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Е С Е  Ј И

ТА ЊА КРА ГУ ЈЕ ВИЋ

ЦР НА МР ЉА НА СР ЦУ, ИЛИ РАЗ У МЕ ТИ СВЕТ*

Да ли је вре ме „за мо ра ре чи”, ка ко је нај че шће од ре ђен крај про
те клог ве ка, и по че так но вог, уи сти ну на сна зи, ка да је у пи та њу 
по е зи ја у на ста ја њу, по е зи ја овог вре ме на? Да ли су по ет ске ре чи 
и ме ха ни зми „пре о ста ле” ства ра лач ке стра те ги је у ње ној од бра ни, 
и ре а фир ма ци ји, до вољ но моћ ни да се по ста ве као бра на по пла ва ма 
дис кур зив но сти, ис пра зно сти, иде о ло шких фло ску ла, ме диј ских 
об ма на, да од ре де, или де фи ни шу свој, ин хе рент ни си стем са мо
о чу ва ња, а да при том у ра спо ни ма по ет ског го во ра са чу ва ју и од
ли ке по себ но сти и вр сно сти умет нич ког обра ћа ња, не огра ђу ју ћи 
се притом – апарт ним и ар ти фи ци јел ним хер ме ти змом – ни од 
сна ге сво је соп стве не ини ци ја тив не во ље, ин спи ра тив не енер ги је 
и кре а тив не ма штов но сти, ни ти од пре те ћег ко ви тла ца и ха о са 
спо ља шњег све та, ко ме је јед на ко ну жно су прот ста ви ти се, ко ли ко 
и оста ви ти увер љи ви за пис, до ку мент, о вре ме ну у ко је жи ви мо 
и ко је нас од ре ђу је? 

Да је мо гу ће сје ди ни ти та ко опо зит не мо ћи по ет ске ре чи у за
мам ност и ја сно ћу по ет ског го во ра, и ка да је он оне ви ње но чист, и 
тран спа рен тан, и дир љи во искрен, а опет и су ве рен, про жет ис ку
стве ном пу но ћом – еду ко ван за чи та ње не про зир но сти ме ха ни за ма 
ко ји нас усло вља ва ју већ у старт ној по зи ци ји тр ка ча кроз вре ме, 
или нас оду ством во ље за њи хо во раш чи та ва ње оста вља ју у не мо
ћи па сив ног Ни ког у ко јег нас пре тва ра ре ал ни свет – уве ра ва нас 
је дан од нај сна жни јих и нај о со бе ни јих пе сни ка аме рич ке пе снич
ке сце не, То ни Хо гланд (1953, Форт Браг, Се вер на Ка ро ли на, САД). 
Јер као што на во ди, пи шу ћи о ње му, пе сник и кри ти чар Карл Де нис 

* О по е зи ји То ни ја Хо глан да, по во дом књи ге иза бра них пе са ма Не мој ре ћи 
ни ко ме, у из бо ру и пре во ду Але на Бе ши ћа (По ве ља, Кра ље во 2015).



789

– пи сци не мо гу у пот пу но сти да ис ко ра че из прет по став ки од ре
ђе них оним кул ту ра ма ко ји ма при па да ју, али мо гу да бу ду кри ти
ча ри тих кул ту ра, а не са мо огле да ла, уко ли ко оно у шта ве ру ју 
удру же са сво јим кри тич ким по сма тра њем. 

Не што та ко зах тев но, а при род но, у исти мах пре врат нич ки 
отре жњу ју ће, и про чи шће но, по ја вљу је се у по ет ском све ту То ни ја 
Хо глан да. А у исто вре ме то је упра во наш, ре ал ни свет, у ко јем се 
од ви ја ње гов, и наш жи вот, те че ово, пре по зна тљи во и та ко ја сно 
пре по зна то вре ме, а љу ди, на по зор ни ци упра во та кве, ра зно бој но 
осве тље не сце не, жи ве сво је ствар не, не из ми шље не и не у леп ша не 
суд би не. 

Хо гланд во ди сво ју по ет ску реч ин спи ри са но, али од луч но, 
му дро и стра сно, те су и ње го ве ра не збир ке, осам де се тих и по чет
ком де ве де се тих, као и пе сме ра ни јих го ди на (за сту пље не у ан то
ло ги ја ма тог раз до бља), при ву кле па жњу, да би упра во она пр ва у 
из бо ру и пре во ду Але на Бе ши ћа, у књи зи Не мој ре ћи ни ко ме (По
ве ља, Кра ље во 2015), об ја вље на 1992, у пра вом сми слу ус та ла са ла 
јав ност и при ву кла жи ву кри ти чар ску и чи та лач ку па жњу, ко ја 
овог пе сни ка и да нас пра ти. Чи ни се да је већ ње на на слов на пе сма 
– „Слат ко ра су ло” – ис ка за ла кључ ни па рок си зам, ко ји ће од ре ди ти 
кон фликт на по ља у ко ји ма се су ко бља ва ју ду бо ко лич ни мо ти ви 
и услов ни (или усло вље ни) лич ни ге сто ви и оп ште си ту а ци је, ко ји 
од ре ђу ју ми кро дра ме ње го вих ју на ка и у исти мах пре суд но од ре
ђу ју и Хо глан до ву пе снич ку оп ти ку, та ко моћ но и пре суд но из ра
же ну у све му што овај пе сник и есе ји ста, пре да вач и не у мор ни за
ступ ник по ет ске ре чи и ва жно сти ње не сво је вр сне исти не, за сту
па. Упра во за ову књи гу (овен ча ну и пр вим зна чај ним на гра да ма 
и при зна њи ма) већ по ме ну ти Карл Де нис ће на пи са ти: 

Из ван ред на књи га. Без има ло ре то рич ке уси ље но сти, са раз
о ру жа ва ју ћом, ма што ви том не по сред но шћу, ове пе сме успе ва ју да 
пре о бра зе сва ку те му ко је се до так ну, од љу ба ви до по ли ти ке, и да, 
од ужег и лич ног, до пру до нај ши рег кон тек ста осе ћа ња. Те шко је 
при се ти ти се не ке ско ри је књи ге ко ја је ус пе ла да са та квом склад
но шћу спо ји исти ни то све до че ње и лир ски им пулс, ја сно ви дост 
и пе ва ње, на на чин ко ји иза зи ва та ко сна жан спој за до вољ ства и 
из не на ђе ња.

Чи та лац, да кле, већ у овој но се ћој пе сми исто и ме не збир ке, 
на мах спо зна је да је по е зи ја овог ау то ра – ње на при ма ра на и по себ
на ви зи ја – да ле ко од спо кој не мир но ће огле да ла. Сва кон ден зо
ва на енер ги ја ње го ве во ље за от кри ћем, за са др жај ни јим и упра во 
сто га дру га чи јим пе снич ким уви дом – у овом је ис кли зну ћу из 
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уо би ча је ног ре да ства ри, са др жа на у спон та ношар мант ном али 
и на свој на чин од суд ном пи та њу на кра ју пе сме: „Шта фа ли // ми ру? 
/ Не бих знао да ка жем. / Али, слат ко ра су ло, чу јем те. / Увек по сто
ји же ља. / Увек тај облак, на јед ном при су тан / и на услу зи”. 

Да, упра во тај облак, у ко ме је са бра на сва си ла не спо ко ја, 
елек три ци те та, на бо ја, та по тен ци јал на, гра до но сна си ла, ко ју је 
ју нак ове пе сме упио – у овом слу ча ју, из ис ку ства и ма ле по ве сти 
свог оца – по стао је не са мо јед но мо гу ће, си но ним но, ску по пла
ће но а ипак до бит но жи вот но по гла вље, и мо ти ви са на во ди ља, 
про сјај у си ви лу, већ у са мој су шти ни, у исти мах, и јед на за но сна, 
по бу ђу ју ћа, и кон стант на Хо глан до ва ства ра лач ка по зи ци ја. Ко ја, 
ва ља до да ти, је дан слом или ску по пла ће ну гре шку, је дан ра сап, 
пре тва ра у за о крет, по пут „ве ли ког ско ка у све мир”, сле дом оне 
јед на ко та ко ве ли ке „му зи ке / ко ја из и ску је ди со нан цу / и за ра ња
ње у та му”. „Пла тио је цех” ју нак ове пе сме, ка ко ка же Хо гланд, 
„за то што је же лео да жи ви”, и то је кључ на по ру ка це ло куп ног 
Хо глан до вог пе сни штва, где су сло бо да и од луч ност, она кат кад 
на сле по тра же на, но увек же ље на, че сто ивич на тач ка, ко ја, по сле
дич но, зна чи рас пр сну ће чи та вог ус по ста вље ног, лич ног и оп штег 
ре да ства ри, или, дру га чи је ре че но – ви со ко по диг ну ту ле тви цу 
за скок у дру га чи је, и мо жда опет, из но ва, и ау тен тич ни је и пот пу
ни је, сво је – иа ко се не да тач но раз ја сни ти „ка ко чо век / до спе до 
тач ке ка да ви ше не ма шта да до би је // уко ли ко све не из гу би”. А 
са мом ка зи ва чу ове по ве сти ука зу је се и овом при чом оне о би че но, 
али у за сни ва њу ње го ве ства ра лач ке фи ло зо фи је ва жно, го то во 
оп се сив но са зна ње: „Ка ко / чак и ово га тре на, чак и док се свет // 
чи ни са вр ше но уре ђе ним, осе ћам / си лу спрем ну да по ву че све то. 
/ Као ти ња ње на хо ри зон ту. Као цр ну мр љу / на ср цу. Ка ко бих јед
ног од ових да на / мо гао да узмем тај ус треп та ли рај / ме со и кост 
овог из ван ред ног жи во та, / и на мер но, јед ним по те зом, / као кад 
чо век ста не на штап, / да га пре ло мим на дво је...” 

