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ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ

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? 

Ђор ђе Ку бу рић: Ако има мо у ви ду да је про зни дис курс има
не н тан и до ми нан тан и у ван ли те рар ном, под ра зу ме ва ју ћем и ко
му ни ка циј ском ви ду, по све је нор мал но да је он под ло жни ји ути
ца ји ма ко је нам пру жа ју бла го де ти ин тер не та. По е зи ја је, ипак, у 
том сми слу кон зер ва тив ни ја и, след стве но то ме, ре као бих и ста
бил ни ја. Не де лу је ми пре те ра но ве ро ват но (п)оства ри ва ње би ло 
ко је од по бро ја них ва ри ја на та. Ин те ре сант но је да та ко зва на тви
те ра ту ра, бар за са да, ни је по ста ла по го дан аре ал за ар ти ку ли са ње 
пе снич ких ура да ка, упр кос крат кој и ла пи дар ној фор ми.

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? 
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„Али оно што тра је, за сни ва ју пе сни ци.” Овај ве ли чан стве ни 
и без вре ме ни стих Фри дри ха Хел дер ли на мо жда је оп ти ма лан од
го вор на ово ви спре но пи та ње. На и ме, по е зи ја, али са мо она вр хун
ска, је сте не што што вас по ста вља стан дар де, не са мо ли те рар не 
већ и ци ви за циј ске. Она је су пер и ор ни ја и од фи ло зо фи је и од есте
ти ке и од ре ли ги је. По е зи ја је од у век све до чи ла и о ра то ви ма, епо
хал ним тур бу лен ци ја ма, ба ви ла се вре ме ном са да шњим, про шлим 
и бу ду ћим. Та ко, пе сни штво не са мо да „има шан се да... са вла да 
гра ђу ко јој јој пру жа са вре ме ни свет” не го то упра во и по сти же. Не, 
на рав но, у свим по бро ја ним сег мен ти ма. Али ако су са вре ме ни 
пе сни ци пре жи ве ли пост мо дер ни зам, из бо ри ће се и са пост ху ма
ни змом и пост де мо кра ти јом.

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? 

Ово пи та ње је па ра док сал но, тј. исто вре ме но је и ко но та тив но 
и де но та тив но. С јед не стра не има мо „по е тич ку са мо свест” ео ип со, 
а су прот но то ме, сво је вр сну су ге сти ју ути ли тар но сти. Но, те ре фе
рен це уоб ли че не су си сте мом спо је них су до ва, на ро чи то ако го
во ри мо о постпост мо дер ни, од но сно ак ту ел ној по е зи ји. Има ту и 
тра ди ци о на ли зма, и (нео)аван гар де, и још увек ути цај не пост мо
дер не. У са вре ме ној срп ској по е зи ји има мо пе сни ке ко ји пи шу у 
ве за ном сти ху и ко ри сте тра ди ци о нал не ме трич ке обра сце, у ко је 
ин те гри шу те мат ске окви ре као што су мо де ли по пу лар не кул ту ре 
или пу ке сва ко дне ви це. А пе сме ко је су сво је вре ме но пи са ли, на 
при мер, Во ји слав Де спо тов или Ву ји ца Ре шин Ту цић или Ду шан 
Ву кај ло вић мо же мо до жи ве ти и као да су на ста ле да нас, или ко ју 
де це ни ју ра ни је у од но су на вре ме ка да су на пи са не.

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? 

Те шко ми је за ми сли во ви де ти не ког на пла жи ка ко чи та не ку 
пе снич ку збир ку. То да се про за кон зу ми ра у та квим окол но сти ма 
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је сте не што што се под ра зу ме ва. Чак, пре мно го го ди на, ви део сам 
јед ну мла ду же ну ка ко, крај ба зе на, чи та Кјер ке го ра. „Илиили.” 
Де бе ла књи жу ри на на ве ла ме је на Тол сто ја или Шо ло хо ва.

Но, по е зи ја је и ра ни је, па и са да, би ла пред мет ин те ре со ва ња 
по све ће них и рет ких чи та ла ца. Углав ном, са мих пе сни ка и кри ти
ча ра. Ми слим да је ин тер нет ме диј ко ји афир ми ше чи та ње по е зи је. 
Има ви ше пор та ла где љу би те љи по ста вља ју ода бра не пе сме. Пе
сни ци пре ко дру штве них мре жа (на ро чи то на Феј сбу ку) об ја вљу ју 
сво је ра до ва, и то је екс клу зив на при ли ка да их ви ди мо пре не го 
што се по ја ве у ча со пи си ма или у књи га ма.

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? 

Ду бо ко ве ру јем у ово пр во. Ла пи дар ност и је сте сми сле ност 
по е зи је. По е зи ја ни је тек на дах ну ће већ и на по ран рад. Та ко зва на 
ра дост ства ра ња не рет ко је у ко ли зи ји са ре ал но шћу ства ра ња. 
Ре чи уре за не у ка мен оста ју, оне упи са не у пе сак ефе мер не су. Али 
ипак се на ђе не ко ко ће их упам ти ти, не где за пи са ти, по хра ни ти 
у ме мо ри ји се ћа ња или ра чу на ра. По е зи ја је ме та фи зи ка: зи да ни ца 
на пе ску. 
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ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ

ЛЕТО У ПРЕДГРАЂУ

Док глечери, да не кажем где, ваљају своје снове,
Ја косим посну траву.
Мачке жмиркају & преду на баштенском столу, уместо да скачу 

по њему.

Дрвета су стабилна, зелена и лицемерна.
Кише – ретке и досадне – узнемирују кишне људе.
Кад пукне гром, сви се радују, хистерично.

Негде, над каквим морем, лети галеб.
И прави сенку другом галебу, који плута кô патка.

Подне је.

У суседном дворишту је врућина. Мешалица за бетон стамено 
бруји.

А други комшија се разголитио у базену, закрабуљен слушалицама.
Њиште му коњи у ушима.
Знам то.




