка ши фра би ћа (Финк), 
сај бер про стор, у овом кон тек сту, ни ка да ни је tеlos већ tec hne. Јер 
шта је ја че од он то ло шке ши фре? Зна мо. Не име ну је мо. Ту не ма ме ста 
ра бу ли сти ци. При све му то ме мо жда је нео про сти во што се гу би 
ру ко пис, као је дин стве ни траг, као још јед на мо гућ ност чи та ња 
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ау то ро вих лич них свој ста ва, али ру ко пис ипак не ма то ли ку ва
жност да сво јом од сут но шћу по не се са да шњи тре ну так про шло сти 
(Ели от). У том сми слу, да би се на пре до ва ло тре ба ићи уна зад. Сло
же ни у на ма сви пе сни ци од вај ка да до да нас, све ви ђе но, уче но, 
ис ку ше но, до дир ну то, не пре да ју се вар ка ма сај бер про сто ра. Са мо 
му уру чу ју да би про сле ди ли, не ве ро ват ном бр зи ном, да би он што 
су не ка да ру ком, пи са ћом ма ши ном и број ним ин ди го па пи ри ма, 
пи шу ћи све ис по но ва, по сти гли исто. Да би оста ви ли траг свог 
би ћа и свој на чин ре ша ва ња ње не он то ло шке ши фре, да би оста ви
ли ре ље фе свог вре ме на у про сто ру. На рав но да ла ко ћа ба ра та ња 
тим про сто ром омо гу ћа ва ма сов ни ју ин фил тра ци ју суб вер зив них 
еле ме на та. По пут оних ко ји емо ци ју не ме ња ју кроз књи жев ност 
(Ели от) већ да ју са му емо ци ју. Та ис по вед на, су ви ше лич на, књи
жев ност ко ја ни је им пер со нал на, до би ја нај ви ше лај ко ва на ин тер
не ту. Јер, они ко ји је чи та ју а не пи шу, и на жа лост, они ко ји та кву 
књи жев ност пи шу без мно го по пут ни ца у сво јој ли те рар ној тор би, 
не мо гу да се но се са пи та њи ма ко ја су се би по ста ви ли. Од го во ри им 
ни су увер љи ви, има ју ефе мер ност го ди шњих до ба, али и вар љи ву 
ла ко ћу чи та ња. То је књи жев ност у ко јој је про стор за у зео ве ли ко 
ме сто и ши ри око се бе нео по зи ву пра зни ну. Ле гал но је пи са ти у 
вре ме ни ма сма ње ног ки се о ни ка, у вре ме ни ма ру ше ња вред но сти, 
да, али и об ја вљи ва ти та ко пи са но, не, јер та кво пи са ње и са мо до
при но си упра во сма ње ном ки се о ни ку и ру ше њу вред но сти. Тру дим 
се да не за бо ра вим да је сва ко ме ра ства ри (Ва ле ри). Или ка ко По 
по и ма пе сму – као прак ти чан ре зул тат пе снич ког осе ћа ња из ра же
ног ре чи ма, а не сред ство из ра жа ва ња сво је лич но сти.

Од го вор на пи та ње од но са има ги нар ног про сто ра и љу ди има
ги на ци је – пе сни ка је у ства ри са жет у јед ном па ра док су – Ахил 
ни ка да не ће сти ћи кор ња чу.

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? 

Пе сме су увек би ле чу ва ри на ших при ви да. Уо ста лом, као и 
це ло куп на умет ност. Пе ва ње је оно што је трај но. А у жи во ту, у 
исто ри ји ци ви ли за ци је, у ма лим исто ри ја ма на ших жи во та – је ди но 
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је стал на про ме на, ка ко бе ле жи Ји ђинг. Пе ва ње га учвр шћу је и 
од ла же у ар хив вре ме на. Као траг, ду бок или ма ње ду бок, ве лик 
или ма ло ма њи, све за ви си од вла сни ка ко ра 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? 

