
БА БЕ И ЖА БО КРЕ ЧИ НЕ: СУ ПРОТ СТА ВЉЕ НЕ 
ИДЕ ЈЕ У СА ВРЕ МЕ НОЈ ПО Е ЗИ ЈИ

Си гу ран сам да је си ту а ци ја ели за бе тин ских пе сни ка би ла ком пли ко ва ни ја не го 
што нам се чи ни из пер спек ти ве два де сет пр вог ве ка. Мо гу да за ми слим за ва де: оп-
ко ра че ње на спрам гра ни це на кра ју сти ха, тра ди ци о нал на на спрам са вре ме не дик-
ци је, при клад не и не при клад не те ме за по е зи ју. Ипак, пе сни ци су се сла га ли у мно го 
по гле да: ри ма и/или ме тар би ли су по треб ни; по сто ја ла су при хва ће на пра ви ла син-
так се, дик ци је, ко хе рен ци је. Ства ра о ци ко ји су се озбиљ но ба ви ли по е зи јом мо жда су 
ма ло на те за ли пра ви ла, али рет ко су их кр ши ли. По ре ђе ње пе са ма мо жда ни је увек 
би ло по ре ђе ње ба ба и ба ба, па чак ни ба ба-те та ка и ба ба-стри на, али ипак ни је би ло 
по ре ђе ње ба ба и ђу бри шта, или ба ба и те рен ских мо то ци ка ла, или ба ба и жа бо кре-
чи на, као што да нас че сто је сте.

По е зи ја је по ста ла та ко ши ро ко по ље, рат на зо на у ко јој је све до зво ље но, да је 
те шко про на ћи обла сти у ко ји ма вла да оп шта то ле ран ци ја, а ка мо ли оп ште сла га ње. 
Нео бит нич ка, ме сна, ака дем ска, улич на, слем, фор ма ли стич ка, је зич ка, екс пе ри мен-
тал на, из во ђач ка, угур су ска, има жи стич ка, ду бо ко и ма жи стич ка, аван гард на, про зна, 
постструк ту ра ли стич ка, мо дер на, ви со ко мо дер на, пост мо дер на и пост пост мо дер на 
са мо су не ки од епи те та ко ји ма се озна ча ва по е зи ја пот пу но раз ли чи тих пе сни ка као 
што су Марк Стренд, Чарлс Бу ков ски, Џон Еш бе ри, Рон Си ли ман, Мајкл Ма клур, Ри та 
Дав, Џејмс Тејт, Џ. Д. Ма кла чи, Лин Хе џи ни јан, Џо ри Гре јам, Ше рон Олдс, Едвард Херш, 
Де низ Ду мел, Елејн Екви, Чарлс Берн стин, Па три ша Смит, Би ли Ко линс, Га ри Снај дер, 
Џе ралд Ло клин, Реј Гон за лес, Ван да Кол ман, Марк Ве бер, Деј вид Сент Џон, Спа роу, 
Арам Са ро јан, Ра сел Ед сон и Брен да Хил ман.

По што се по е зи ја у САД рет ко кад до бро про да је, а ни је че сто ни пред мет књи жев-
них при ка за, на кон об ја вљи ва ња књи га, тр жи ште и кри ти ча ри не ма ју ве ли ку уло гу у 
њи хо вом про би ра њу. Ка ко не ма при род не се лек ци је, све вр сте пе са ма, ма ка ко ло ше 
при пре мље не за жи вот, мо гу да оп ста ну, па чак и да на пре ду ју ако про на ђу не ко ли ко 
по бор ни ка – по го то во оних гла сних ко ји до ла зе са уни вер зи те та.

Та си ту а ци ја пе сни ци ма да је из у зет ну сло бо ду, али исто та ко ства ра и из у зет ну 
фру стра ци ју и збр ку. Чи та о ци ма и по тен ци јал ним чи та о ци ма ну ди не бро је не оп ци је, 
али мо же и да их из лу ди. Јав ност по е зи ју већ ио на ко по сма тра као област у ко јој ће 
се они што су до вољ но глу пи да у њу уђу осе ћа ти још глу пље. Прем да са вре ме на пое-
зи ја бу квал но сва ко ме ну ди по не што, са ма ко ли чи на об ја вље них де ла оте жа ва чи тао-
ци ма – по го то во по чет ни ци ма – да про на ђу књи ге по свом уку су.

Ка да је реч о кри тич ком оце њи ва њу по е зи је – ка ко се не што мо же кри тич ки оце-
ни ти ка да се ни ко не сла же око то га шта би то „не што“ тре ба ло да бу де?
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Ако оце ну да је не ка ко ми си ја, од лу ке се обич но све ду на ком про ми се, уз из у зе так 
оно га што је нео бич но (и сто га, истин ски ино ва тив но) и оно га што је из у зет но. Оце на 
ко ју да је јед на осо ба ну жно је су бјек тив на. За раз ли ку од сприн та на сто ме та ра, где 
нај бр жи по бе ђу је, у са вре ме ној по е зи ји по сто ји ма ло или ни ма ло објек тив них кри те-
ри ју ма за по бе ду. Пи сац пр во кла сних фор мал них сти хо ва мо же би ти упра во оно што 
љу би тељ екс пе ри мен тал ног сти ха сма тра нај ма ње вред ним, и обрат но.

