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НИ КО ЛА ЖИ ВА НО 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? 

Ни ко ла Жи ва но вић: О ово ме бих имао да ка жем две ства ри. 
Пр ва се ти че мог пи са ња на ин тер не ту. Од по ја ве Феј сбу ка игром 
слу ча ја спро во дим не што што ли чи на со ци о ло шки екс пе ри мент. 
Ста ту се на Феј су ко ри стим као бе ле жни цу за све што ми пад не 
на па мет, а што бих мо гао мо жда да упо тре бим и у књи жев ним 
ра до ви ма. Не што од то га ка сни је и ин кор по ри рам у пе сме. За ни
мљи ва је ре ак ци ја љу ди на ово. Ве ћи на је при лич но шо ки ра на тим 
ста ту си ма, збу ње на и ис про во ци ра на. Ка да го то во исти текст уоб ли
чим као пе сму, ре ак ци је су увек са мо по зи тив не. Ов де је реч о јед
ном ди ша нов ском екс пе ри мен ту. Љу ди од ре ђе не са др жа је мо гу да 
при хва те као пе сме, као умет ност, ме ђу тим у фор ми где је то ста тус 
на Феј су, што он да не ка ко по ве зу ју ди рект но са лич но шћу ау то ра, 
исти са др жај по ста је не при хва тљив. То на не ки на чин га ран ту је 
бу дућ ност пе сме као од ре ђе ног об ли ка у ко ме је са др жај из не сен. 
Под се ћам на до бро по зна то есте тич ко ста но ви ште да ле па фор ма 
умет но сти де лу је као не ка ква ане сте зи ја ко јом се ре ци пи јент при
пре ма да при хва ти са др жај ко ји би му ина че био не при хва тљив.

 Дру га ствар ко ја је ов де бит на ти че се по пу ла ри за ци је књи
жев но сти на ин тер не ту. Овај про блем, про блем по пу ла ри за ци је 
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умет но сти, нат кри љу је сам ин тер нет. Ин тер ет ча со пи си, сај то ви, 
бло го ви, с јед не стра не су јеф ти ни, а с дру ге стра не ла ки за ди стри
бу ци ју. То зна чи да сва ко мо же да на пра ви пор тал и да, уко ли ко 
са ку пи до во љан број чи та ла ца, уче ству је у кре и ра њу сли ке са вре
ме не књи жев но сти. Исто вре ме но, не ка да шње ин сти ту ци је, као 
што су удру же ња, ча со пи си, из да ва чи ко ји об ја вљу ју по е зи ју, оста ју 
без сред ста ва. Да би кул ту ра по сто ја ла, по го то ву елит на, нео п ход
но је да др жа ва у њу ула же но вац. Пре пу сти ти кул ту ру да се фор
ми ра по за ко ни ма по ну де и по тра жње, ње не до ступ но сти или не
до ступ но сти, исто је што и пре пу сти ти обра зо ва ње во љи по је дин ца 
да са мо стал но пре тра жу је Ви ки пе ди ју. Кул ту ра мо ра да бу де де лом 
на мет ну та. Па чак и ка да се фор ми ра ал тер на тив на кул ту ра, она се 
мо ра фор ми ра ти та ко да пред со бом има не ки иза зов, не ку кул ту
ру ко ју же ли да по ти сне, а ко ја сто ји на чвр стим те ме љи ма. Ти ме 
и та ал тер на тив на кул ту ра пред се бе ста вља ве ће зах те ве. Ипак, 
ако се по гле да исто ри ја књи жев но сти, ни је реч о не ком но вом про
бле му. Не ка да шњи књи жев ни са ло ни би ли су пре за си ће ни ло шом 
по е зи јом. Са да су се ти са ло ни пре се ли ли на ин тер нет. У све у куп
ној про це ни си ту а ци је пре све га тре ба узе ти ста ње у са вре ме ној 
по е зи ји, ви де ти ко ли ко има оно га што је за и ста до бро и у ко јој је 
ме ри то до бро. Ми слим да, та ко гле да но, са вре ме на по е зи ја не сто
ји пре те ра но ло ше. По себ но ка да се упо ре ди са оним што је пи са но 
де ве де се тих го ди на. Не зна чи ли то да је ин тер нет имао по зи тив но 
деј ство? 

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? 