Све се про ме ни ло, из ме сти ло, иш ча ши ло из згло ба. Не стао 
је ста ри рас по ред не ба. Под њим се дру га чи је жи ве ло, пи са ло, пул
си ра ло, јер је и оно сла ло дру га чи је пул са ци је. Све је то умет ност 
пр ва ин вол ви ра ла и усме ра ва ју ћи се пан ка ли стич ким пу те ви ма 
ру ши ла и гра ди ла соп стве не, увек дру га чи је ста зе по ко јој ће би ће 
уме ти ви ше да ви ди и бо ље да по ка же. Оста вља ју ћи веч но ва же
ћом Ели о то ву тврд њу о осе ћа њу исто ри је у сва ком пе сни ку. Оно, 
пи ше Ели от, при си ља ва чо ве ка да не пи ше до ср жи про жет сво јом 
ге не ра ци јом, већ са осе ћа њем да чи та ва европ ска ли те ра ту ра по
чев од Хо ме ра, и у окви ру ње чи та ва ли те ра ту ра ње го ве соп стве не 
зе мље, исто вре ме но ег зи сти ра ју и исто вре ме но са чи ња ва ју је дан 
по ре дак. То је тра ди ци ја у нај ши рем сми слу. Сва ко од нас се да за 
рад ни сто но се ћи у сво јој сло же но сти све мр тве и жи ве пи сце ко је 
је про чи тао. Ње му мо ра би ти ја сно, пи ше Ели от за пе сни ка, да се 
дух Евро пе – дух ње го ве вла сти те зе мље – дух за ко ји ће вре ме ном 
на у чи ти да је мно го ва жни ји од ње го вог лич ног ду ха – ме ња и да 
та про ме на пред ста вља раз вој ко ји ни шта не оста вља en ro u te, и да 
за хва љу ју ћи ње му не ста ре ни Шек спир, ни Хо мер, ни ти цр те жи 
на сте њу ко је су на цр та ли цр та чи из Маг да ле ни не епо хе. Јер, ка ко 
му дро пи ше Ман гел, ре чи уно се све тлост у би ће, а он да жа ле за 
ње го вом про ла зно ћу. Умет ност је ту да их учи ни не про ла зни ма. 

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 же сма ње ни број чи та ла ца по е зи је да ути че на пи са ње 
пе са ма, мо же са мо да де мо ти ви ше из да ва че. Јер пе сма МО РА би ти 
за пи са на у тре нут ку ка да се ра ђа. Ина че је из гу бље на. А за што би 
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пе сник се би ства рао осе ћај не из ре ци вог гу бит ка због из гу бље них 
ре чи, ка да је пе сма за ње га Са то ри?

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?

Ако је пе сник, по де фи ни ци ји, онај ко ји ви ди, има ли пра во 
да про гла ша ва соп стве но сле пи ло? На рав но да се сва ка пра ва пе сма 
пи ше са убе ђе њем да се ре чи уре зу ју и оста ју за у век да тра ју. У 
ме мо ри ји све та. Ма лог или ве ли ког. Да де лу ју, јер је ди но ове ко ве
че не де лу ју ду го роч но. За пи са ње гран чи цом по пе ску за ду же ни 
су они ко ји сај бер про стор ко ри сте као сел фи. 
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МА РИ ЈА ШИ МО КО ВИЋ 

син/да ре ла

1.
но вем бар је на чео орах
у ње му је би ла пе пе љу ги на
ха љи на из се кенд хен да без јед не ци пе ли це
а ја сам тра жи ла са мо ње не ми ше ве
да ми од бун де ве ко чи је на чи не
ка ко бих мо гла без пре се да ња у не ко ли ко ау то бу са
да стиг нем на је дан мар ги нал ни до га ђај ко ји ме се
у су шти ни не би ни ти цао да ни сам ко јим слу ча јем
ја пла ка ти ра на као глав на лич ност исто га
већ сам има ла на се би ха љи ну из прет ход не пе сме
и не ко ли ко ре зер вних би се ра у мин ђу ши
ка да ме је пре срео оштар по глед ви но гра да ра
на чи ји сам пе сак не хо те ћи да пра вим пре кр шај
упра во усме ри ла свој пер фор манс с ора хом
не во лим оштре по гле де ни гла сну ре че ни цу
али се ни сам по ву кла
јер сам пре по зна ла у сме ђим очи ма
до бро ту оног ви но гра да ра из прет ход не књи ге
и зна ла сам да се она на сле ђу је
те да ово га пу та мо гу мир но да са че кам ми ше ве
ни сам се окре ну ла по сле по врат ка из при зо ра
јер сам за чу ла шкри пу сан да ла во за ра ко чи ја ко је из гле да
уоп ште ни су би ле из ми шље не
ко ни упрег ну ти ко њи са јед ним име ном yin
и дру гим на да све yang
што су че ка ли вре ме та ме у ку по ла ма ора ха из ко јег смо
из ба ци ли ре че ну пе пе љу ги ну ха љи ну
и на шли дру гу ци пе ли цу на
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пот пу но нео че ки ва ном ме сту
и ка ко је по ноћ би ла на до хват
ја сам ис тр ча ла на сце ну за бо ра вља ју ћи да љи текст
и па ла у емо ци ју без ин те ли ген ци је
бра ћа грим су још оштри ла пе ра
док сам све јед но ба ца ла остат ке да на у ко ша ру
ими ти ра ју ћи по кре те бе ра чи ца гро жђа
ко је су око ме не у по ла гла са не ку
са свим ду гач ку не жност
пе ва ле