А опет, кри ти ча ри че сто пи шу та ко као да њи хо ве ста во ве мо ра ју де ли ти сви они 
ко ји ми сле ис прав но. Је дан раз лог због ко јег има то ли ко тр ве ња из ме ђу раз ли чи тих 
пе сни ка и гру па пе сни ка је сте то што су сви они скло ни да сма тра ју да се оста ли за-
ва ра ва ју, да су бу да ла сти, не про све ће ни, крат ко ви ди, глу пи, до сад ни, без о се ћај ни, па 
и без ма ло мо рал но из о па че ни.

И сâм сам од ба ци вао естет ске вред но сти за ко је сма трам да не гу ју ло ше пи са ње, 
од би ја ју чи та о це и осу ђу ју по е зи ју на кул тур ну бе зна чај ност. Убе ђен сам да су мо ји 
ста во ви ис прав ни. Убе ђен сам и у то да раз ли ке у есте ти ци – то јест, уку су – по ти чу, 
по гла ви то, не из ло гич ног ра су ђи ва ња, већ из тем пе ра мен та. Не ке раз ли ке су би о ло-
шке; уро ђе ни ста во ви и тен ден ци је ко је је го то во не мо гу ће про ме ни ти. Оста ле су 
ве ћи ном пси хо ло шке – на у че не у ра ном уз ра сту, и крај ње от пор не на про ме не. Ве ру-
јем да има ре ла тив но ма ло оних ко је су про из вод све сног из бо ра. Љу ди ре а гу ју, а 
по том ра ци о на ли зу ју сво је ре ак ци је.

Че сто чу јем да пе сни ци тре ба ме ђу соб но да се по др жа ва ју за то „што смо сви, пре 
све га и из над све га, пе сни ци“. По здра вљам сва ку иде ју ко ја под сти че љу де да бу ду до бри 
јед ни пре ма дру ги ма. Ипак, ва ља на по ме ну ти да пе сни ци да на шњег до ба у САД мо жда 
и не ма ју ни шта ви ше то га за јед нич ког не го што ри бо лов ци му ши ча ре њем из Мон та не 
има ју с ри бо лов ци ма мре жа ре њем са Ан тарк ти ка. Љу ди од по е зи је же ле, тра же, зах те-
ва ју ве о ма раз ли чи те, и че сто ме ђу соб но не ус кла ди ве ства ри. Оно што јед на фрак ци ја 
це ни, не ка дру га ће за си гур но оцр ни ти, док ће це ни ти ње го ву су шту су прот ност.

У на став ку на во дим из ве стан број тих „ства ри“ ко је чи та о ци мо жда же ле да на ђу 
у по е зи ји, као и крат ко об ја шње ње сва ке од њих. Чак и ме ђу тим по де ла ма по сто је 
не су гла си це, и мно ге мо гућ не да ље по де ле. Све то на во дим, не да огра ни чим ра зно-
ли кост, ни ти да ре шим про блем (ако је уоп ште и реч о про бле му), а ни да ову или ону 
гру пу на гнам да се при зо ве па ме ти, већ про сто да ис так нем не ке од су прот ста вље них 
ста во ва ко ји по сто је код да на шњих пе сни ка и/или љу би те ља по е зи је у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма.

1) При ро дан је зик. По е зи ја тре ба да бу де на пи са на јед но став ним је зи ком, да ја сно 
и кон ци зно ис ка же шта ми сли. Тре ба да бу де на пи са на је зи ком ко ји љу ди за пра во 
ко ри сте, осло бо ђе на од оп скур них алу зи ја и ре фе рен ци. У пе сми не тре ба да сто ји 
ни шта што се не мо же за ми сли ти као део не чи јег раз го во ра. 

1А) Јед но ста ван стил. По е зи ја тре ба да из бе га ва сва ку вр сту пре фи ње но сти. 
Тре ба да се осло бо ди свих ком пли ко ва них пе снич ких из ра за и је зич ких укра са. 
Тре ба да бу де јед но став на, без пи ро тех ни ке и без пре тен ци о зно сти. Су здр жа ност 
из ра за је вр ли на. Ако и има фи гу ра тив ног је зи ка, он мо ра би ти уме рен.
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1Б) Сло бод на фор ма. Ри ма и ме тар су не при род ни, и/или опре сив ни, и/или огра-
ни ча ва ју ћи, и/или ели ти стич ки, и/или не од ра жа ва ју мо дер ни аме рич ки жи вот. 
Нај бо ља са вре ме на по е зи ја је ну жно по е зи ја у сло бод ном сти ху, или евен ту ал но 
по е зи ја у про зи, ко ја бри ше ве штач ке гра ни це из ме ђу по е зи је и про зе. Не ки за го-
вор ни ци сло бод ног сти ха при да ју ве ли ки зна чај ефект ном ко ри шће њу пре ки да 
сти ха; дру ги, то ме ка ко пе сма из гле да на стра ни ци књи ге.

