
140

МИ ЛИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ 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? 

Ми ли ца Ми ло са вље вић: Ду бо ко ве ру јем у то да ће се и по е зи ја 
у тој се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре ме ња ти. Она се, да ка ко, 
и све ово вре ме ме ња. Сма трам да је и те ка ко по гре шно ве ро ва ти 
да по е зи ја жи ви за не ка кву вр сту изо ла ци је, да чак стра ху је од ути
ца ја оно га што тех но ло ги ја и овај наш са вре ме ни свет сва ко днев но 
до но си. До бро је па је све ви ше оних ау то ра ко ји не жи ве ту при чу 
по е зи је „под ста кле ним зво ном”, јер су и са ми све сни да по е зи ја 
је ди но та ко, жи ве ћи под из ве сном за шти том, мо же из гу би ти сво ју 
бит ку са са вре ме ним све том. Ако они ко ји је пи шу бу ду ин си сти
ра ли на то ме да је за по е зи ју од кључ ног зна ча ја ве за са све том у 
ком се сва ког ју тра бу ди мо, су о ча ва ју ћи се са бри га ма и по тре ба ма 
јед ног обич ног чо ве ка, ње го вих те жњи и стра хо ва, док нас тај исти 
свет за пљу ску је „не ми ло срд ним на прет ком”, по е зи ја не ће из гу
би ти бор бу, јер ће ти ме ње на бор ба би ти не пре ста на, што је до бро. 

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 
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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 је не ка ко увек нај бли жа то ме да опе ва оно што тра је, 
али ми слим да се да нас пи та ње по ме ри ло ка то ме ко ли ко за и ста 
не што „пе снич ко” мо же да тра је и да ли је уоп ште то пи та ње од 
пре суд не ва жно сти за по е зи ју. До бра са вре ме на по е зи ја је увек у 
не ка квом „гр чу” ка да по ку ша ва да опе ва су срет са гра ђом ко ју јој 
пру жа са вре ме ни свет. У том „гр че њу” она је све сна све та ко ји је 
окру жу је, то је оно што је ва жно. Тај „грч” ни ка ко ни је не што што 
би би ло па ра ли зу ју ће, он је пре мо гућ ност да се та фа за „гр че ња” 
раз мо три са свих стра на. Ако смо у та квој јед ној вр сти „гр ча”, то 
зна чи да нас мо жда бри не шта ће би ти са свим оним те ко ви на ма 
све то ва ко ји ге не ра циј ски и жи вот но не при па да ју на ма, али чи ју 
ве зу слу ти мо сва ким тре нут ком сво га по сто ја ња, с јед не стра не, 
и по том, с дру ге стра не, раз ми шља ње о то ме ка кви би би ли ефек ти 
тог „гр ча”, до че га би нас он до вео. Ни ка ко се не сла жем с тим да ће 
се по сле „гр ча” за ћу та ти. Нај на до буд ни ји ће за ку ка ти, по ми сли ће 
да би то би ла до бра пе сма о уми ру ћем све ту (али све ту ко ји ни су 
кон тек сту а ли зо ва ли), код оних дру гих тај „грч” ће до не ти пре о сми
шља ва ње, пре о бли ко ва ње. На стра ни ца ма тих ау то ра не ће вас за
о би ћи про ма ја овог са вре ме ног све та. То ни је са мо ствар увер љи
во сти, тре ба пре вас ход но раз у ме ти „кр во ток” да на шњег чо ве ка и 
оно га што је ње му ва жно у јед ном да ну ње го вог жи во та. Ми слим 
да по е зи ја у бу дућ но сти не ће до би ти ни шта од оно га ко у њу уђе 
пр вен стве но као пе сник. За те ства ри тре ба кре ну ти хо дом јед ног 
обич ног чо ве 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? 

Са вре ме ни пе сник је тра ди ци о на лан ви ше не го што ми сли 
да је сте, или чак ви ше не го што би же лео да ми сли да је сте. И те 
ка ко је и да нас жи ва та ели о тов ска ми сао да осе ћа ње исто ри је за 