Kрат ком из ла зном фор му лом Хо гланд ве ри фи ку је сјај ну, увек 
у опре ка ма и от по ру из во је ва ну тач ку ис пу ње но сти, та ко дру га чи
ју од оче ки ва ног, ка но ни зо ва ног, и та ко пре врат ну, и сна жну, да 
на ли ку је по нов ном ро ђе њу: „Чи ни ми се да са мном не што / ни је 
у ре ду, или са сна гом, ка да бих / да скр шим сво ју сре ћу / са мо да 
бих ужи вао у том зву ку. / Зву ку ко ји пра ве ко ма ди”. Ниг де озву
че ни је по е тич ке и људ ске ства ра лач ке те жње. Из ре че не у го то во 
ау тен тич ном до слу ху са зву ком кра ха и но вог сла га ња ко смич ке 
ме ло ди је. Та ко увер љи вог, као да дру га чи је и не мо же би ти. И као 
да се ви ше од тог по ет ског и лич ног ис пу ње ња не мо же из ре ћи. А 
да је при том све из ре кла јед но став на, не по сред на, го то во са свим 
обич на, ис по вед на реч.
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У тро днев ном семинaру за на став ни ке – „Пет мо ћи по е зи је” 
(„The Fi ve Po wers of Po e try”) – одр жа ном ок то бра 2013, с на ме ром 
да у ат мос фе ри не по сред ног су сре та са они ма ко ји по е зи ју ту ма че 
мла ди ма про го во ри о кре а тив ним еле мен ти ма ко ји тво ре пе снич ки 
је зик – Хо гланд на јед но ста ван на чин, и увер љи вим при ме ри ма, 
кроз пе сме не за о би ла зних ства ра ла ца два де се тог ве ка (Ах ма то ва, 
Китс, О’Ха ра и дру ги), от кљу ча ва по ет ске фор му ле, осве тља ва ју ћи 
их кроз пет упо ри шних та ча ка: сли ка, дик ци ја, глас, струк ту ра 
и уну тра шња свој ства (ima ge, dic tion, vo i ce, struc tu re, im pli ca tion), 
и на тај на чин упу ћу је на кључ не еле мен те пе снич ког го во ра. На 
кра ју ово га сле да сто ји од ред ни ца: им пли ка ци је, што се дâ раз у
ме ти као ука зи ва ње на по сле дич но де ло ва ње на ве де них чи ни ла ца 
пе сме, на оно што по сти жу, но се са со бом, и у но вом сми слу под
ра зу ме ва ју. На мах је ви дљи во да су ови еле мен ти не са мо не за о би
ла зни у по ет ском је зи ку већ су и у са вр ше ном скла ду са они ма, ко је 
и сам, у свом пе снич ком го во ру Хо гланд ко ри сти, ма хом се осла
ња ју ћи упра во на јед но став ност, па и на гла ше ну но ту са вре ме но
сти. Хо глан до ве сли ке су пре по зна тљи ве из сва ко днев ног жи во та, 
ур ба не сре ди не, до ма ћих пеј за жа, ин тим ног ам би јен та, као што су 
ули ца, ку ћа, трем. „Звук” не оди ше су ге сти ја ма о до дат ној, скри ве
ној сми сле но сти, или о реч нич кој па ти ни, ни ти асо ци ра на те жи ну 
је зич ких на сла га, на ста лих у вре мен ском и књи жев ном та ло же њу 
је зич ког „еха”. Пре се мо же ре ћи да са др жи не по сред ни исе чак 
сва ко днев ног, ко ло кви јал ног, па чак и ње го ве не по сред не ци та те. 
Че сто је то ци тат ди ја ло га, ин то на ци је при ла го ђе не гла со ви ма уче
сни ка, њи хо вим раз ли чи то сти ма, ко ји ма је ин то ни ра на и раз ли чи
тост ми шље ња и ста во ва, а не рет ко је то зву чост ко ја је „окр ње на”, 
зву ков но и се ман тич ки из ме ње на, у ду ху ре ал ног жар гон ског го
во ра, или ду хо ви тог иди ом ског обр та. Кат кад и ње го ви уну тар њи 
ди ја ло зи но се траг дво стру ког зву ка – про ме не рас по ло же ња ње
го вог Ја, или рас по ло же ња ње го вог ју на ка, или пак на зна ку њи хо ве 
дво стру ко сти, спо ре ња са со бом. Нај ди на мич ни је Хо глан до ве 
по ет ске сце не успе ва ју да пре не су жа мор ули це, гра да, ат мос фе ру 
ре сто ра на, при ја тељ ског ску па. 

 У ма лој ли сти по ет ских ин стру ме на та ко ју Хо гланд на во ди 
не ма стил ских фи гу ра, не го во ри се о сло же ни јим фор ма ма по ет
ске град ње – па та ко не ма ни ме та фо ре. И са ма Хо глан до ва пе сма, 
у свом дис кур зив ном при сту пу, на сце ну пре све га из во ди не по
сред но ка зи ва ње, ди ја лог – то ли ко у сва кој при ли ци спе ци фич но 
обо јен – да по се би од ре ђу је сва ку си ту а ци ју, и чи ни увер љив, жив 
пред ло жак и во ди љу сва ком мо ти ву. Јед но став но сло жен, зна чењ
ски ис пу њен, он у сво јој жи во сти и гип ко сти и ми кро мо де ло ва њу, 
у сва ком сег мен ту, по ста је сво је вр сни ју нак ње го ве пе сме, спре тан 
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и спо со бан за тран сфер зна ча ња, а у са мој су ми ства ри тво рац и 
но си лац по ет ског дис кур са, по вер љив и не дво сми слен пре но сник 
ко му ни ка ци је из ме ђу ак те ра по ет ске сце не, али и из ме ђу пе сни ка 
и чи та ла ца. Опис је ту му ње ви та сли ка, раз го вор на или лич на 
опа ска, док раз вој по ет ског мо ти ва, ис пре се цан бље ском ре флек
си ја, и са мо зна че ње пе сме пре пу шта по сле дич ном од бље ску по ет
ске си ту а ци је, ко ја по се би, уз све основ не еле мен те је зи ка и сли ке, 
оста вља сна жан и упе ча тљив траг у чи та о че вом до жи вља ју. Уме
сто ме та фо ре, кра љи це по ет ског је зи ка, тог му ње ви тог при бли жа
ва ња раз ли чи то сти у слич ном, Хо глан до ва пе сма ве што ожи вља ва 
се ћа ње и ре ми ни сцен ци ју, до га ђај и овла шни ко мен тар са мих су
де они ка, опе ри ше ви вид ном ре чи то шћу сли ка и њи хо вог сле да, а 
не рет ко упу ћу је и на њи хов ду бин ски, при кри ве ни кон траст. Хо
гланд је, чи ни се, из гнао из про сто ра пе сме све тра ди ци о нал не ме
то де до ча ра ва ња сми са о ног ефек та. Ат мос фе ра ко јој те жи по сти же 
се крх ким и кр тим на зна ка ма, лич ним опа ска ма или ко мен та ри ма 
ње го вих ју на ка, а уме сто оче ки ва ног „лир ског сен ти мен та” пе сми 
је пре пу ште на деј стве ност јед но став них но се ћих еле ме на та, и оног 
не де фи ни са ног, на свој на чин суп тил ног и упе ча тљи вог тра га ко ји 
оста вља ју за со бом, по пут ре па ти це. Ни је сто га нео бич но што кри
ти ча ри и есе ји сти ко ји се Хо глан до вим де лом ба ве, на кон сјај них 
уво да, ко ји са би ра ју зна че ња, до мет и ви ше стру ки зна чај Хо глан
до ве по е зи је, нај че шће пре ла зе на при ме ре, ци та те по је ди нач них 
Хо глан до вих оства ре ња и њи хо ва ту ма че ња. Пе снич ка зве зда та ко 
уи сти ну по ста је пе сма са ма. А оно што нам има ре ћи већ је у са мој, 
не по сред ној, го лој су шти ни ње не „исти ни то сти”, чи ја је јед но став
ност, пу на зна че ња, у исти мах ње на ре ду ко ва на струк ту ра, њен 
сли ве ни кон текст и до мет – ње но по ла зи ште, али и ње на на гра да, 
и кру на.

Уме сто уо би ча је ног пе снич ког мо но ло шког обра ћа ња и ис по
вед но сти, на осо бен на чин то ме до при но си уво ђе ње по ет ских ју на ка, 
ства ра ју ћи жи вост, опо ни ра ње, дра мат ски на бој, сли ку јед не ве че ри, 
јед ног да на, јед ног за ла ска сун ца, на дру га чи ји, свеж и нов на чин, 
угра ђу ју ћи у че сто при вид ни спо кој, или ко ло те чи ну, и ону ва зда 
при сут ну тен зи ју сва ко дне вља, ко ју ју на ци ствар ног жи во та – ко ји 
ни су и не мо ра ју би ти пе сник сам – не из го ва ра ју, или не сти жу да 
из го во ре, или за пра во и не ма ју ко ме, а ко ји ма је да то да је ис ка жу 
у том ма ле ном про сто ру жи вот не сце не, или до га ђај но сти ко ју 
Хо глан до ва пе сма от кри ва. Ју на ци пе сме, ко ји као да су сво јом ра
зно ли ко шћу и ка рак те ри ма пре у зе ти из про зног жан ра књи жев
но сти, али и „про зе”, не по е ти зо ва них при зо ра и је зи ка са ме зби ље, 
по ста ју та ко ак тив ни са у че сни ци град ње јед ног ва жног и ре пре зен
та тив ног при ка за жи вот не си ту а ци је, чи ја зна че ња от кри ва чи та лац, 
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уву чен и сам у ово шти во по пут још јед ног ње го вог ју на ка, ак тив
ног су де о ни ка пе сме. Ње му је по ве ре но сво је вр сно „до пи си ва ње” 
пе сме, а ту ма че ње ње ног фи нал ног сми сла за пра во је пре тво ре но 
у ак тив ни ди ја лог са ка зи ва чи ма или ау то ром, у за јед нич ком ис пи
си ва њу зна че ња. 