2) По се бан је зик. По е зи ја ни је сва ко днев ни го вор, већ је зик ре зер ви сан за по себ ну 
упо тре бу. Та по себ на упо тре ба је зи ка мо же се из ра зи ти кроз пе снич ка сред ства 
као што су ри ма, ме тар и уче не алу зи је, или та ко што се је зик ко ри сти на не стан-
дард не на чи не. По е зи ја тре ба да до пу сти чи та о ци ма да ужи ва ју у уз ви ше ној дик-
ци ји, или мо жда у ра став ним ре че ни ца ма и нео д ре ђе ној син так си. Или би при ро-
дан је зик тре ба ло уоб ли чи ти та ко да бу де по се бан.

2А) Му зич ки је зик. Звук по е зи је је ве зан за „зна че ње“ ко је пе сма са др жи, али је 
ва жни ји од ње га. За го вор ни ци мо гу ре ћи: „Не знам шта ово зна чи, али сјај но зву чи.“ 
Чи та о ци се мо гу при бли жи ти за но су кроз звук.

2Б) Ги зда вост и гра ци о зност. По е зи ја је опи је ност је зи ком. Пе сма је са вр шен 
про стор за је зич ко ше пу ре ње и пре те ри ва ње у сти лу Шек спи ра. Не у ме ре ност из-
ра за мо же би ти вр ли на.

2В) Фик сна фор ма. Нај бо ља по е зи ја упо тре бља ва ри му и/или ме тар. Све ма ње 
од то га је сте „игра ње те ни са без мре же“.

3) Ком пли ко ва ност. По што је по е зи ја је зик ко ји ко ри сти мак си мум свог по тен ци ја ла, 
ну жно је (и пре кра сно) те шка. До бра пе сма зах те ва мно го чи та ња, и по при лич но 
(че сто про фе си о нал но) ту ма че ње. Ла ка по е зи ја је ин фе ри ор на по е зи ја.

4) Ја сно ћа. Бу квал но сва ве ли ка де ла про шло сти би ла су ја сна, а та ква тре ба да бу ду 
и са вре ме на де ла. Не ја сно пи са ње је ло ше пи са ње. Дво сми сле ност мо же би ти до бра, 
али са мо ако се мно го број на зна че ња ме ђу соб но не ис кљу чу ју или де кон стру и шу. 

4А) При сту пач ност. По е зи ја тре ба ла ко да се чи та. Тре ба, по ре чи ма Би ли ја Ко-
лин са, да бу де „го сто љу би ва“. Тре ба да бу де до ступ на ши ро кој пу бли ци и, ма кар 
на по вр шин ском ни воу, да зах те ва ма ло или ни ма ло ту ма че ња.

4Б) Од ре ди во зна че ње. До бра пе сма пре но си ау то ро во зна че ње чи та о цу. Она 
је успе шан чин ме ђу људ ске ко му ни ка ци је.

5) Нео д ре ди вост. Сум њи ве су све тврд ње да се мо же про дре ти у људ ски ум, као и 
кон цепт „исти не“. Ти ме што од би ја да бу де оп те ре ће на не ким да тим „зна че њем“ 
или за то че на у ње му, по е зи ја ба ца нај бо ље све тло на та ко зва но „људ ско ста ње“, 
ко је је та ко ђе нео д ре ди во. Зна че ње је не мо гу ће, или ма кар, не мер љи во, по што 
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за сва ку из ја ву по сто ји ве ли ки број мо гућ них, че сто про ти ву реч них, зна че ња. 
Дво сми сле ност је не из бе жна, а ви ше стру ка зна че ња слу же то ме да се ме ђу соб но 
оспо ра ва ју, ис кљу чу ју или де кон стру и шу.

6) Не ја сно ћа. Ја сно ћа за ро бља ва чи та о ца у учма лим, из ну ре ним иде ја ма и пер цеп-
ци ја ма ко је дик ти ра ју пи сци. Не ја сни еле мен ти у пе сми при си ља ва ју чи та о ца да 
ак тив но уче ству је у ства ра њу зна че ња.

7) Ми сте ри ја. Пе сма не тре ба да отво ри све кар те. Ја сно ћа је вр ли на про зе, ако се 
уоп ште мо же сма тра ти вр ли ном. По е зи ја је из над ло ги ке. Ње но цар ство је сте оно 
не из ре ци во, оно што се не мо же до сег ну ти „нор мал ним“ лин гви стич ким пу те ви-
ма. У дво сми сле но сти се мо же ужи ва ти због ње са ме.

8) Нов по глед на жи вот. По е зи ја об на вља свет, на во де ћи пу бли ку да све по сма тра 
„из дру га чи јег угла“. На чи ни на ко је се тај ефе кат (ко ји те о ре ти ча ри књи жев но сти 
на зи ва ју де фа ми ли ја ри за ци ја) по сти же кре ћу се од стил ских сред ста ва тра ди цио-
нал не про зо ди је до тех ни ка аван гар де. Да би не ка пе сма би ла успе шна, она мо ра 
да пре о бра зи сва ко днев ни свет ко ји узи ма мо здра во за го то во у не што но во, за-
ни мљи во и чуд но ва то.

