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ЖАР КО МИ ЛЕН 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, 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? 

Жар ко Ми лен ко вић: Љу ди (на ро чи то ства ра о ци) су скло ни ми
шље њу да је њи хо во вре ме, тј. вре ме у ко ме жи ве нај дра ма тич ни
је, да се об ја вљу је у свој сво јој пу но ћи са зре ва ња, да све ту до ла зи 
крај, али увек се из но ва ис по ста ви да је свет пре жи вео и да за пра во 
то ни је нај го ре што се мо же до го ди ти. Да увек има го ре! Да је, за
пра во, увек све го ре и цр ње. Исто је и са књи жев но шћу. Зна мо да 
се књи жев ност кроз ве ко ве раз ви ја ла на све мо гу ће на чи не и кроз 
све ви до ве. Од цр та ња по пе ћин ским сво до ви ма, уре зи ва ња „чр та 
и ре за” по ка ме ним пло ча ма, ко жи, пер га мен ту, сви ли, па ако баш 
же ли мо и ико но пи са њем, фре ско пи са њем, скулп ту ром (у сред њем 
ве ку). По ја ва штам па ри је је би ла не што што се ду го сма тра ло не
пре ва зи ђе ним изу мом, све до по ја ве ком пју те ра и ин тер не та. Ло
ги чан след је да књи жев ност ис ко ри сти све те ре сур се ко ји јој се 
на ме ћу. Али код нас се де ша ва још не што што је ве о ма те шко опи
са ти. А то је фе но мен из да ва штва ко је сво је књи ге све ви ше при
бли жа ва по тен ци јал ним чи та о ци ма, та ко да се да нас из гу би ло 
не што што се зва ло књи жа ра, јер се да нас књи ге мо гу на ћи сву да, од 
тра фи ка до су пер мар ке та и тр жних цен та ра. На ме ће се пи та ње ка ко 
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смо до шли до те зе да ће штам па ну књи гу за ме ни ти елек трон ска 
књи га, или не са мо елек трон ска књи га већ фраг мен ти ра су ти по 
ра зно ра зним сај то ви ма и дру штве ним мре жа ма? Чи ње ни ца је да 
је књи жев ност, а и умет ност уоп ште, у ве ли кој кри зи, али то ни је 
ни шта но во, јер смо у пре ла зном до бу, што на пи сца и умет ни ка 
де лу је збу њу ју ће и си лом при ли ка га на го ни да тра жи но ве на чи не 
из ра жа ва ња, што има за циљ от клон од јед не вр сте ли те ра ту ре, оне 
нај че шће пла си ра не по овим им про ви зо ва ним књи жа ра ма, да ства
ра не што но во, ели ти стич ко, јер сма тра да је штам па на књи га 
не што пре ва зи ђе но и по мод но. Да кле, за са мо ста ње књи жев но сти 
кри ви смо ми, не ин тер нет ни ти дру штве не мре же. Дру го је не што 
што се зо ве при бли жа ва ње по тен ци јал ном чи та о цу, али то се по
ка за ло пот пу но де гу тант но и са штам па ним књи га ма. Не ко ко га 
не за ни ма по е зи ја не ће је чи та ти ни ти у ча со пи су, књи зи, ни ти на 
ин тер не ту, Феј сбу ку и Тви те ру, ни ти на би ло ко јем дру гом ме сту. 
Дру га ствар је са сли ка ма. Из гле да да се чо ве ков ум ни је мно го раз
вио с об зи ром да и да ље сма тра да „сли ка го во ри ви ше од хи ља ду 
ре чи”. Ме ђу тим, по е зи ја ће пре жи ве ти и за то је ве о ма ва жна уло га 
и по сто ја ње пе сни ка у оскуд ном вре ме ну.

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? 