Та ко у јед ној од нај де ли кат ни јих мо тив ских по став ки, у пе сми 
„Ap pe ti te” (ни је у овом из бо ру, а у ори ги нал ној је збир ци Шта за 
ме не зна чи нар ци зам, 2003), о ве че ри у ре сто ра ну, Хо глан до ва жа нр 
сце на во ди ка, ре кло би се, дво стру ком за вр шет ку, јер бри љант но 
ва ја две кул ми на ци о не тач ке, чи ја на спрам ност де лу је шо кант но, 
и у пр ви мах го то во нео бја шњи во. Дис крет но раз от кри ва ње суд
бин ски ва жног мо мен та у жи во ту при ја те ља – ње го ве не из ле чи ве 
бо ле сти (ХИВ), ко ја ве ро ват но во ди убр за ном смр то но сном ис хо ду 
– и сли ка ру же на сто лу, све де не на уо би ча је ни де таљ де ко ра ци је 
– јед ну од нај сло же ни јих по ру ка из зна че ња ових на по ред но сти 
пе сник не из го ва ра, и за вр ше так пе сме пре пу шта од го не та њу са мог 
чи та о ца. А без ди рект но ис ка за не ре флек сив не спо не и евен ту ал ног 
пе снич ког ко мен та ра, и на рав но, без не по сред ног ме та фо рич ког 
спо ја ових про тив но сти, чи та лац је и сам за те чен, у за там ње ном про
сто ру ко ји као да је на зна чен са два по те за ки чи цом, као на зна ка 
две уда ље но сти, ко је се при ми чу, и са шап та ва ју, у под јед на кој ми
стич но сти и ду би ни, и је ди ној мо гу ћој кон крет ној ве зи ко ја их у 
пе сми спа ја: мо ти ву смр ти. 

Нај кра ћим, али не и нај ди рект ни јим пу тем, из двој ног угла, 
ве ли ка и у свом ме га зна че њу не че сто апо стро фи ра на те ма смр ти 
и са ма је ду бин ски осве тље на, из оба ра кур са у кон тек сту пе сме 
као под јед на ко не пра вед на, али не у мо љи во деј стве на: го спо да ри ца 
над жи во ти ма, чи ји је и мла ди пе сни ков при ја тељ, пре ра но, жр тва. 
Иа ко је то у овом слу ча ју да ле ким асо ци ја ци ја ма мо гу ће схва ти ти 
по сле дич но, и као це ну из бо ра, и ин тим них опре де ље ња (о че му у 
сти хо ви ма не ма ни ре чи), у исти мах, по пут обр та нов чи ћа, у „слу
ча ју са ру жом”, чо век је пак тај ко ји је ег зе ку тор, из вр ши тељ су ро вог 
по гу бље ња, чи ја је жр тва цвет: жи вот и ле по та, по гу бље ни за рад 
га стро ном ског ужит ка. Не пра вед ност ко ја се над ви ла над мла дим 
жи во том, и она ко ја је за де си ла не ви ност јед ног цве та, до кра ја 
оста вља ју не раз ре ше ном тен зи ју из ме ђу два кра ка ове пе сме, озна
ча ва ју ћи и двој ност са ме људ ске суд би не, на ал тер на тив ном по љу, 
на ко јем јед на по ен та пе сме озна чу је жр тву, дру га и мо гу ћег ег зе
ку то ра. Уме сто кла сич ног за вр шет ка овог нео бич ног Хо глан до вог 
оства ре ња, зна чењ ске кон се квен це пе сме ро не се у чи та ве сла по ве 
раз ми шља ња о мо гу ћем дру га чи јем, спа со но сном ис хо ду. Ако се 
у пр вом слу ча ју чи ни да из бо ра не ма, и да је ис ход суд бин ски ис
пи сан на гра нич ном пре ла зу из ме ђу опа сно сти и са мо о ства ре ња 
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(где се чо век као су бјект вла сти тог жи во та убр за но ис ка зу је као 
пред о дре ђе ни гу бит ник, жр тва иро нич ног обр та опо зи ци је опре
де ље ња да жи ви сво ју суд би ну и оно што је у њу и њо ме већ упи
са но), у дру гом је из бор пре фи ње на ни јан са ко ја оста вља мо гућ ност 
да се уло га ег зе ку то ра над не жно шћу и не ви но шћу цве та из бег не, 
а да се сва ухо да на по став ка прак тич ног жи вље ња, мар ке тин шка 
стра те ги ја „ле по те за по не ти”, ко лек тив на на ви ка да се убра ним 
и по ко ше ним де та љем улеп ша дан, или га стро ном ска го зба, за бо
ра ве, оста ве по стра ни. На оба кра ка зна че ња Хо глан до ва пе сма 
по сти же оно што је нај че шће у по е зи ји нај ма ње оче ки ва но: пре
испи ти ва ње де ли кат но сти и те жи не од лу ке и чи на, од го во р но сти 
пре ма се би, дру ги ма, пре ма по сто ја њу. Пе сма ко ја и кри ти ча ре и 
чи та о ца оста вља у не до у ми ци, и ко ја ни је тен ден ци о зно за там ње на 
и ми сти фи ко ва на, из јед но став ног при зо ра, „из жи во та”, во ди у 
раз ми шља ње, а ипак, брит ко и са же то, у про це пу из ме ђу две упе
ча тљи ве сли ке, жи вот осве тља ва из иро нич не, фа тал не, па и ци нич
не пер спек ти ве деј стве но сти јед не и је ди не надси ле, смр ти – још 
те же и мрач ни је, и још ци нич ни је, ти ме што је ње на деј стве ност 
над не та над мла дост јед ног би ћа, и над ле по ту јед ног цве та. Мо гло 
би се чак од мах, и са уз да хом ре ћи, као што пре ћу та но чи не Хо глан
до ве стро фе – ка ква не прав да! Ка ква су штин ска не из ве сност. У 
сва ком тре ну. Над сва ким об ли ком жи во та. Ка ква зле ху дост и ка
зна. Или јед но став но – ка ко се ко ло кви јал но нај че шће чи ни, ре ћи 
– то је жи вот.

Прем да се ту жно и „по греб но” раз ви ја ње ла ти ца „ам пу ти ра не 
ру же” кре ће ка пот пу ној та ми, ми стич на су шти на ко ја оку пи ра 
пе сни ко ву па жњу ни је са мо у овом од ла зе ћем ми ри су не моћ ног 
по вла че ња пред смр ћу већ и у нео че ки ва ним, скри ве ним зна че њи
ма: она је у исто вре ме ти ха и зле ху да на ја ва мо гу ћег фа тал ног 
кра ја ње го вог при ја те ља, те зеб ња ис пу ња ва сва ки де таљ пе сме, 
по чев ши од рет ко кад пу ним име ном спо ми ња ног ви ру са (ко ји се 
на во ди са мо ини ци ја ли ма – иро нич но ко мен та ри ше пе сник), ко ји 
Хо гланд пре по зна је у при ја те ље вим очи ма, али и не ве ро ват но 
сна жне, им пре сив не сли ке „ивич но сти”, у ко јој је не по сред на бли
зи на смр ти из о штри ла и не по сред ну вред ност жи во та. Хо гланд 
упе ча тљи во и дир љи во осли ка ва при ја те ље ву же љу да ужи ва у 
сва кој ни јан си уку са, у сва ком за ло га ју и гу тља ју овог обе да, те овај 
па саж пе сме, ко ја но си зна ко ви ти на слов „Апе тит”, спрам ми стич
но сти ре ми ни сцен ци ја о ру жи, на ого ље но жи во тан на чин, ма ни
ром та ко свој стве ним Хо глан ду, сла ви, у пот пу но нео бич ном и 
мо дер ном ма ни ру, овај скри ве ни ин стинкт ко ји се обе ло да њу је тек 
у си ту а ци ји пот пу не угр о же но сти. Ду бин ска ин тер ак ци ја, бор ба 
жи во та и смр ти, жи вот на во ља и сна га ње го ве од бра не, у та ко 
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збу њу ју ћем до жи вља ју јед не уо би чај не си ту а ци је, осве тље не спо
ља и из ну тра (опи сом и до жи вља јем не по сред не сли ке), ко ја се по
ка за ла та ко неуoбичајеном да и на ра то ров ум је два успе ва да је то ком 
ове ве че ре „са жва ће”, нај не по сред ни ји су при мер Хо глан до ве ви
зу ре, у ко јој се оно што се кри ти чар ским је зи ком на зи ва по гле дом 
на жи вот и свет – а у слу ча ју овог пе сни ка, и на по себ но осве тљен 
фе но мен „аме рич ког иден ти те та”, кул ту ро ло шке и сва ке дру ге 
сво је вр сно сти мен та ли те та ко ји та ко сна жно ути че на лич ну свест 
– ис ка зу је у сво јој фрак тал но сти, дис пер зи ји при зо ра и сли ка, чи је 
су зна чењ ске им пли ка ци је, чак и у њи хо вом нај не ви ни јем при су
ству и го во ру де та ља, та ко да ле ко се жне да на дру гом, не пла ни
ра ном, чи сто по ет ском ни воу го во ре о кон стант ној не ста бил но сти, 
о иден ти те ту, као те шко ухва тљи вој спо зна ји са мо га се бе или дру
гих, о лич ном и ко лек тив ном мње њу, као и о ап сурд но сти сва ког 
фик си ра ња, бу ду ћи да је за пра во реч о не пре кид ном бур ном про
це су стал ног из о штра ва ња и пре о бли ко ва ња све сти о ства ри ма 
ко је се чо ве ка да нас не по сред но ти чу, ко је су ду бо ко, и без ње го вог 
зна ња, упле те не у ње гов и наш жи вот, у уз не ми ре ност ко ју но си 
као сво ју вла сти ту не ра све тље ност, сво ју не ра шчи та ну, на сле ђе ну 
и но ву суд би ну, што се као но во ис ку ство, осе ћа ње или свест, у 
Хо глан да ис ка зу је не по сред но, жи во, без ус те за ња. 