јед ног пе сни ка укљу чу је за па жа ње не са мо оно га што је про шло 
у про шло сти већ и оно га што је са да шње у про шло сти. Ели от, 
та ко ђе, го во ри о том исто риј ском сми слу као сми слу за ван вре мен
ско, али и за вре мен ско; тај спој вре мен ског и ван вре мен ског је сте 
не што што јед ног пи сца чи ни тра ди ци о нал ним. Та ве за са тра ди
ци јом у исти мах је и оно што код пи сца по бу ђу је нај сна жни ју 
свест о ње го вом ме сту у вре ме ну, тј. о ње го вој са вре ме но сти. Сва
ки до бар пе сник увек на не ки на чин пи шу ћи сме шта тра ди ци ју у 
сен ку сво је пе сме, пи та ње је усме ре но ка то ме да ли је у ње го вој 
по е зи ји тра ди ци ја са мо ба за и фи ни пре лаз пре ко ко јег же ли да 
нам не што са оп шти или је ње но при су ство са мо те рет јед не пе сме, 
јер тра ди циј ска коп ча ни је пре о сми шље на, ни ти до ве де на у кон
текст. Мно ги мла ди љу ди, ка да кре ну да пи шу, тру де се да на пра ве 
не ка кав от клон од тра ди ци је, јер ми сле да ће на тај на чин би ти мо
дер ни. То, на рав но, отва ра дру го пи та ње, а то је шта је за сва ко га 
од нас мо дер ност. Али да не би смо сад ишли у том прав цу, до вољ но 
је не што и на го ве сти ти. Ја ћу са мо спо ме ну ти Ок та ви ја Па за, ве
ли ког хи спа но а ме рич ког пе сни ка, ко ји ка же: „Сва ки пе сник је пул
си ра ње у ре ци тра ди ци је, је дан је зич ки тре ну так.”

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? 

Ствар по е зи је и је сте ствар ма њи не, не у не ком ели ти стич ком 
сми слу, већ у том да је за по е зи ју увек за ин те ре со ва на ма ња ску
пи на љу ди и то ни је не што над чим тре ба ла мен то ва ти, већ би ти 
све стан да ма њи на, уко ли ко је не пот ку пљи ва, увек не ка кву за јед
ни цу спа са ва да се не пре тво ри у ста ја ћу во ду про сеч но сти, у 
ко јој ће вла да ти је дан укус, јед на до ми нант на бо ја. Још јед ну ствар 
не тре ба смет ну ти с ума: има ти пред со бом збир ку по е зи је зна чи 
пре да ти се јед ној вр сти су сре та. Да нас не да се не ма вре ме на за 
по е зи ју, не го не по сто ји вре ме за су срет. То до ста го во ри. Су срет 
је јед на вр ста до га ђа ја (ма да не мо ра увек да бу де), где не што при
ма те, али се мо ра те и да ва ти. Све док чо век бу де ства ри ма при сту
пао на на чин да их до би ја, а да им се не да је, не ће би ти жуд ње за 
по е зи јом. У по е зи ји је ва жан тај осе ћај по врат не ре ак ци је, да би сте 
не чим би ли иза зва ни, мо ра те се то ме пре да ти без на док на де. 

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 
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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? 

Чи ни ми се да је пи са ње уз бу дљи во тек у тој не пре ста но отво
ре ној мо гућ но сти да ће не што што се са да на пи ше би ти у јед ном 
тре нут ку под ло жно не стан ку. Али и са том све шћу се пи ше. И те 
ка ко се пи ше. Ми слим да не по сто ји ско ро ни јед на ствар да нас ко ја 
се ро ди ла, а ко ју ће ка мен по др жа ти. Не за то што не ве ру јем у вред
ност то га што се ро ди ло, већ за то што ре чи упи са не у ка мен ни су 
не што што пре вас ход но бри не са да шње ге не ра ци је пе сни ка. Бу дућ
ност ће до ћи, de fac to ће се де си ти, али ка кви би смо то би ли пе сни
ци ка да би смо све сво је ка па ци те те упе ри ли на то шта ће би ти кад 
нас ви ше не бу де? Ако да нас успе мо да до жи ви мо то да се је дан 
оби чан фи зич ки рад ник, ко ји је цео дан ра дио на гра ђе ви ни, успа
вљу је уз на шу по е зи ју, до вољ но смо ура ди ли. 
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МИ ЛИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

СТРА ХО ВИ

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, по ста ће мо 
пре ле пи ро бо ви
са не го ва ним ру ка ма, са још не у га слим 
сја јем у очи ма.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, 
по ста ће мо во де
са увек из диг ну тим ни во ом во до ста ја, не спрем не 
на по вла че ње.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, по ве ро ва ће мо 
да је сва ки
тр зај те ла на ма упу ћен. 

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, 
на ви ка ва ће мо се да сви ве ли ки од го во ри 
до ла зе с го ди на ма.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, би ће мо 
у са гла сју
са оним што нај и скре ни је пре зи ре мо.

Ако не бу де мо оди са ли хра бро шћу, до пу сти ће мо 
сви ма на ко ри шће ње соп стве ну ра њи вост,
а у знак за хвал но сти сти за ће нам 
раз глед ни це. 