То је ствар из бо ра са мог пе сни ка. Не ко мо же да за у зме кри
ти чар ски став пре ма свом вре ме ну, не ко га мо же гло ри фи ко ва ти. 
Пи та ње је ко ли ко су пе сме ко је су сла ви ле, ре ци мо, ин ду стриј ску 
ре во лу ци ју, да нас чи тљи ве. Кри ти ко ва ње соп стве ног вре ме на, с 
дру ге стра не, ако је са мо то, он да је по вр шно. До вољ но је узе ти као 
при мер Бо дле ра. Ње гов од нос пре ма гра ду, ре ци мо, сво је пра во 
оправ да ње по сти же тек у од но су пре ма спли ну, блу ду, ста ро сти, 
рас па да њу. Чо век не мо же да жи ви ван сво га вре ме на, па он да ка да 
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се од лу чи да на па да сво је вре ме он не ми нов но до ла зи до оно га 
што не ва ља у свим вре ме ни ма и свим кул ту ра ма. По сле кри ти ко
ва ња сво је ствар но сти, чо век до ла зи до по ра жа ва ју ћег са зна ња да не 
би мо гао да за ми сли не ку ствар ност у ко јој не би осе ћао исто бре ме. 
Та ко се до ла зи до оп ште по зна тог ста ва да је умет ност уни вер зал
но у кон крет ном. А то што на ше вре ме ну ди не ке но ве ва ри јан те 
оп штег бед ног људ ског ста ња на зе мљи до да је но ву крв по е зи ји, 
омо гу ћа ва јој да са дру гих стра на по гле да исти про блем и спа са ва 
је по на вља ња. 

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 ту не го во ри о про стом пре ва зи ла же њу не ке по е ти ке. 
Он го во ри кон крет но о Ва ле ри је вој по е ти ци ко ја са ма се бе уки да 
сво јим до вр ша ва њем. На ве шћу је дан дру га чи ји при мер по е ти ке 
ко ја се за вр ша ва са пе сни ком код ко га је оства ре на. Реч је о Но ви ци 
Та ди ћу. Да ли ико мо же да по ми сли да би мо гао да на ста ви Та ди
ће ву по е ти ку? Без об зи ра на то ко ли ко он ве ли ки пе сник био, ње
го во де ло пред ста вља је дан боч ни огра нак по е зи је. На су прот то ме 
по сто ји глав ни ток ко ји се у кон ти ну и те ту раз ви ја од Хо ме ра и Да
ви да до на ших да на. На рав но да Ели о то ва по е зи ја не жи ви да нас 
на на чин на ко ји је жи ве ла пре ско ро сто го ди на, ка да је на ста ја ла. 
Али Ели от има не по сред не на след ни ке, ко ји по том има ју сво је на
след ни ке и тај низ се мо же пра ти ти до на ших да на. Ка да је о Ва
ле ри ју реч, ни је та кав слу чај. Сред ства ко ја је Ели от сво је вре ме но 
ко ри стио раз ви ја ла су се из ге не ра ци је у ге не ра ци ју. Оно што је 
Ва ле ри ра дио, или што је ра дио Но ви ца Та дић, пред ста вља ве ли ку 
по е зи ју, али пе сник ко ји до ла зи по сле њих од њих не ма шта кон
крет но да на у чи, осим оп штег схва та ња о то ме шта чи ни јед ног 
ве ли ког пе сни ка. Ми слим да је Ели от упра во на ову раз ли ку из ме
ђу пе сни ка глав ног то ка за пад не кул ту ре и по боч них, екс пе ри мен
тал них пе сни ка ми слио ка да је го во рио о Ва ле ри ју. С тим што бих 
ов де до дао још јед ну мо гућ ност. Пе сни ци по боч ног ти па мо гу да 
из вр ше ути цај на ка сни је пе сни ке, али са мо у сми слу да бу ду по
но во от кри ве ни. У дру га чи јим исто риј ским, кул тур ним и по е тич
ким окол но сти ма они мо гу би ти под сти цај ни за ства ра ње но вих 



153

по е ти ка, али са мо та да ка да не по сто ји кон ти ну и тет. Ево, на при
ме ру Ва ле ри ја. Он је углав ном пи сао у алек сан дрин цу ко ји је имао 
огром ну тра ди ци ју у фран цу ској по е зи ји. Не ки са вре ме ни пе сник 
би мо гао пре ми се Ва ле ри је ве по е зи је да при ме ни на оно што има мо 
у пе сни штву на ше га ве ка, а то је са свим дру га чи ји пе снич ки оквир.