Им пли ка ци је, да кле, ко је под ра зу ме ва ју и еле мен ти пе сме, 
ње на озву че ност, сли ков ност, али и искре ност ка зи ва ња, или вер но 
пре но ше ње ди ја ло га, на нај не по сред ни ји на чин го во ре и о кон тек
сту сва ке Хо глан до ве збир ке, по себ но књи ге Шта за ме не зна чи 
нар ци зам. Збир ка ко ја, из вор но, са др жи че ти ри по гла вља („Ame
ri ca”, „So cial Li fe”, „Blu es” and „Luck”) у сва ко ме од њих љу ља уста
ље на по и ма ња о дру штве ној кли ми, схва та њи ма, од но си ма ме ђу 
љу ди ма, бли жњи ма, уво де ћи ви ше знач но шћу сли ка, и њи хо вим 
че сто су прот ста вље ним од но сом, уз не ми ре ност ко ја нај че шће ука
зу је на ду бље, при кри ве не не ми ре, бол не и тра у ма тич не тач ке лич
ног ис ку ства, по ро дич них и при ја тељ ских ве за – не спо ра зу ма, раз
во да, бо ле сти, смр ти – но ве ам би јен тал не сце не (ле збиј ског ба ра, 
ме троа, свла чи о ни це, бо ле снич ке со бе), али и но ве кул тур не фе но
ме не као што су ме ди ји, или са вре ме на му зи ка, ре флек ту ју ћи, без 
би ло ка квих ко мен та ра, и њи хо ве спо соб но сти да из не ве ре или 
не у бе дљи во од ра зе и не пот пу но ис ка жу оно што ре ал ност нај ду
бљих ствар но сти је сте, на че му Хо гланд као пе сник по све но вог 
ко ва уи сти ну ин си сти ра. Ње гов по ет ски ха би тус под ра зу ме ва тај 
но ви вид про бу ђе не етич ке све сти, или оног ства ра лач ког сен зи би
ли те та ко ји не из го ва ра мо но лог се би окре ну тог пе снич ког су бјек та, 
већ свој глас и до слов це умно жа ва, у ду ху ком плек сног осе ћа ња 
дру га чи је ства ра лач ке и не по сред не, ег зи стен ци јал не ре ал но сти, 
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у ко јој јед на ку те жи ну те гоб но сти, ра ње но сти, фру стра ци ја, увек 
сно се, кат кад и на шом кри ви цом и по во дом, и дру ги. Или ка ко би 
то ре кли ње го ви сти хо ви (пе сма „Ве сти”): „По сто је гро зне ства ри 
ко је ти се де ша ва ју / и гро зне ства ри ко је ти иза зо веш да се де се...” 
Сна жни вал дру га чи јих пред ста ва, ко је да ле ко пре ва зи ла зе са мо
до вољ ност и ис кљу чи вост пе снич ке ау то ви зу ре, бу ди дру га чи ји 
чи та лач ки ре флекс, и са зна ње о оно ме шта по е зи ја мо же, на пра
гу, па и у ср цу но вог до ба, као но ви кул ту ро ло шки фе но мен, са 
спо соб но сти ма ко је на да ре но, сме ло и у сва кој књи зи ино вант но 
и осве же но ема ни ра упра во Хо гланд, на кон по лу ве ков ног раз во ја 
по е зи је чи је смо ма ни ре и дух већ из у чи ли, увр шћу ју ћи их у кла
си ке мо дер но сти, и са њи ма се уве ли ко са жи ве ли. А жи вот и свет 
су у кон стант ном пре ви ра њу, и ка ко за пи су је је дан од Хо глан до вих 
ту ма ча Скот Вајс (Scott We iss), „Аме ри ка ко ју нам је пред ста вио 
Вит ман ни је она о ко јој је го во рио Гин збе рг, а ова да нас да ле ко је 
од оне о ко јој је Гин зберг та ко стра стве но пи сао”. По че так два де
сет пр вог ве ка, у Хо глан до вој по е зи ји, по ка зу је да су кон тек сти 
дру штве не и кул тур не зби ље не до вољ ни да пру же од го во ре на 
уз не ми ре но сти и ком плек сна ис ку ства, па и по себ на осе ћа ња из
не ве ре но сти, кон фу зи ја, ра њи во сти, ду бо ке оса ме, ко ји пра те нас 
и на ше са вре ме ни ке. Јед на ко ко ли ко их, у са мој су шти ни, сво јим 
не до вољ но сти ма или ван жи вот ним про гра ми ма, и сво јом глу хо
ћом, и са ми под сти чу. Да у том по гле ду по е зи ја мо же знат но ви ше, 
по ка зу је упра во Хо гланд, го во ре ћи сво јим ве ри стич ким и ин тро
спек тив ним, спо знај ним и не по сред ним, обе ло да њу ју ћим пе снич
ким на чи ни ма. Искре но и сен зи бил но, ко ли ко и не за др жи во од ва
жно. Ка ко Вајс на по ми ње, Хо глан до ва по е зи ја се „под јед на ко обра ћа 
на шој кул тур ној ре а ло сти, ко ли ко и из ње и го во ри”, али би се мо гло 
ре ћи и сме ли је, да је Хо гланд сам, као ства ра лац ор би тал не па жње, 
под јед на ко у тој кул ту ри, али из ван ње. Ви ди и осе ћа, ви ше, и да ље. 
Фраг мен ти су го вор те не са гле ди ве ор би тал не це ли не, у на ста ја њу 
и про ме на ма, ко ли ко она, сво јим оба сја ва ју ћим де ли ћи ма, пред
ста вља мо гу ћи из о штре ни по глед на узроч не и по сле дич не тач ке 
ово зем не и ово вре ме не ис ки да но сти то ка, на по тра гу за скла дом, 
за иден ти те том, су шти на ма. У се би, са дру ги ма, у вре ме ну. Као 
пра зно ме сто у тек сту епо хе, а увек је при сут на, у Хо глан до вим 
ју на ци ма, као и ње му са мом – „цр на мр ља на ср цу”.

Хо гланд је пе сник из у зет не про ниц љи во сти, и им пли ка ци је 
ње го вих ма лих пси хо ло шких сту ди ја не би оди са ле та квом не
обич но шћу, у исти мах и та ко увер љи вом и ху ма ном обо је но шћу, 
и то пли ном оног пла мич ка је два ви дљи вог у та ми, да се тре ну ци 
ко ли зи је, без над ног ми мо и ла же ња у ње го вој по ет ској пе р спек ти
ви не по ја вљу ју и као но ви хо ри зонт ко ји осве тља ва нео че ки ва но 
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про бу ђе не, но ве мо гућ но сти ње го вих ак те ра. Лу ци дан, ху мо ран и 
иро ни чан, Хо гланд све ове од ли ке про но си у по де ли уло га до де ље
них уче сни ци ма ње го ве по ет ске сце не, где, из раз ли чи тих угло ва 
осве тље но, ис кр са ва, ван све га ухо да ног и ру тин ског, упра во оно 
не по зна то, бу ду ћи да ак те ри Хо глан до вих ма лих по ет ских на ра
ти ва у пре лом ним тач ка ма пот пу ног кра ха кат кад ви де и тач ку 
пре о кре та, на зна ку раз ре шни ца, а у бол ном ис ку ству рас ки да са 
свим пре ђа шњим и зна ним, нео че ки ва ни до би так – вред ност са мо
ра скри ва ња – оти ски ва ња у но вог се бе, у драж, не из ве сност и осва
ја ње дру га чи јег, от кри ва лач ког, осло ба ђа ју ћег пу та.

Угра ђу ју ћи по е тич ки план свог „слат ког ра су ла” у во де ћу пер
спек ти ву књи ге Ма га ре ће је ван ђе ље (1989), а за тим, по себ но, и збир
ке Шта за ме не зна чи нар ци зам, ко је нам пред ста вља и Бе ши ћев 
из бор, Хо гланд га рас тва ра у ши ро ки ра спон ин ди ви ду ал ног, оно га 
Ја, ви ше стру ко по зле ђе ног или ома ло ва же ног дру штве ним кон тек
стом, на мет нутим све то на зо ром, праг ма тич ним окру же њем, у ко ме 
оби та ва и ко је га по ти ску је, све да ље од ми сле них и емо тив них оа за 
са мо стал них из бо ра и де ла ња, те је Хо глан до ва „слат ка по бу на” 
упра вље на ка то ме да по ет ском енер ги јом ис пи ше и ја сни, не дво
сми сле ни глас от по ра, увек се ра зно ли ко огла ша ва ју ћи у зву ков ном 
ра спо ну пе сме, од буч но сти до ти хе по вер љи во сти, из ме ђу то на 
на пра си то сти и ме лан хо ли је, но сва ка ко на истом пу ту осва ја ња 
и осве тља ва ња сва ки пут дру га чи је и по себ не ре ги је чо ве ко вог ис
ку ства, ко ја се пре ли ва, у свим по гла вљи ма Хо глан до вих пе ва ња, 
у но ве си ту а ци је, у но ва или „до пу ње на” прет ход на зна че ња, ко ја 
и ње го во по ет ско Ја из во де на зна чај но но ви сту пањ оса мо ста ље ња, 
из ла ска из бе о чу га оче ки ва ног, осло бо ђе ног дру штве них ру ти на, 
ри ту а ла, или пред ра су да, ко је спу та ва ју, стиг ма ти зу ју и фру стри
ра ју чо ве ка и ове, или по себ но ове, „мо дер не” епо хе. 