9) Епи фа ни ја. Пе сме тре ба да го во ре о круп ним до га ђа ји ма ко ји ме ња ју жи вот и/или 
о от кро ве њи ма.

10) Тре ну ци за пам ће ње. Пе сме тре ба да бу ду као фо то гра фи је: ма ли, али моћ ни 
де ли ћи ствар ног и/или за ми шље ног жи во та. Оне кон кре ти зу ју ис ку ства ко ја би 
ина че би ла из гу бље на и сла ве успо ме ну на њих. 

11) За го нет ке ко је тре ба ре ши ти и ши фре ко је тре ба про ва ли ти. Јед на од ра до сти 
по е зи је је сте при ли ка да опро ба мо свој ум на не ком тек сту. Шта су то сим бо ли, и 
ка ко се упо тре бља ва ју? Шта су то обра сци у пе снич ким сли ка ма, и за што по сто је? 
Ка ква се све зна че ња кри ју ис под по вр ши не пе сме? 

11А) Је зич ка игра. По е зи ја је је зик ко ји ко ри сти мак си мум свог по тен ци ја ла; сто-
га, што се ви ше зна че ња мо же сло је ви то уба ци ти у њу по мо ћу ка лам бу ра, хо мо-
ни ма, акро сти хо ва и оста лих ига ра и три ко ва, то бо ље. 

12) Озбиљ ност. Иа ко се по не кад твр ди да се ху мор, па чак и пот пу на ша ша вост, мо гу 
ко ри сти ти у озбиљ не умет нич ке свр хе, чи та о ци се мо ра ју нај ви ше (а мо жда и ис-
кљу чи во) ди ви ти де ли ма ко је од ли ку је ве ли ка, тре зве на озбиљ ност.

13) Ду хо ви тост и ху мор. Ове осо би не се мо гу из ра зи ти на раз ли чи те на чи не, од 
ака дем ских до сет ки, пре ко фан та зи ја за оне ста ри је од 18 го ди на, до слеп сти ка; а 
сва ки од тих сти ло ва има сво је кри ти ча ре и сво је обо жа ва те ље. Прем да би рет ко 
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ко ји кри ти чар пот пу но ис кљу чио ду хо ви тост и ху мор из по е зи је, оце не ко је им се 
до де љу ју кре ћу се од ве о ма по зи тив них до ве о ма не га тив них; а њи хо ва вред ност 
од ви со ке до за не мар љи ве.

13А) Бе сми сле ност. Све људ ске те жње су ап сурд не, а на ро чи то по е зи ја. То се нај-
бо ље из ра жа ва по е зи јом ко ја па ро ди ра По е зи ју сти хо ви ма по пут „Ја сам у ту ру.“1

14) Искре ност. Мно го је афо ри за ма ко ји го во ре о ве зи (че сто обрат ној) из ме ђу искре-
но сти и до бре по е зи је. А ипак, та се осо би на ви со ко це ни у мно гим кру го ви ма. 
Ако се пе сма до жи ви као да јој не до ста је искре но сти, то мо же ис кљу чи ти ње но 
раз ма тра ње у кон тек сту озбиљ не умет но сти.

15) Иро ни ја. Ова осо би на, ко ја мо же укљу чи ва ти и ру га ње са мо ме се би, од кључ не 
је ва жно сти у пост мо дер ни зму, ко ји узи ма за да то иде ју да је чо ве чан ство из гу би-
ло свој по ло жај у сре ди шту уни вер зу ма и да је скрај ну то на не ку бе зна чај ну пла-
не ту ко ја се окре ће око не ке не ва жне зве зде. Деј вид Ли ман иро ни ју на зи ва „...
ста но ви штем ко је је нај при клад ни је за при ка зи ва ње уну тра шњег кон флик та... [и] 
сна жне ам би ва лент но сти. Иро ни ја ука зу је и на од ре ђе ну вр сту књи жев не струк-
ту ре у ко јој опреч но сти по сто је на по ре до, а па ра док си мо гу да пре о вла ђу ју“.2 
Пост мо дер на иро ни ја је че сто ома ло ва жа ва ју ћа.

16) При ли ка да се осе ти мо ин те ли гент но. По што до бра по е зи ја пре но си мно го 
ин фор ма ци ја у ре ла тив но ма ло ре чи, чак и нај тран спа рент ни ји сти хо ви зах те ва ју 
ви ше мо зга ња и мен тал них ско ко ва не го иста ко ли чи на про зе. Са мо по што ва ње 
ко је про ис ти че из то га што смо се по ка за ли као до ра сли том за дат ку јед на је од 
нај ре ђе на во ђе них бла го де ти чи та ња по е зи је.