2.
бра ћа грим су ми он да от пи са ла
дра га на ша
пре кра ја ње зна че ња у бај ка ма до зво ље но је
али ако се на во ди име лич но сти ко ја је из ми шље на
и то ли ко де це ни ја про ве ре на код на ших чи та ла ца
у нај ма њу ру ку за слу жу је пре кор не тач на чи ње ни ца
ту ма че ња ли ка ми ше ва у оној на сло вље ној 
пе пе љу га
хо ће мо да ка же мо да ми ни ка да тим ма лим ство ро ви ма 
не би смо по ве ри ли та ко кру пан за да так 
чи тај ме та мор фо за бун де ве у ко чи је
јер смо про це ни ли да та кво што за и ста не би ва ља ло ни ти
би би ло увер љи во
за то вас нај љу ба зни је под се ћа мо на сце ну
код гро ба пе пе љу ги не мај ке
ка да се из не на да ја вља лик до бре ви ле 
ко ја је за пре о бра жај но ми но ва на
и мо ли мо да у ва шем со чи ње ни ју ту гре шку ис пра ви те
јер де ца су на ви кла а њих има пу но да нас у од ра сли ма
на од ре ђен ре до след до га ђа ја у на шим бај ка ма
и за то су оне
баш због те дра ма тур ги је 
и ле ко ви те
ср дач но вас по здра вља мо и мо ли мо
да пе снич ку сло бо ду ма ло окр њи те у ко рист
ве о ма ва жних и ве ру је мо су штин ских ис прав ки
ко је смо би ли сло бод ни да вам упу ти мо
а оно за се кенд хенд ха љи ни цу на ше ју на ки ње
до бро то вам опра шта мо
јер ва ше вре ме у ко јем жи ви те за и ста је сте
као да је из и шло из не ке рад ње са се кенд хенд ро бом
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за то вам и не за ме ра мо што сте у оча ја њу
по ку ша ли да по ме ри те ста ри рас по ред не ба
под ко јим ми и да нас жи ви мо
и одав но се ви ше не чу ди мо ка ко ни бај ке
ни сно ви на ва ше до ба
не при ма ју се 

по ку шај жи во пи са бај ло ни је ве пи ја це ен ка у сти ком

1.
ов де ви дљи вост об ја шња ва пред ме те и љу де
и не сме та јој ни ма гла ко ја је ка жу сли ка ри ве шти до да так 

екс пре си ји
кроз ко ју се кат кад мо гу чу ти ти хи гла со ви
и те шке псов ке ка ко би нар но дру ку ју ле ген де
да би по ку шај ус пео
тре ба за ми сли ти об лик де цем бра на те зга ма
и љу де ка ко кроз вла жну узи цу пре по дне ва
ле њо и пре да но по но во по ста ју вла сни ци соп стве них жи во та
ма ло час је на че та су бо та у ко јој вре ме су здр жа но ту че
не би ли уво ђе ње у ми сте ри ју ду же тра ја ло
пе сма по чи ње са пр вим ула ском у при зор
чи ји лир ски ју нак обо јен во шта ним бо ја ма
не пре ста је да се ода зи ва на реч
чу до

2.
гро жђе је здра во јер има ви но град и пе сак и не бо
са пе то у сво јим ко шти ца ма 
са сми слом за учи та ва ње у дру гом пе ску
под но вим по ло жа јем зве зда
на исти на чин из ме ђу два от ку ца ја ср ца
ко је је ка жу тре ну так чу де сног
гро жђе је здра во јер је сред ње га и мир дла на
оне ко ја га је из не ла на сун це бај ло ни је ве
па се су бо та за у ста ви ла код ње не те зге
да од гри зе по дне ву ко мад и скри је га у зр но ко је се сли ва
низ пот пе ти цу вре ме на са све гро жђа ним ше ће ром
и по ста је тан ка ско ро про зир на скра ма
ко ја одва ја пре од по по дне ва
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3.
пи там је из ко јег кра ја до ла зе та ко за ум ни гро здо ви
а она за у сти о пу ту од не кле 
без из гле да на уоп шта ва ње:
из ара до ру му ни јо ја ни кад на у чи ло пра вил но го во ри ло
зу ја ло је из ме ђу ње ног до ма лог пр ста и ли ни је сре ће
по су те ми ри сом сне го ва тран сил ва ни је ко ва ни лин ше ће ром
гро жђе је код ње ипак би ло нај леп ше док је збра ја ло
соч ност афу са ли ја слан ке и ка дар ке
и док смо по ста ја ле вла дар ке
тре нут ка у ко јем је још све би ло мо гу ће
спу сти ла сам ша пат чу ђе ња на те згу по ред гро здо ва
док је бри жно на ва гу ста вља ла све по гре шне ре чи
ко јих се мо гла се ти ти