Је дан од мла ђих кри ти ча ра ко ји по здра вља ју и Хо глан до ве 
по то ње збир ке, му зи чар и пе сник Стив Мју ски (Ste ve Mu e ske), за
па жа да ни је дан Хо глан дов мо тив ни је за тво рен, пе сник нас во ди 
да ље и да ље, од јед ног те мат ског по гла вља до дру гог, али она за
јед нич ка те ма, „ис кри ста ли са на пе снич ким оком”, оста је „са гле да
ва ње на ше кул ту ре – од то га ка ко се оп хо ди мо јед ни пре ма дру ги
ма, ка кав нам је по глед на кон зу ме ри зам или љу бав; ка ко пло ви мо 
кроз соп стве не жи во те, уно се ћи у све што чи ни мо вла сти ту крх
кост и фо би је”. Та ко се и мо тив пе сме „Дра ги Џон” („De ar John”; 
ни је у пре ве де ном из бо ру), ко јој су ина че по све ће не и озбиљ не 
ана ли зе са вре ме них есе ји ста, ка ко ка же Мју ски, за јед но са те мом 
хо мо сек су ал но сти, или у не ким дру гим Хо глан до вим пе сма ма – са 
мо ти вом ра си зма, хо мо фо би је, осе ћа њем угро же не без бед но сти 
– пре ла ма кроз са вр ше но ре ал не и жи вот не ду бо ке уко ре ње но сти, 
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и не раз ре ши во сти. Иа ко се чи ни да их Хо гланд са ла ко ћом по ка
зу је кроз „ме ша ви ну чо ве ко вог не у спе ха и ко мич но сти” – они су 
увод у чи та о че ва да ља раз ми шља ња, као што нај че шће и Хо глан
до ве ју на ке на во де на по зор ност, дру га чи је ви ђе ње, се бе и дру гих, 
на не ку вр сту по тре са и за о кре та у до жи вља ју вла сти то сти, или 
дру гих, бли жњих, као и от по ра спрам фик си ра ног ра ма пред ста
ва и не увек об зир ног од но са пре ма особ ном и осо бе ном, пре ма 
оно ме што нас уи сти ну чи ни. 

У пе сми „Дра ги Џон” на ра то ро во при зна ње се би да је на кло
ност пре ма Џо ну – за ко ју он и не мо ра зна ти – пре пу но за ње га 
са мог та ко ва жних, пре пла вљу ју ћих осе ћа ња – као да да ље из о штра
ва оп ти ку пе сме о ру жи у ре сто ра ну и ње ној уну тра шњој та ми, и 
на ра то ру пе сме отва ра но ву тач ку из ко је је мо гу ће от кри ти и 
осве тли ти уну тра шње, ин тим но ис ку ство. Из ву чен из ски це пр вог 
су сре та, и овла шне пер цеп ци је при до шли це Џо на, тај мо ме нат на
ра ста ју ће са мо спо зна је ме ња рас по ред зна чењ ских ре ла ци ја у тек
сту, јер ме ња ње га са мог, и пре о бра ћа га, од уз гред ног пра ти о ца 
при че о Џо ну у ре ал ног ак те ра, дру гу ва жну лич ност пе сме, ко ји 
ви ше ни је да ле ко од то га да пот пу ни је са гле да се бе и ис пра ви сво
је по те зе (или бар јед ну не у ме сну ша лу упу ће ну Џо ну), да от кри је 
у се би дру га чи је Ја. Шта ви ше, да ту ду би ну, у ко јој је спре ман да 
при хва ти то са мо са зна ње – као из не над но бо гат ство раз у ме ва ња 
дру гог – али и као од го вор на вла сти ту, до та да не све сну и не ис
по ље ну по тре бу за дру гим, зна чај ну до те ме ре да за у век мо же оста
ти са свим лич на, ни за ко га оба ве зу ју ћа – по себ на, но во от кри ве на 
и ус по ста вље на ре ги ја ин тим не сло бо де. Тим пре што она уну тар
ња, па и ви дљи ва крх кост ње го вог но вог при ја те ља, ка ко ду хо ви
то при ме ћу је Хо глан дов ју нак, ни ка да ни је „пре ти ла ти ме да и он 
за во ли ње га”. Те шко је ре ћи да ли је у том за та је ном осе ћа њу, ко је 
и не пре тен ду је на уз врат ност, ње го во уто чи ште или за шти та, но 
све јед но ту је! Ре ве ла ци ја. Ни шта по себ но „због че га тре ба би ти 
по но сан / – а на свој на чин, ето, ја је сам” („that’s not hing to be proud 
of, I sup po se – / and yet, ob scu rely, I am”). А у то ме „ја је сам”, уи сти
ну, ле жи но во от кри ве но бо гат ство, све ти о ник вла сти то сти.

„По сто ји не што де мо крат ско / у то ме да по вре ме но ис пад неш 
бу да ла – / на пра виш гре шку, из ви ниш се / и сви сви око те бе поч ну 
лак ше да ди шу” – крат ка стро фа из пе сме „Дра ги Џон” („the re’s 
so met hing de moc ra tic / abo ut be ing the oc ca si o nal assho le – / you ma ke 
a mi sta ke, you apo lo gi ze / and everyone el se bre at hes ea si er”), ти улом
ци ис ку ства, ко ји не скри ве но ути чу на пе снич ки су бјект, чи не ћи 
да по ста не бу дан, спре ман на про ме ну, отво рен и исти но љу бив, и 
пе снич ка ре а ли за ци ја та квог пу та, све сло же но сти и ни јан се ко
ји ма је обо јен, без ми сти фи ка ци је и ком пли ко ва них ме ха ни за ма 
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„град ње пе сме”, чи не Хо глан дов кон стант но отво рен пе снич ки 
„мо дел” ства ра лач ки иза зов ним, и та ко под сти цај ним. Уме сто сло
же них зам ки ме та фо ре као крун ског и „за кљу ча ва ју ћег” зна че ња 
пе сме, Хо глан до ве не по сред не „си ту а ци је” су мо гућ ност да се увек 
пре ђе де о ни ца но вог пу та и отво ре но ве пер спек ти ве, што је ујед но 
и при ли ка по ну ђе на чи та о цу да у пре ли ва њу по ну ђе них ви зи ја и 
њи хо вог ста па ња у вла сти то ис ку ство сам из гра ди „ме та фо ру”. Јер 
ка ко ка же Хо гланд, ме та фо ра и је сте не ка вр ста ло гич ке по сле ди це 
ко ја во ди од пи шче ве под све сти, ко ја га на го ни на од ре ђе но де ла
ње, на од ре ђен ис каз, и упу ћу је се чи та о цу, по кре ћу ћи ње гов „пут 
има ги на ци је”. 

Хо глан до ве пе сме углав ном се чи не не за вр ше ним – као да им 
се фи на ле мо же спо зна ти „на пу ту”, у отва ра њу ка но вим зна че њи
ма. Та ко и „не што де мо крат ско”, из ње го ве пе сме о Џо ну, као де
лић на ра то ро ве све сти о вла сти тој глу по сти, кру то сти и не зна њу, 
пре ла зи у дру ги тон и на чин са гле да ва ња зби ље – од су ства де мо
кра тич но сти – ко ја, нај кра ће ре че но, ус кра ћу је ди ја лог и при ли ку 
за раз у ме ва ње. Трај на цр та, и ба зич ни фун дус Хо глан до вог пе сни
штва, вас ко ли ки ху ма ни по тен ци јал, отво ре ност и са о се ћа ње пре ма 
дру гом, по ти ру све раз ли ке и у не по сред ном пе сни ко вом реч ни ку 
ста вља ју у исту ра ван категoрије ра сних бо ја и со ци јалнх ра спо на, 
и би ва ју основ ни раз лог што „ма ло” че сто пре у зи ма или уки да 
при ви ле ги је „ве ли ког”, за о ку пља сву пе сни ко ву а ти ме и чи та о че ву 
па жњу, и оства ру је но ви по ре дак вред но сти, но ви увид у чи тав про
стор по сто ја ња. Хо глан до ва пе сма пре о кре ће пер спек ти ву у ко јој 
оп ште ва же ће нор ме и ге не рал не фор му ле упра вља ју људ ским 
жи во ти ма, по ста вља ју ћи је у ра ван жи вот не осе, ко ја сва ки де таљ 
или ди мен зи ју жи во та по ве зу је са из но ва осве тље ним, већ за бо ра
вље ним, за то мље ним – људ ским сми слом. Или са оном обич но шћу, 
ко ја успе ва да отре се са се бе усуд пе ри фер но сти и не ва жно сти, 
ко ји јој је без у слов ном на ме тљи во шћу дру штве них нор ми уса ђен, 
или на мет нут, и вра ти се еле мен тар ној си ту а ци ји са мо о се ћа ња, 
по че сто и оне из не на да от кри ве не уса мље но сти у мно штву и „под 
зве зда ма” – оном пра дав ном осе ћа њу сло бо де и мо гућ но сти да се 
чак и у при вид ној веч но сти ва си о не не што про ме ни, раз ви је у чо
вековoј при ро ди, или да бар обе ло да ни и од бра ни онај не рас ки ве ни 
тре зор вред но сти ко ји при па да јед ном, по је ди нач ном би ћу, али на 
тај на чин и дру ги ма, сви ма. Лич не исти не су ту да тра же пу те ве сво
јих про на ла же ња и ускла ђе ња са дру ги ма, са вре ме ном и про сто ром, 
по за ко ну оне ми стич не а оства ри ве ме ре ко ја под јед на ко зна чи 
афир ма ци ју вла сти то сти, ко ли ко и ду бље, људ ске кри ста ли за ци је. 