17) При ли ка да бу де мо ко а у то ри пе сме. Пе сме тре ба да до зво ле чи та о че вом уму 
да иде куд год му се иде, без на во ђе ња ка „ис прав ном“ ту ма че њу. До бра пе сма 
оче ку је да се чи та лац ин тен зив но укљу чи у кре а тив ни про цес, и функ ци о ни ше 
углав ном као по ма га ло за чи та о че ву има ги на ци ју. Ау то ра не би тре ба ло „при ви-
ле го ва ти“ у од но су на чи та о ца. Зна че ња ко ја на ту ра ау тор је су опре сив на.

18) При ли ка за вољ но су зби ја ње не ве ри це. До бра по е зи ја иза зи ва буд ни сан. Као 
што сур фер кон тро лу ве ћи не по кре та пре да је та ла су, та ко се чи та о ци пре пу шта-
ју ау то ро вим ру ка ма, на да ју ћи се да ће их он од ве сти на не ко до па дљи во ме сто. 
Сва ка хип но за је, на кра ју кра је ва, ау то хип но за. 

19) Жи во пи сне сли ке. По е зи ја функ ци о ни ше кроз Ели о тов „објек тив ни ко ре ла тив“ 
– емо ци ју ко ја се ево ци ра у мо згу кроз сли ке. 

1 Ga briel Gud ding, “Sta te ment”, у: A De fen ce of Po e try (Pittsburgh: Uni ver sity of Pittsburgh Press, 2002), 83.
2 Da vid Leh man, “Twenty Qu e sti ons”, ин тер вју ко ји је во ди ла Нин Ен друз, у: The Li ne Forms He re (Ann 
Ar bor: Uni ver sity of Mic hi gan Press, 1992), 240.
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20) Фи гу ра тив ни је зик. Су шти на по е зи је је сте ме та фо ра. Тим има ги на тив ним по ве-
зи ва њем не слич них ства ри, по е зи ја мо же да се при бли жи не из ре ци вом. 

21) Емо ци о нал на сна га. У ср цу по е зи је ле жи емо ци ја, а по е зи ја тре ба да има „ср це“. 
Тре ба да нас уда ри у емо ци је. На гла ша ва ње иде ја се мо же по сма тра ти као на гла-
ша ва ње „гла ве“, а то је штет но за по е зи ју.

22) Ин те лек ту ал на сна га. По е зи ја тре ба да бу де не скри ве но ин те лек ту ал на, пу на 
иде ја – фи ло зоф ских, по ли тич ких, на уч них (или шта већ ко ји чи та лац во ли). Сна жне 
емо ци је се мо гу по сма тра ти као не бит не, су ма ну те, или, што је нај го ре, сен ти мен-
тал не. По е зи ја, ка ко је Т. С. Ели от твр дио, је сте бек ство од емо ци ја.

23) Не ма иде ја осим у ства ри ма. По е зи ја ни је ме сто за ис пи ти ва ње ин те лек ту ал них 
пи та ња. Ако се она ис пи ту ју, тре ба ло би да бу ду из ра же на кон крет ним, не ин те-
лек ту ал ним сли ка ма.

24) Асо ци ја тив ни ско ко ви. Пе сни ци по ка зу ју сво ју вир ту о зност про ниц љи вим, теч ним, 
нео б у зда ним и че сто не ли не ар ним асо ци ја ци ја ма. За до вољ ство чи та ња слич но је 
по сма тра њу ар ти ста на тра пе зу ко ји из во ди је дан спек та ку лар ни скок за дру гим.

25) Мо рал но, мен тал но, ду хов но, пси хо ло шко уз ди за ње. По е зи ја би тре ба ло да 
бу де из вор на дах ну ћа и под сти ца ја. Она об у хва та све вред но сти кул ту ре, и по ма-
же њи хо вом да љем пре но ше њу.

26) Умет ност ра ди умет но сти. Умет ност не по ла же ра чу не ни ка квој си ли из над се-
бе. Она ни је сред ство дру штве не ко ри сти, ни ти би тре ба ло да бу де. Она је сво је 
вла сти то и је ди но оправ да ње

27) По вра так не ка да шњим књи жев ним под ви зи ма. Са вре ме на по е зи ја тре ба да 
чи ни оно што су чи ни ле ве ли ке пе сме из про шло сти. Тре ба да бу де у скла ду с Ве-
ли ком Тра ди ци јом, и да бу де њен део. 

28) Аван гард ни при ступ. По е зи ја тре ба да бу де пред вод ни ца људ ске ми сли, осе ћа-
ња и пер цеп ци ја. Из над све га, пе сме тре ба, ка ко је Па унд го во рио, да „бу ду но ве“. 

29) Има ги на ци ја. Бу квал но сви чи та о ци ди ве се овој осо би ни и тра га ју за њом, прем да 
се мо гу оштро су ко бља ва ти око то га шта је за пра во та осо би на и ка ко се из ра жа ва.

30) Ра зо но да и за ба ва. Не ки чи та о ци жу де за овим осо би на ма у по е зи ји; дру ги их 
сма тра ју не до стој ним те умет но сти, при ме ре ни јим за фи ли стин ску за ни ма ци ју 
као што су фил мо ви и те ле ви зи ја.