4.
под не се спре ма ло да се ко со спу сти на ра ме на 
нај мла ђег бај ло ни ја ко ји је не куд ишао по ви јен од ду ге не са ни це
над спо ко јем што је смек шао гла го ле и вре ме на 
мик су ју ћи при зо ре и бо је са про сце ни ју ма не ка да шње цр кве 
са да би теф те а тра усред бе о гра да и не ког да ле ког 
арад ског ви но гра да са из бле де лим сли ка ма де тињ ства 
и док су не пра вил но де кли ни ра ни пој мо ви о истом обр та ли 
свој ток 
у на ле ту ве тра чи ји пра вац ни је сти гао уз 
пре по зна ва ње 
окре нут од та ме на го ве ште не сце но гра фи јом 
вас ко је са ади јем пио слат ку ши ру ко ја је 
кре ну ла гро жђу ме ђу зе мљо пи сним кар та ма 
сла де ћи се мно штвом на гла са ка ко је је ус пут но си ло 

5.
це ла је пи ја ца од јед ном 
до би ла бо ју за жа ре не пу ти де во ја ка што го лим но га ма 
сред ша тор ског кри ла рас пе тог на за пре жним ко ли ма 
тек при сти глим са пе ска ара да 
га зе гро здо ве уз дуг пу те ни ври сак за пео сред уво ја ка 
про но се ћи кроз ле то ми ри се мла дих су ка ња 
док над те зга ма пче ла ма на лик 
ста до ше да ле лу ја ју не ке са свим уз би ба не ре че ни це 
не вич не под ме та њу и кон ју га ци ја ма 
снег је ис пи рао сва ку су ви шну реч из ме ђу обо да 
ади је вог и ва ско вог ше ши ра 
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чуј но је ра стао сте пен при сно сти и у љу ди ма је ста ло да 
зри ви но као што у ка ца ма та ко ра ни је ни је ни ка да 
не ко је ре као: чу до се до га ђа чу до је у то ку 

6.
при зор је нај мла ђи бај ло ни 
пре нео у из лог обли жњег ка фи ћа 
у ко јем се већ био огле дао 
и сео за окру гли сто на спрам бра ће ја ко ва и ан то на 
у пр вом а већ ус пе лом по ку ша ју да им 
по да стре свој хал бци лин дар пре пун до га ђа ја са њи хо ве пи ја це
и док су му под зу би ма још рска ла зр на арад ског афу са ли ја 
до нео је реч ко ја је овој дво ји ци што су 
све ви де ла кроз ста кло из ло га 
још је ди на не до ста ја ла 
и он да се чуо тај смех у ко јем су се вре ме на усло жи ла 
дан је пу ко по сре ди ни ко зре ла лу бе ни ца 
и пи ја цом је кре нуо глас о не/вре ме ну ко је се из 
ге о гра фи је да ле ког ара да по пут деч јег пре сли ка ча 
ста ло ова мо ва ља ти 
и ни ко ви ше у су бо ту де цем бра 2007. сред бе о гра да 
ни је пи тао за це ну 
од јед ном је 
све че га год је би ло на бр зи ну кре ну ло у про да ју 
док је вре ме ма ђи о ни чар ста ло ва ди ти све но ве зе че ве 
из ше ши ра 
во зе ћи се др ве ним сли чу га ма кроз фир ми ра не из ло ге кнез 
ми хај ло ве на ми гу ју ћи бра ћи бај ло ни док су 
тра же ћи још по јед ну ка фу 
рас плет ви ђе ног гле да ли 

7. 
на те зги од ма ло час оста ла је јед на 
из вр ну та ру ка ви ца 
сред ади је вог или ва ско вог ше ши ра 
ре туш при зо ра ни тем пе ром ни fre sco sec co-м ни је ус пео 
би теф те а тар је на о чи глед бра ће бај ло ни и ужур ба них ко ра ка 

сред пи ја це 
по ста јао по но во цр ква 
а су бо та по сле кри ка ус тра ја ла у ду гој мо ли тви 
ис под оста вље ног гро зда сред blow up се квен це 
снег се пре тва рао у ба ру бр зи ном све тло сти 
и ви ше ни је би ло ни јед ног на чи на 
да се тра го ви пре кри ју 
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8.
смр вље не бо је вре ме на на гре ва не рас то пље ним во ском 
у жит ком ста њу ула зе у пе сму 
она их упи ја и не да да очвр сну 
јер до го ди ли се 
не ко га ће пре ва ри ти тра јан сјај 
и жи вост ко ло ри та ко ји ни во да ни снег 
ни ки ша ни мо ре 
опра ти ви ше не ће 