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? 

Ка да ме не ко ван књи жев ног жи во та пи та ко ли ко за ра ђу јем 
од по е зи је, обич но га упи там да ли је ика да ку пио би ло ко ју збир ку 
пе са ма. Да кле, збир ку, не ан то ло ги ју, не из бор. На рав но, од го вор 
је увек не га ти ван. Али то ни је са мо до чи та ла ца. Књи жа ре рет ко 
про да ју збир ке пе са ма. Од ра стао сам у Кра гу јев цу и за вре ме гим
на зи је ни сам ниг де мо гао на ћи са вре ме не збир ке пе са ма, па чак 
ни књи жев не ча со пи се. Дру ги, мо жда озбиљ ни ји раз лог је то што 
до ста оно га што се ста вља у пр ви ред, као не ка кав узо рак са вре ме
не по е зи је, ни је та кво да ће при ву ћи би ло ког озбиљ ног чи то ца. А 
по врат ни ути цај је по ра жа ва ју ћи. С јед не стра не има мо књи жев ну 
кри ти ку ко ја, уз сав труд да об ли ку је књи жев ну сце ну, ипак ни 
са ма не ма зна чај ко ји је не ка да има ла па је оту да и сне би вљи ви ја 
и ма ње искре на. С дру ге, има мо по зи ци је мо ћи ко је има ју по је ди ни 
пе сни ци. Ако је не ко не где уред ник, ор га ни за тор не ког фе сти ва ла 
или књи жев ног про гра ма или би ло шта што са ње го вим пе снич
ким ра дом ни је у ди рект ној узроч нопо сле дич ној ве зи а да је му 
по зи ци ју мо ћи, тај ће би ти це њен и као пе сник. Ово са мо по се би 
ни је то ли ко нео бич но јер су ти љу ди као пе сни ци и за у зе ли те по
зи ци је, али то је са мо до не кле у скла ду са вред но шћу оно га што се 
пи ше. На ве ди те не ког зна чај ног уред ни ка ча со пи са или из да вач ке 
ку ће ко ји не ма не ку од пре сти жних књи жев них на гра да, ре ци мо. 
Не ка жем да до бар део њих ни је за слу жен, али у си ту а ци ји у ко јој 
се би ра из ме ђу пе сни ка ко ји ни је уред ник и пе сни ка ко ји је уред
ник нај че шће ће се да ти пр вен ство дру гом. Јер то ни ко ме не шко
ди, осим по е зи ји. Да кле, у си ту а ци ји у ко јој са мо пе сни ци чи та ју 
пе сни ке, а не ки но вац је у пи та њу, сли ка по е зи је мо ра да бу де 
та ква. А то је за то што не по сто је чи та о ци ко је од но си мо ћи на 
књи жев ној сце ни не за ни ма ју. 

Пре не ко ли ко го ди на сам при ре дио ан то ло ги ју има жи стич ке 
по е зи је за ча со пис Гра ди на. Ка да се књи га ко ју сам тим из бо ром 
пред ста вио сво је вре ме но по ја ви ла у Ен гле ској, ка ко је то би ла при
лич но нео бич на по е зи ја за то вре ме, мно гим чи та о ци ма се ни је 
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сви де ла. Вра ћа ли су сво је при мер ке у књи жа ре и тра жи ли но вац 
на зад. Би ло би ле по ка да би смо да нас до шли до та кве си ту а ци је. 
Збир ке пе са ма су јеф ти не и мо гле би се про да ти, а он да још ка да 
би мо гле да се вра те та ко да се ви ди пра ва њи хо ва ре цеп ци ја. 

Та ко ђе, овај про блем, ова ко ка ко је по ста вљен, код нас је до
жи вео крај ње раз ме ре. Спо ме нуо сам Кра гу је вац, у ко ме је збир ка 
пе са ма по јам. У Бе о гра ду се ту и та мо и про да по не ка књи га. Ако 
оде те у ино стран ство, ства ри сто је са свим дру га чи је. То не зна чи 
да се по е зи ја про да је као бест се ле ри, али по сто ји круг љу ди ко ји 
пра ти. Па чак и у Хр ват ској је ста ње мно го бо ље. Не ко ли ко пу та 
сам та мо др жао про мо ци је и про да ја књи га је би ла сто про цент на. 
Та ко да је мно го то га кри ви ца на шег дру штва у це ли ни. И не са мо 
про да ја књи га. Ре ци мо, има те Кул тур ни цен тар Сту ден ског гра да, 
ко ји и по сто ји да би сту ден ти има ли где да оду у ве чер њим са ти ма, 
а да не мо ра ју да иду до цен тра. Про мо ци је по е зи је ко је се та мо 
одр жа ва ју по се ћу ју ис кљу чи во љу ди ко ји пу ту ју из дру гих кра је ва 
Бе о гра да. Ка кви су то сту ден ти он да, и ка ква нас то не ве се ла бу
дућ ност оче ку је? 