Ства ра лач ка во ка ци ја овог пе сни ка мо ти ви са на је же љом да 
се на гла се и са ме ре уда ље но сти ко је нас раз два ја ју, а ко је по ти чу 
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из без у слов но при хва ће них пред ста ва о на ма са ми ма, из нео бја шњи
вих оту ђе но сти, ко је нас чи не стран ци ма у вла сти тој ко жи, или у 
ин тим ним и по ро дич ним од но си ма. Не пре кид но стран ство ва ње, 
ко је чо век овог до ба но си по пут си зи фов ског ка ме на, у на о ко отво
ре ним мре жа ма ко му ни ка ци је и по пу ла ри зо ва ним про јек ти ма 
ла ко оства ри вог ци ља, у Хо глан до вим пе сма ма се ја вља као те шко 
раз ре ши во, а ствар ни циљ се по пут не до се жног вр ха пла ни не не
пре кид но бол но уда ља ва или оси па, што пе сник при хва та као стал
ни под сти цај да се, у обр ну тим про јек ци ја ма, жи вот не исти не 
ис ка жу бли жим и ра зу мљи вим, ис пу ње ним енер ги јом же ље да се 
оно што је го то во не до так ну ти ре сурс људ ске при ро де у сва ко ме 
по на о соб, или што је за јед нич ко свим љу ди ма, от кри је и от пе ча ти, 
да се чак и за ка сне ла, нео че ки ва но от кри ве на лич на, ин ди ви ду ал
на исти на у пу ној ме ри сво је ис ку стве но сти, ука же као је дин стве
на, не по но вљи ва аван ту ра осва ја ња жи вље ња. Јед на од мо гу ћих 
сли ка те тран сфор ма ци је је сте пре о бра жај за луд не и по раз не вла
да ви не „бес ко ри сним ма чем”, ју на ка из „Пу сто ло ви не хе ро ја” Џо зе
фа Кем бе ла (Мол ба за от пуст из сна, 2015), сли ка ви те за Га ве на, 
ко ји не мо же да за спи, у ве че ри по ред гро бља, од сил них гла со ва 
што из зе мље до пи ру, че му Хо гланд до пи су је не на ме тљи ви ко мен
тар – да та ко и тре ба да бу де – „док не схва ти ка ко / сла ву глав ног 
ју на ка увек пла ћа мно штво спо ред них ли ко ва”, док је у са мој су
шти ни та ко „до бро би ти не ва жан”, јер има и го рих ства ри од то га 
да бу деш „дру ги бу ри то, // сла би ји играч, бив ши глав ни ба ја, не ка
да шњи ВИП...”, ка ко го во ре Хо глан до ви сти хо ви обра ћа ња до мо
ви ни, у „Оди ре пу бли ци” јед ној од нај зна чај ни јих, из исте збир ке 
пе сни ко вог зре лог до ба. 

Ну жност и ле ко ви тост про ме не Хо глан до ви ју на ци схва та ју 
отре жње њем од ома ме стра ха и по кор но сти ма ти ци оп штег то ка, 
и бес крај не усло вље но сти сво јих „сло бо да”, ко ју пла ћа ју из гу бље
ним кон так том са вла сти тим жи во том, из гу бље ном ве зом са при
мар ним, су штин ским, људ ским сми слом. А да је „стид од не у спе ха” 
из ле чив, по пут иро ниј ског обр та, про на ла же ња соп стве не сли ке 
у огле да лу, чак и ка да су ве ли ке на ци је у пи та њу, по ка зу је нај про
сти ји мо гу ћи ре цепт из по след њих сти хо ва „Оде ре пу бли ци”, и 
при ме на нај ста ри је вр сте хо ме о те ра пи је – „по сте пе ним при хва та
њем”: „Да не ко на у чи да те опет во ли. // Да се диш на тре му са дру
гим зе мља ма / у ка сно по под не, / и раз го ва раш о пи ли ћи ма и ки ши”.

Трет ман из ле че ња, ипак, те гоб но је на у ко ва ње кроз ко је про
ла зе Хо глан до ви ју на ци, пла ћа ју ћи сва ко сво ју це ну са мо о све шће ња, 
и пре о бра жа ја – ко јим је из но ва ро ђен чи тав по глед на свет. 

Хо глан до ва пе снич ка аван ту ра уто ли ко је ви ше и пре по ни
ру ћа, от кри ва лач ка, јер пе сник уме шно вла да и соп стве ном ви зу ром 
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ка да је у пи та њу на нос ег зи стен ци јал ног, ствар но сног. У ње го вој 
по е зи ји – где је увер љи вост при зо ра увек оства ре на до сег ну том 
ме ром ис ку стве ног, за хва та њем из са ме сре ди не то ка, из мо мен та 
жи вот не при че ко ји је по се би ва жан – репрез ентaтивност сва ке 
„епи зо де” до би ја на те жи ни осве тље ном тач ком по себ но сти сва ко
га од ак те ра и на ра то ра, ка рак те ром ко ји ода ју, или при ро дом са ме 
до га ђај но сти ко јом су за те че ни. Дру га чи јост сва ке од ње го вих 
пе са ма од ра жа ва ток и ри там жи вот не про ме не, а у исти мах је за 
сва ког но си о ца Хо глан до ве „епи зод не” уло ге но ва, жи вот но ва жна, 
од суд на уло га са мо пре по зна ва ња у оп штем, али и у су штин ском, 
ко је се кри је ис под ње го вог то ка, као мо гу ћи, је ди ни одах ис пу ње ња, 
по се бан осе ћај до сег ну тог сми сла и жи вот не свр хе. Го то во на гон
ски, по след њи по тез ин ди ви ду а ли за ци је, спа со но сно је пре по зна
ва ње соп стве но сти, по је ди нач ног бив ства, сред уз бу дљи вог и ко
ло рит ног, жи вог фраг мен та, исеч ка зби ље – та ко ду го за бо ра вље не 
и за гу бље не у оп штим пред ста ва ма, да јој је те шко, али не и не мо
гу ће, про на ћи пра вед ну ме ру ар ти ку ла ци је, и пра ве ре чи. 

Чи тав ток ове мо дер не пе снич ке оди се је по све ћен је и по тра
зи за из гу бље ним ре чи ма у реч ни ци ма на ших је зи ка – по себ но су, 
упр кос по сло вич ној Хо глан до вој иро нич но сти – дир љи ве пе сме 
по пут оне под на зи вом „Не по сто ји реч” (Мол ба за от пуст из сна), 
а мо же се ре ћи да је ње го ва има нент на по тре ба да уђе у ко рен ску 
и ви тал ну по тра гу ње го вих ју на ка и пе снич ког су бјек та за вла сти
тим по све до че њем у исто вре ме тра га ње за лек сич ком раз ли чи то шћу 
у го во ру њи хо вих суд би на. За жи вот но шћу тих ре чи. Оне еми ту ју 
под јед на ко сна жне и ва жне по ру ке о по след њем (и пр вом) ин стинк
ту са мо о др жа ња – све до чан ства о лич но сти којa сем оно га из не на да 
об зна ње ног Ја у се би или бли жњег крај се бе – и соп стве них ре чи 
– дру ге по ма га че и не ма. Тај ар хе тип ски по рив и без гла сни крик 
са мо о др жа ња ма е страл но је до ча ран сли ком леп ти ра ко ји се у пу
сти њи на па ја и ури ном ка ко би оп стао („Ма ју шни ју нак”, Мол ба 
за от пуст из сна), ко ја опет сво јом епи зо дич но шћу пре ра ста у 
па ра бо лу, тач ку по ет ског и жи вот ног лу ка што по ве зу је раз лич не 
ис ку стве но сти ње го вих ју на ка или ње га са мог, у за јед нич ку, дра
ма тич ну по тре бу об ја ве соп стве ног по сто ја ња, го во ре ћи, про зир
но шћу овог аква ре ла, и о ле по ти сва ке по је ди нач не суд би не, ко јој ће 
се, по пут ре па ти це, за ме сти траг, уко ли ко се у њој не оба сја та ма ју
шна ста ни ца, у сре ди ни ње ног ле та – из ме ђу по чет ка и кра ја. Јер док 
смо за ку пље ни чи та њем Књи ге жи во та, ка ко ка же у јед ној пе сми 
Хо гланд, ни не при ме ћу је мо да нам је сам жи вот већ про ма као. 