Не мо гу а да се ов де не при се тим ре чи То ма са Стерн са Ели о та, 
оца мо дер не по е зи је, да сва ки пе сник пи шу ћи се бе пи ше и сво је 
вре ме. И Иван В. Ла лић је имао слич но ми шље ње, та ко су на ста ла 
Че ти ри ка но на. А још је сре ди ном про шлог ве ка ни ка ра гван ски 
пе сник Ер не сто Кар де нал пи сао сво је Псал ме, про тест про тив по
тро шач ког дру штва, дик та ту ре и ра та. То је тзв. екс те ри о ри стич ка 
по е зи ја. Но ви ца Та дић је та ко ђе пи сао по е зи ју у ко ју је уно сио све 
по ша сти са вре ме ног чо ве ка. Да кле, мо гу ће је да се по е зи ја раз ра
чу на са оним што јој но си вре ме, са мо је по треб на пра ва ме ра и 
на чин. С дру ге стра не, је дан ве ли ки пе сник је ре као да све што 
истин ски во лиш тра је, оста ло је шља ка. А по е зи ја на ста је упра во 
из свог не ста ја ња.
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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 с пра вом не за о би ла зан ка да се го во ри о по е зи ји. Ме
ђу тим, не ка ко су ми стра на та тер ми но ло шка од ре ђе ња ко ја сво је 
по сто ја ње гра де на не ги ра њу не чи јег по сто ја ња. Има ли смо мо дер
ни зам, па аван гар ду, нео сим бо ли зам, пост мо дер ни зам, а са да се 
у не до стат ку не ког срећ ни јег тер ми на ко ри сти ду пло пост – пост
пост мо дер ни зам. На Ко со ву и Ме то хи ји, где жи вим, на де лу је не
што слич но (са мо мно го опа сни је, јер се ра ди о жи во ту, не о по е
зи ји) као са овим тер ми ни ма, и за ин сти ту ци је у При шти ни ја сам 
део не ве ћин ске за јед ни це. Део не ве ћин ске за јед ни це сам и у по е
зи ји. Ја про сто ве ру јем да је не мо гу ће пи са ти по е зи ју без све сти 
о то ме да су пре ме не пи са ли мно ги пе сни ци и да ће на кон ме не 
не ко дру ги пи са ти по е зи ју, а ка ко се ја бу дем по на шао пре ма сво
јим прет ход ни ци ма, та ко ће се и они ко ји ће тек пи са ти од но си ти 
пре ма ме ни. Ели от је та ко ђе ми слио да је пот пу но ори ги нал на 
пе сма ап со лут но ло ша пе сма. Ја се пи там да ли је уоп ште мо гу ћа 
пот пу но ори ги нал на пе сма. Да ли постпост мо дер ни пе сни ци по
ла жу на ори ги нал ност? Бог дан По по вић је јед ном за пи сао да је 
тра ди ци ја ка ква год да је, ипак не ки осло нац. А аван гард ни пе сни
ци су ми сли ли да ства ра ју пот пу но ори ги нал ну по е зи ју, ме ђу тим 
пре ва ри ли су се, јер ка ко је ре кла ум на Иси до ра Се ку лић, сва ка 
мо дер ност јед ном по ста не до бра тра ди ци ја. Сва ка ко, тре ба се сло
жи ти и с Цр њан ским, да од тра ди ци је тре ба узи ма ти оно што не 
пре чи раз вој мо дер ног.

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? 

До бро је пи та ње ка ко смо од Миљ ко ви ће вог да ће „по е зи ју 
сви пи са ти” до шли до то га да по е зи ју ни ко не чи та. Мо жда је у 
то ме нај ве ћи про блем, што по е зи ју сви пи шу, те је за то ни ко и не 
чи та. Још на сту ди ја ма, на па у зи из ме ђу пре да ва ња, се де ло је нас 
не ко ли ко ко ле га и при ча ло о књи жев но сти. При дру жио нам се и 
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чо век ко ји ра ди на фа кул те ту. Ка да га је је дан ко ле га упи тао шта 
чи та, овај је од го во рио: „Ни шта не чи там, ја пи шем.” Да ли је мо
гу ђе пи са ти без чи та ња? Из гле да да је у мо ди пи са ње, али не и 
чи та ње.

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? 

Хел дер лин се пи тао: „Че му пе сни ци у оскуд но вре ме?”, а Па ул 
Це лан о сми слу по е зи је на кон Ау шви ца. До дао бих и Ја се нов ца и 
свих дру гих ме ста стра да ња, јер „Кад умре чо век, / и мо је ср це ру
шно је”. Се ти мо се и На ста си је ви ће вих „Ре чи у ка ме ну” и сти ха: 
„кључ кљу ча у вра ти ма вра та”. Ето то је по е зи ја. У Епу о Гил га ме-
шу се ка же: „У твр дом ка ме ну уре за на су сва де ла и пат ње љу ди.” 
Дру га је ствар што на постпост мо дер ног чи та о ца и ре чи у ка ме
ну де лу ју као ре чи на пе ску пре не го што их та лас за пљу сне. А за 
то је крив пе сник ко ји ло ви, а уло вљен је. 
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ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ

ЛЕТ ЊА КИ ША

Ка да је по чи ња ла 
Да па да
По ми сли ли смо да је 
Крај 
Да је Бог бли зу
По на да ли смо се

Ме ђу тим 
Ка да је пре ста ла
Схва ти ли смо
Да је крај да ле ко
Ко ли ко и Бог
И да у пра ху не ста је страх 