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? 

Веч ност ни је нео гра ни че но вре ме. То је са свим дру га чи ји ни во 
по сто ја ња. За пе сни ка је бит но да уоб ли чи пе сму. Ако је пе сма ус пе
ла, она је не у ни шти ва. Ни је јој по треб но да тра је у вре ме ну. Шта 
је дан глу мац или је дан ви о ло ни ста (за бо ра ви те на сним ке) мо же да 
оче ку је од сво је умет но сти? Да тра је? За што би пе сник био дру
га чи ји? Ми, као по је дин ци, не тра је мо. На ша осе ћа ња се ме ња ју 
сва ко га да на. Ка да се при ча о веч но сти, чо век не мо же да не бу де 
ре ли ги о зан. Умет ност је увек тра же ње и гу бље ње Бо га. Али ако је 
не што јед ном по сто ја ло она ко ка ко тре ба да по сто ји, оно је веч но. 
Без об зи ра на то што ар те факт мо жда не ће до жи ве ти ни на ред ни 
дан, или ће је зик би ти из гу бљен. 

Исти на, све је ве ћи број пе сни ка ко ји са ми се бе осу ђу ју на то 
да тра ју јед ну се зо ну по што се по зи ва ју на три ви јал ну кул ту ру, 
ак ту ел ну по ли ти ку, све те ства ри ко ји ма је у са мој су шти ни да се 
за бо ра вља ју. На не ки на чин се са вре ме ни ме ди ји ко ји нас за си па ју 
та квим са др жа ји ма и тру де да нас одр же у веч ном не зна њу, по што 
оно што на у чи мо да нас већ су тра не по сто ји. Оту да ни на го вор 
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о пе сни ци ма ко ји ко ри сте та кве мо ти ве не ма сми сла тро ши ти пре
ви ше про сто ра.

Бит ни је је ов де оно о че му сам већ го во рио ка да сам при чао 
о Ели о ту и Ва ле ри ју, о то ме да ци ви ли за ци ја по сто ји са мо ако по
сто ји тај не пре ки ну ти низ. По е зи ја је уто ли ко зна чај ни ја уко ли ко 
ви ше оја ча ва тај низ, уко ли ко по ве зу је оно што је би ло са оним 
што ће до ћи, ако чо ве чан ство чи ни ма ње уса мље ним у свом вре
ме ну. Упра во уз ову ан ке ту при ла жем пе сму у ко јој се ба вим овом 
те мом. Мо жда би би ло бо ље да сам са мо тим од го во рио.
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НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ

ПА ЛИ ЛУЛ СКО ГРО БЉЕ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

По се ти ла ца не ма, сем ка да се до ко си
Чо век ус пра ви кр ста че, па оде. Ов де не ће
Мр тви ма ни ко да ро ве за го ди шњи це да но си
Сем кад при ро да с про ле ћа оста ви сво је цве ће.

Ов де је ни кла кру шка, и ја бу ка се ту на шла
Из ме ђу спо ме ни ка, а по не ка је ра ка
По ти сну та са гро бља и не при мет но за шла
У дво ри ште су се да, рад ни ка или се ља ка.

Жи ца за су ше ње ве ша оп ко ра чу је и дру ге
Кр сто ве, је дан се под вла жним те пи хом кри ви.
С ве че ри де ча ци ту че сто игра ју жмур ке
И ћу те иза ра ка, пра ве се – ни су жи ви.

Са не ког кр ста за бо ра вље на де чи ја ма ра ма ма ше,
И ја то ко ко ша ка тр чи по гро бљу и су ди,
А мр тви ма је ваљ да у зим ске но ћи лак ше
Кад не да ле ко од њих спа ва ју жи ви љу ди. 