Не ма ла чар до ку мен тар но сти, ко јом оди шу Хо глан до ве пе сме 
– као вер ни исе чак пу то ва ња кроз сва ко дне ви цу, али исто вре ме но 
и не па тво ре ни њен ехо што се пре тва ра у ре ми ни сцен ци ју, или 
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дис пут, и уну тар ње зре ње, чи ни жи вот но и естет ско из јед на че ним, 
у основ ном за дат ку – нео п ход ног по зи ва на иден ти фи ка ци ју, вер ну 
пред ста ву о жи во ту са мом. „У умет но сти, као и у ди вљи ни, мо раш 
увек би ти спре ман: мо раш на знак ра ђа ња но ве иде је (огла ше ња 
на дах ну ћа) да се у де ли ћу се кун де до хва тиш пе ра и тај ме те ор ко ји 
истог ча са, док је ту, крај те бе (то јест у те би) уло виш у мре жу – 
ина че, оста ћеш пра зних ру ку. Као и у ди вљи ни, и у умет но сти 
мо раш би ти бу дан”, пи ше наш филм ски ре ди тељ и пи сац Жи во јин 
Па вло вић у свом им пре сив ном и да ле ко ви дом де лу (Фло ги стон, 
1989). Са оп шта ју ћи, за пра во, да је ду бо ко ху ма на ети ка јед ног де ла 
исто што и основ ни, вр хун ски или ду бин ски, на гон по сто ја ња, у 
не по сред ном, пре по зна том и ау тен тич но осво је ном сми слу, ко ји 
у осно ви, по твр дом соп ства, озна ча ва не што при сно, за јед нич ко 
свим љу ди ма. При чу ко ја, уки да њем оп што сти, ема ни ра за јед нич ко, 
су штин ско. 

Оста ти пра зних ру ку, раз о ру жан, то стра шно упо зо ре ње осе
тљи вих – спрам че га дру гог до ха о са – без мер не хит ње и из ми ца ња 
жи во та, бро до ло ма ко ји нам упри ли че зби ва ња, од но си, бли жњи, 
или ко ји се де ша ва у на ма – јед но од нај не на ме тљи ви јих али при
сут них лајт мо ти ва ове по е зи је, ниг де то ли ко ви дљи ве и ре ла тив
но ис ка зи ве су ме ис ку ства, у про сто ру уну тар њих гла со ва, и ре чи, 
ко ли ко у чи стом осе ћа њу да је жи вот бу да ласт и зна ча јан, ка ко ду
хо ви то при ме ћу је Јунг, и не ну ди по се би ни ка кво зна че ње, но „ка да 
су по ло мље не све пот по ре и све шта ке и ка да ниг де ви ше не ма ни 
нај ма њег скро ви шта и уто чи шта, тек он да је да та мо гућ ност за до
жи вља ва ње јед ног ар хти па ко ји се до та да скри вао у бе сми сле но
сти ани ме бре ме ни тој зна че њи ма”. То је ар хе тип сми сла, ко ји пред
ста вља ар хе тип жи во та уоп ште. 

Ако је по ми ња ње ар хе ти па оди ста нео бич но, сред жи ве лек
си ке са вре ме но сти Хо глан до вог по ет ског шти ва и та ко упе ча тљи ве 
и сце нич не, филм ске тра ке ко ју ис пи су је „дух вре ме на”, кон фликт
на по ља бе сми сла и сми сла што се над ме ћу за суд би не ње го вих 
ју на ка, или пре ва гу у њи ма са ми ма, жуд но тра же пот пор ну сна гу 
дру га чи јег гла са, да ва ња сми сла, ко ји ниг де ни је ис пи сан, и ко ји 
се по ја вљу је у уоб ли че њу пра дав не сли ке, ви лин ски и та на но, по
пут Хо глан до вог леп тир ка, и да је се пре ве сти на је зик са да шњи це. 
У то ме је, уо ста лом, по Јун гу, и нај ду бљи лич ни, и со ци јал ни сми
сао умет но сти. Ани ма је кон зер ва тив на, др жи се древ но сти, као 
што је Ду ша оно жи во у чо ве ку, и бо ри се за сам дух жи во та, ка ко 
би за јед но са њим, и у ње му живeла. Умет ност оживљaва оне фи
гу ре ко је ду ху вре ме на нај ви ше не до ста ју, пи ше Јунг („О од но си
ма ана ли тич ке пси хо ло ги је пре ма пе снич ком умет нич ком де лу”, 
Пси хо ло шке рас пра ве, Ода бра на де ла К. Г. Јун га, књ. IV, пре вео 
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То ми слав Бе кић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1978). Би ти бу дан, уо ста
лом, и у древ ном и у мо дер ном сми слу – зна че њу ре ли ги ја, пси хо
ло ги ја и умет но сти – у исто вре ме је упо зо ре ње о пра зни ни, a у 
древ но сти или са вре ме но сти ре флек си ја го во ри исто, јер ис под 
ње га сто ји бол вре ме на, и не и ме но ва на че жња и им пе ра тив по је
дин ца – пре по зна ти „там ну мр љу на ср цу”, „ухва ти ти дан”, све тлост, 
сми сао.

Сто га, ка да чи та мо Хо глан до ве сти хо ве о леп ти ру у пу сти њи, 
се квен це тог ма лог по ет скодо ку мен тар ног фил ма о при ро ди, ко је 
но се у се би та ко ја сно и при сно ис ка за не по ру ке о жи вом би ћу, чи
та мо по е му о са мо о др жа њу, ко ја ни не са др жи дру го до сам по ет
ски сми сао што оба сја ва упо ри ште, ср жну нит ег зи стен ци је, ко ја 
не мо же да се об и сти ни без сми сла за са мо у о ча ва ње, али ни без 
дру гог, без то ка не пре кид не уза јам но сти и са у че снич ке енер ги је.

У сна зи Хо глан до вих уз бу дљи вих ми кро по ве сти, и ње го вих 
анам не стич ких сту ди ја вре ме на, оштрих и иро ниј ских освр та на 
тра у мат ска ме ста укуп них на ших зби ља, ко ја, увек не до вољ но 
осве тље на и раз ја шње на, опо ми њу, као там ни на нос ци ви ли за циј
ског ис ку ства но вог до ба, сто је лир ске ду би не што бле сну на нео че
ки ва ном хо ри зон ту, као сја јан, елек тро ни зо ва ни, Вол тин лук, из
ме ђу све сти о уо би ча је ном хо ду кроз вре ме и не у по ре ди вих вред
но сти сва ке тач ке ра су те на том пу ту из ме ђу жи вот ног по чет ка и 
кра ја – та мо где у дру ги план од ла зе при зо ри вла да ви на жи вот не 
ру ти не, пре сти жа, нов ца и си ле, где сва ки час „ве ли ки пре би је 
ма лог”, или оне оп ште хи по кри зи је, где је, ка ко би ре као Ле о нард 
Ко ен, све „про да то, ку пље но, и из но ва про да то”. 

Ван овог по рет ка ро ђе ног из „пло до ве во де исто ри је”, по сто је 
при че из „стра жњег дво ри шта” – и ниг де бо љег при ме ра од Хо
глан до ве „При че о оцу” (Не у кло пље ни у по зну ди на сти ју Хон да), 
где се сва ки да шња ли це мер ја жи во та, пред стра шном чи ње ни цом 
са мо у би ства си на, раз ре ша ва ју ре зом, „по пут чо ве ка ко ји уни шта ва 
не ку ре ли ги ју, / или за се ца ста бло у ко ре ну” – „Све стан да сто ји на 
иви ци не ке огром не гра ни це, / не све стан да се бич но гра би сав бол”.

„Древ на ин те ли ген ци ја бо ла”, ре ћи ће Хо гланд, за очев чин. 
Или пак не где дру где, за тре ну так по себ них, од луч них ге сто ва са
мо и ска зи ва ња – у раз ве ја но сти ма ових по ве сти ин тим них, лич них 
суд би на, што из ну тра, из са мог жи вот ног тек ста, је два осло бо ђе ни 
ба ла ста и на ме та обез вре ђу ју ћих ре ал но сти, уз ра ста ју, по твр ђу ју ћи 
Хо глан до ву те зу о „ра су то сти”, основ ну пре ми су ње го вог ства ра
ња, где се у не ко ли ко по след њих ку та ка ин ти ме, не спрем не за ко
нач но, из не на да осве тље ну ја сност ис ку ства – по ја ви тај и та кав 
час, кад се бол, или ра дост, „за ри ва у ср це као нож”.
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То је тај сваг да шњи, а увек из не на да от кри ве ни „ка мен, и не
при јат ност и на ив ност”, ко ји Хо гланд ста вља на те ра зи је не мер љи
вог, у пу ној све сти о ње ној дво знач но сти, те гоб но сти и ле по ти, ка да 
је уз ди же, у сво јој ти пич но дво се клој хим нич ној и нео бич но осен
че ној апо те о зи, ка да, на при мер, на кра ју „Пе сме о са мо у би ству” 
(Шта за ме не зна чи нар ци зам) ка же: „И опи рем се то ме као пло ча 
/ Што се опи ре игли / Ко ја јој омо гу ћу је да сви ра”. Не што вред но 
по све ће но сти, или истин ске бор бе, ука зу је се у там ној пу ко ти ни 
ис ку ства, и људ ског ср ца, као ја сна сли ка да се и „ду бо ко уну тар 
бе де / сва ко днев ног жи во та, љу бав кр ва ва скри ва”. Или као из но ва 
дво знач ни али крун ски и хим нич ни ем блем Хо глан до вог узор ка 
за те то ва жу. Ако већ мо ра би ти те то ва жа, та да нас нај о ми ље ни ја 
фор му ла се бе, ути сну та на ко жи, Хо гланд ода би ра, у јед ном ин тим
ном ча су, ка да су му по треб на осна же ња, упра во ма ли и је дин стве
ни, ан ти ном ски знак: пе сни цу у ру жу. Па ра докс је ја сан: „... ако је 
пе сни ца сти сну та – као што пе сни ца по де фи ни ци ји је сте / – он да 
не мо же да се ис пру жи и до дир не ру жу”. Али то оста је и да ље 
ода бра ни Хо глан дов при мар ни ем блем – пе сни ца и ру жа, за јед но: 
„Пе сни ца, ко ја ти по ма же да пре жи виш. / Ру жа, без ко је не би имао 
раз ло га за то” („Ве сти”, Шта за ме не зна чи нар ци зам). 