30А) Из во ди вост. По е зи ја је усме на умет ност, и нај бо ље пе сме нај бо ље функ ци-
о ни шу ка да се из во де усме но. Не ки љу би те љи по е зи је не во ле да је чи та ју, већ да 
слу ша ју ка ко је дру ги чи та ју.
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30Б) Уз бу ђе ње и енер ги ја. Баш као и рок му зи ка, по е зи ја тре ба да по кре не ум и 
раз мр да те ло.

31) Опу ште на кон тем пла ци ја. По е зи ја тре ба да бу де не ки вид ме ди та ци је, да успо-
ри те ло и уми ри ум.

32) До са да. По е зи ја ко ја за ба вља или ра зо но ди не мо же мрд ну ти ум чи та ла ца из 
кул тур не учма ло сти у ко јој се на ла зе. По е зи ја са сјај ним сли ка ма и епи фа ни ја ма 
ве штач ка је и не при род на. Па ра ли шу ће по на вља ње, или збу њу ју ће не ло гич но сти 
мо гу на гна ти чи та о ца да уђе у кре а тив но парт нер ство с пе сни ком, а не да се јед-
но став но за ву че у па сив ност.

33) Па жљи во об ли ко ва ње. Пе сма тре ба да бу де пе дант но об ли ко ва на, чак и ако је 
ре зул тат то да на из глед уоп ште ни је об ли ко ва на.

34) Спон та ност. По е зи ја тре ба да бу де нео б у зда ни из лив од ре ђе ног тре нут ка. „Пр ва 
реч, нај бо ља реч.“

35) Склад и је дин ство. Пе сме тре ба да пру же теч не, ком плет не опи се или при по ве-
сти, пред ста вље не ло гич ним сле дом сли ка и иде ја. Сви еле мен ти тре ба да ра де 
за јед но, ка ко би ство ри ли је дин стве но ис ку ство. Дво сми сле ност мо же би ти до бра, 
али са мо ако се ви ше стру ка зна че ња ме ђу соб но не ис кљу чу ју или де кон стру и шу.

36) Фраг мен тар ност. Пе сме тре ба да од ра жа ва ју не склад људ ског жи во та. Ло ги ци, 
ко ја мо же би ти сред ство па три јар хал не опре си је, не тре ба ве ро ва ти. Ис ку ство 
ствар ног жи во та ни је је дин стве но; та ква не тре ба да бу де ни по е зи ја.

37) Рас плет. За вр ше так пе сме тре ба да бу де сна жан и убе дљив, да има ве ли ки зна чај.

37А) Не у хва тљив рас плет. За вр ше так пе сме тре ба ло би пре да бу де ша пат не го 
лу па ње вра ти ма. Тре ба ло би да на го ве сти мо гућ но сти, а не да из не се за кљу чак.

38) Не до ста так рас пле та. Рас плет је не при ро дан, и огра ни ча ва пе сму. За кљу чак пе-
сме тре ба ло би мак си мал но да по ве ћа ње ну отво ре ност за ту ма че ње. 

39) Пси хо ло шки увид. Спо соб ност за ис тра жи ва ње људ ске пси хе ве ли ка је вр ли на 
књи жев но сти, и сто га, по е зи је. По е зи ја тре ба да по мог не чи та о ци ма да бо ље раз-
у ме ју и се бе и дру ге. Тре ба ло би да от кри је ис кре не емо ци је, чак и ка да је не ка 
емо ци ја пре ру ше на у дру гу, дру штве но при хва тљи ви ју емо ци ју.

39А) Ис кре не ис по ве сти. По е зи ја тре ба отво ре но да при ка зу је емо ци је и до га ђа је 
ко ји се обич но скри ва ју. По е зи ја је про стор на ко ме се от кри ва ју лич не сра мо те 
и ис те ру ју лич ни ђа во ли. Чи та о ци ма ће се та ко по мо ћи да нор ма ли зу ју вла сти те 
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сло же не емо ци је и ис ку ства, и да се по ми ре са вла сти тим тај на ма. Пе сме пру жа ју 
не ку вр сту пси хо те ра пи је.

39Б) Не при клад ност. По што је свр ха стан дар да при клад но сти у то ме да нам не 
до зво ле да раз ми шља мо о не при јат ним, уз не ми ру ју ћим и по тен ци јал но опа сним 
исти на ма, а по што до бра по е зи ја го во ри исти ну – ма ка ко услов на, не ста бил на и 
су бјек тив на она би ла – по е зи ја ће ну жно пре кр ши ти те стан дар де. Она мо же да 
спо ми ње (па чак и да сла ви) оно што је не слав но, не ча сно, на сил но, не за ко ни то и 
злоб но. Она мо же, а мо жда и тре ба, да вре ђа.

40) До лич ност. По е зи ја тре ба да слу жи за при мер, уз ди жу ћи вр ли не уме ре но сти, 
су здр жа но сти, при стој но сти. Она оте ло вља ва и по др жа ва ва жне кул тур не иде је 
и нор ме.