Сми сао же ље не сна ге, да кле, ни је дру го до она не ис ка за на 
ду би на ла ти ца, ко ја се отво ри ла и у Хо глан до вој пе сми о ве че ри 
у ре сто ра ну. Она не ма кра ја. И вред на је по се би, по пут жи во та са
мог, вред на је „уса вр ша ва ња пат ње”, јер су и вр хун ци пат ње „сло
же ни, / дра го це ни, ле пи, но по тај ни”. Све јед но ко ју је тај ност у на ма 
рас кри ла, док пу ту је мо, у вла сти том жи во ту, „по пут ту ри сте”, у 
ком је ча су Вол ти ног лу ка спа же на, уло вље на, оста је ле по та, дар 
на шим суд би на ма, осво јен изну тра. Уса вр ша ва њем да ра, опа жа ја, 
уну тра шњим спо зна ја ма жи вље ња, и пат ње. Сми сао по се би, али 
и је ди ни сми сао, у све му, го то во увек, тре ну так, ко ји мо же опет у 
тре ну иш че зну ти. Али бли ста ви тре ну так. Убран и ус пут, на по ља
ни, у сну, усред кра ха на да или у ча су изненадa уо че ног при род ног 
скла да, го то во „са вр ше не фор му ле”, ода бра не за ан то ло гиј ски тре
ну так, у Хо глан до вој пе сми „Те рен ски при руч ник” (Не у кло пље ни 
у по зну ди на сти ју Хон да): 

Јед ном при ли ком, у мир ној пла вој сре ди ни је зе ра,
до вра та уро њен у тај нај дра го це ни ји еле мент,

угле дао сам бле до си во, из ви је но пер це го лу ба
што плу та ло је на на пе тој по вр ши ни во де

баш у тре ну кад је ви лин ко њиц,
на лик на тре пе ра ву пла возе ле ну уко сни цу,
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леб део над њим, за тим сле тео, и уми рио се.
То је све.

По ми њем ово исто она ко
као што пре са ви јем ћо шак стра ни це

у не ким књи га ма из би бли о те ке,
да би чи та лац знао

где да про на ђе до бре од лом ке.

Илу ми нан тан при зор, ви траж над во дом, но јед на ко по ри нут 
и у би стри ну уну тра шњег от кри ћа, дво стру ко ста ка о це, или не што 
ин тим но ода бра но, узор но, за чи ји пре нос у дру ги ме диј, у ре чи, 
ни је би ло по треб но ви ше од две по ет ске ре че ни це. Ка ква је зич ка 
моћ опа жа ја, сли ков но сти, и тран спа рен ци је! У пе сни ка, ко ји је, 
при том, зна тан део сво јих сти хо ва по све тио да нас већ епо хал ној 
пра зни ни, ре чи ма ко је не пре ста но и не при мет но иш че за ва ју, и оста
вља ју сво ја ме ста дра стич не реч нич ке бе ли не, или зна ке сво је ин
ва лид но сти, хра ма ња, не до стат ка ши ри не, ра зно вр сних оп ци ја, 
по себ но ду би не. А по том, јед но став но, и не до стат ка исти ни то сти. 
Хо глан до во по ет ско де ло, ко је осци ли ра на оштрој дво стра нич но
сти оних ре ал но сти ко је са гле да ва, ту дво стра нич ност ис ка зу је и 
у је зич кој ствар но сти. У мо тив ској ра зно стра но сти, он при ви ка ва 
чи та о ца на је зич ку ши ри ну и про стран ство, у ко ме иди о ма ти ка и 
го вор ре чи те сли ков но сти сва ко дне вља че сто иро нич но го во ре 
упра во о по вр шно сти, не до стат ку би ло ка кве по тра ге за дру гим 
сми сле ним је зич ким ва ри је те ти ма го вор не кул ту ре упу ће не на 
пре по зна тљи ву јед но ли кост, и јед но знач ност. Ствар ност је увек 
ви ше. И Хо глан дов је зик је под јед на ко сна жан ин ди ка тор те не до
стат но сти, ко ли ко и огле да ло ње го ве вла сти те је зи ко твор не сна ге, 
раз ли чи то сти оп ци ја, ин то на ци ја, раз ли чи тог ре ги стра ду би не: 
од пра ска, до му зич ког еха јед не је ди не гла сов не стру не.

Јер то у осно ви је сте по е зи ја. Ко ли ко је и жи вот. Је зич ка ду
би на ука зу је се по ме ри по сед ни ка и осва ја ча не са мо ис ку стве не 
већ и је зич ке стра не исти не, суд би не је зи ка. 

И ка да по ми сли мо да не по сто ји реч ко ја би мо гла да, у це ло
куп ном ре пер то а ру до га ђај но сти, ис ка же не ки од ре ђен, тај и та кав 
слу чај, тај мо ме нат ко ји нас ти шти, а већ нас на го ни да кре не мо 
да ље, Је зик, у не кој сво јој збир ној под ло зи ис ку ства, ус кр сне – као 
осна же на, ре ви та ли зо ва на моћ, ко ја се ни је мо гла раз ви ти, од мо
та ти, без на шег ма кар и не ви дљи вог уде ла. Ту је упио и упам тио 
јер је са знао, чак и оно што је оста ло не ис ка за но. 
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... ру ку на ср це,
ја већ са да ми слим

да Jезик за слу жу је при зна ње –
ка ко се дâ на тег ну ти до од ре ђе не ме ре и ни ма ло ви ше;
ка ко има ру па ко је не ће да пре кри је;

ка ко се кре ће, ако не уну тар, он да
око обо да
без ма ло све га –

ка ко ми је, то ком го ди на, по вра тио 
све оне ча со ве и да не, сву
му ко трп ну љу бав и ве ру, све

не спо ра зу ме и тај не и гре шке
ко је сам ра до у ње га си пао.

(„Не по сто ји реч”, Мол ба за от пуст из сна)

И ето нас у огле да лу је зи ка. Пр вој и по след њој исти ни све та. 
Ре чи. 

И он да ка да не чу је са свим до бро, ка ко ка зу је Хо гланд у пе
сми „Лет њи су мрак” (Мол ба за от пуст из сна) – „Ста вљам про кле
ти слу шни апа рат / да бих чуо пти цу ко ја зву чи / као кад се ви љу
шком ла га но куц ка о ча шу” – ту су ду бо ко ин тим не ре флек си је о 
соп стве ном пре ђе ном пу ту: „... и тру дим се да не мр зим жи вот / 
ко ји те не пре ста но по та па у Вре ме / као ке си цу ча ја и ва ди те / 
сва ке го ди не мал ко дру га чи је бо је”, али се по ја вљу је и тај тре ну
так, под јед на ко у жи вот ном ко ли ко и умет нич ком сми слу ва жан: 
„Ипак во лим овај час кад ва здух је благ / и ли шће за тре пе ри с 
олак ша њем кад пре ста не / да се тру ди да бу де ли шће. / ’Ка кво је 
ре мекде ло чо век!’, ка жем, // не зна ју ћи да је Ха млет то ре као пр ви”, 
под се ћа ју ћи се нео гра ни че но сти ње го вих спо соб но сти, об ли ка и 
по кре та та ко це лис ход них, и из ра за „на лик ан ђе лу” – све јед но 
што је то тек она зна на „квин те сен ци ја пра ши не”. Са би ра ју ћи ту 
мно го знач ност, и тај па ра докс, Хо гланд и не мо же дру га чи је до да 
бу де свој, у „Овај ве чер њи час / што ма лу бес ко нач ност у се би 
са др жи, / као по ми ло ва ње од не про ла зне / осу де да бу де мо то што 
је смо”. Да чак и по ред глу во ће „чу је пти цу ко јој не зна име // ка ко 
се не ко ме обра ћа у су мра ку”. У тој за вр шној пе сми овог из бо ра 
ко ји је при ре дио и пре вео Ален Бе шић, та упам ће на ме ло ди ја ко ја 
се у гла су пе сме ја сно чу је, тај је зик, упи сан у је зич ко на сле ђе 
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чо ве чан ства, ко ји све пам ти, и тран спо ну је, из но ва, у го вор на ших 
чу ла, и суд би на, а кат кад се ис ка же у на шим жи во ти ма и умет но
сти, то са зна ва ње и зна ње Је зи ка, и Је зи ком, то је она пр ва и по след
ња по ру ка Хо глан до ве по е зи је. Есен ци ја и об ја шње ње ње го ве ве ре 
у њен зна чај.

И ка да се за ла же, као пе сник, пре да вач, ства ра лац за ни мљив 
са го вор ни ци ма у ме ди ји ма, за дру га чи ји од нос пре ма по е зи ји уоп
ште, у школ ским про гра ми ма, у но вим ан то ло ги ја ма, у чи та њу 
уоп ште, ко је и не мо ра по ћи од Чо се ра, ка ко ве ли, већ од на шег да нас 
и са да, он ра чу на на ту ре ка пи ту ли ра ју ћу сна гу ко ју по бу ђу је зна ње 
по е зи је о чо ве ку, ње но раз у ме ва ње све та. Оно га што је смо, и што 
је нај пре че у на шим са зна њи ма. Али та ко сло же но и ин ди ка тив но, 
да раз у ме, и у глу ви лу чу је, до шап та ва ња из про шло сти, из свих 
вре ме на. Из оно га са да, ко је се на ме ће из ра зу, и по тре би раз у ме
ва ња, као ур гент но, али је за пра во увек, од у век. 

(Део из обим ни јег есе ја)