41) Сна жан ин ди ви ду ал ни глас. По е зи ја се у пот пу но сти вр ти око људ ске лич но сти, 
ко ја је из ра же на и оте ло вље на у на чи ну при ча ња/пи са ња сва ког по је дин ца – то 
јест, у гла су. Не са мо да пе сни ко во „ја ство“ тре ба ис тра жи ва ти, већ му, ако је до-
вољ но за ни мљи во, тре ба и удо во ља ва ти. Тај глас мо же и не мо ра би ти бли ско 
по ве зан (или исто ве тан) са го вор ним гла сом пе сни ка. Глас успе шног пе сни ка дру-
га чи ји је од свих оста лих. Под сти че се упо тре ба пр вог ли ца јед ни не, „ја“. Марк 
Ха ли деј свр ху до бре пе сме опи су је ова ко: „Ако бих мо гао да ти се обра тим, или 
ако би не ки скри ве ни део мо га би ћа мо гао да се обра ти не по сред но, искре но, 
сна жно, са мом сре ди шту те бе... он да би то зву ча ло ова ко.“3

41А) Ори ги нал ност из ра за. Овој осо би ни, као и има ги на ци ји, ди ви се ве ћи на 
пе сни ка (али не и сви они), прем да се мо гу оштро су ко бља ва ти око то га шта та 
осо би на за пра во је сте, и ка ко је тре ба из ра зи ти. Не са мо да ова ори ги нал ност 
пру жа за до вољ ство, не го и об на вља и под мла ђу је је зик.

42) Рав но ду шност. По е зи ја тре ба да те жи објек тив ном гла су На у ке, ли ше ном ега. У 
нај ма њој ме ри, тре ба ло би да из бе га ва оп сед ну тост со бом, и да се кло ни пр вог 
ли ца јед ни не. Ау тор је, на кра ју кра је ва, мр тав – он је са мо фи зич ки ен ти тет кроз 
ко ји је зик из ра жа ва огра ни чен број иде ја ко је му вла сти та струк ту ра до зво ља ва 
да ис ка же. „Лич ност“ ште ти успе шној по е зи ји.

43) Му др ост и веч не вред но сти. По е зи ја тре ба да бу де ри зни ца ва жних исти на чо ве-
чан ства, ка дра да во ди чи та о це и да им по ма же у жи во ту. Ве ли ка по е зи ја из ра жа ва 
оно се „че сто ми сли, али рет ко ка же.“

44) Осе ћај ре ла ти ви зма. Све вред но сти за ви се од до ба и кул ту ре. Не по сто ји ап со-
лут на „исти на“. Та ко зва не исти не на ше кул ту ре је су опре сив не ла жи.

3 Mat thew Co o per man, “Wal king and Tal king: An In ter vi ew with Mark Hal li day”, The Wri ter’s Chro nic le, 
фе бру ар 2002, 57.
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44А) Ни хи ли зам. Сна жан ре ла ти ви зам че сто во ди у оча ја ње. Ни хи ли сти у по е зи ји 
мо гу про на ћи осло нац за свој си стем (не)ве ро ва ња, а по е зи ја им мо же по мо ћи и 
да по ја ча ју сво је оча ја ње или пак да по бег ну од ње га.

45) Осе ћај за јед нич ког ис ку ства. По е зи ја чи та о ци ма тре ба да пру жи осе ћај за јед-
ни штва с дру гим љу ди ма, из про шло сти и из са да шњо сти. Она тре ба да по ја ча 
на шу спо соб ност ем па ти је и да нам по мог не да се не осе ћа мо то ли ко са ми.

45А) Осе ћај да при па да мо не кој ели ти. По е зи ја је ну жно на ме ње на не ко ли ци ни, 
и сто га је езо те рич на. За до вољ ство чи та ња по е зи је де ли мич но ле жи у ужи ва њу 
у тој чи ње ни ци.

46) Спо зна ва ње су штин ске са мо ће. По е зи ја би тре ба ло да по ка же и об у хва ти уза-
луд ност оче ки ва ња са пут ни ка на жи вот ном пу ту. Ка ко мо же мо по зна ва ти не ког 
дру гог, ка да је не мо гу ће уста но ви ти ни шта је то тач но „ја“?

47) До бра при ча. Нај бо ља по е зи ја је на ра тив на. По е зи ја без на ра тив ног еле мен та 
је сте ушко пље на по е зи ја.

48) Лир ска ле по та. Нај ви ши об лик са вре ме не по е зи је је сте лир ска по е зи ја, ко јој на-
ра тив на ком по нен та не тре ба, а мо же је и уни зи ти.

49) Од ре ђе ни по глед на свет. Мно ги чи та о ци, прем да то мо жда не ги ра ју, од ба цу ју 
де ла чи ји се по глед на свет раз ли ку је од њи хо вог. Да би не ка пе сма у њи хо вим 
очи ма би ла од лич на, она мо ра на из глед има ти исте ста во ве као и чи та о ци.

49А) Жен ска / ра сна / ет нич ка пи та ња. Нај за ни мљи ви ја по е зи ја ба ви се про бле-
ми ма [овде уба ци ти по тла че ну групу], и тре ба ло би да им по мог не да се еман ци-
пу ју. По бор ни ци ово га че сто по но сно и отво ре но из ра жа ва ју сво је ста во ве.

49Б) Пи та ња бе лих му шка ра ца. Нај за ни мљи ви ја по е зи ја ба ви се про бле ми ма 
бе лих му шка ра ца, и тре ба ло би да им по мог не да за др же моћ ко ју има ју и да по-
вра те моћ ко ју су из гу би ли. По бор ни ци ово га скло ни су да кри ју сво ја уве ре ња, 
чак и од се бе са мих.

50) По нов но ства ра ње не ког жи вот ног ис ку ства. Упо тре бом сли ка, зву ка, дра ма-
тич ног тем па и дру гих про зо диј ских тех ни ка, до бра пе сма у чи та о че вом уму из-
но ва ства ра ау то ро во ствар но или за ми шље но ис ку ство. Чи та ње пе са ма је сте 
на чин да чи та лац про жи ви не ко ис ку ство из дру ге ру ке.

51) Ства ра ње но вог, је зич ког ис ку ства. Је зик ни је жи вот, и не мо же да га ство ри. 
Пе сма је ис ку ство је зи ка, ко ји мо ра би ти из об ли чен, фраг мен ти ран или не ка ко 
дру га чи је из ме штен из при род не упо тре бе, ка ко би се ство ри ло не што но во и до 
са да не по зна то.
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52) Ре а ли зам. При ча и опи си тре ба да се за сни ва ју на све ту у ко ме људ ска би ћа жи ве 
и да се фо ку си ра ју на ње га.

53) Над ре а ли зам. Сно ли ки пре део не све сног је сте пра ва те ма по е зи је. Фан та стич на 
де ша ва ња су за ни мљи ви ја и зна чај ни ја од сва ки да шњих, а под јед на ко су ствар на, 
с об зи ром на то да су део мен тал ног жи во та. По е зи ја тре ба да из ра жа ва и сла ви 
нео б у зда ну ма шту.

54) Ма па све сти. По е зи ја је лин гви стич ки ди ја грам све сти за вре ме ра да и игре. Џон 
Еш бе ри ко ри сти те чан, сре ђен стил ко ји на из глед бри ше зна че ње док се ре че ни-
ца од ви ја. Лин Хе џи ни јан ко ри сти не по ве за не ре че ни це и фраг мен те, са мно го 
ско ко ва, што од ра жа ва ток ње них ми сли. Де низ Ду мел ко ри сти број не ди гре си је. 
У из ве сном сми слу, те ма све ко ли ке по е зи је је сте пи са ње по е зи је.

55) Са жи ма ње. По е зи ја је сна жна ми сао са би је на у ма ли про стор. Она је је зик под 
при ти ском, као у пе сма ма Еми ли Ди кин сон.

56) Рап со диј ски ток. По е зи ја је на ви ра ње жи вот не енер ги је – сна жна, плод на и обил-
на, као у пе сма ма Вол та Вит ма на. Роп ски се др жа ти по ен те или те ме су штин ски је 
не по е тич но.

57) Спо ро на пре до ва ње. По е зи ја тре ба да упо тре бља ва пре пре ке – не ја сан је зик, 
по на вља ња, пре ки да ња, чак и обич ну до са ду – ка ко би спре чи ла чи та о ца да се 
па сив но пре пу сти пе сни ко вој кон тро ли.

58) Ле по та. По е зи ја тре ба да се ба ви ле пим, пре фи ње ним и угла ђе ним. Суп тил на, 
гра ци о зна и спрет на, тре ба да се до пад не уз ви ше ном де лу на ше при ро де. 

58А) Ле по та у ру жно ћи. По е зи ја тре ба да ис так не ле по ту оно га што се обич но 
не сма тра ле пим.

59) Ру жно ћа. По е зи ја тре ба да се ба ви жи во том ка кав он за и ста је сте, осло бо ђен свих 
ма ски, пред ста вљен у свој сво јој гру бо сти, пр љав шти ни и бру тал но сти. Пе сме 
тре ба да бу ду си ро ве, екс пло зив не и не у гла ђе не. Култ ле по те је за ста рео и ис-
тро шен.

60) Од су ство ле по те и/или ру жно ће. И ле по та и ру жно ћа су су бјек тив ни вред но сни 
су до ви ли ше ни објек тив не ствар но сти. То су под јед на ко опре сив не илу зи је, и 
тре ба их обе од ба ци ти.

61) Са кри ве на тех ни ка. Спрет ном упо тре бом умет нич ких ве шти на, по е зи ја у чи та-
о цу тре ба да иза зо ве „буд ни сан“. Пе сник се из у зет но тру ди да пе сма из гле да та ко 
као да се уоп ште ни је тру дио.
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62) Ого ље на тех ни ка. По е зи ја тре ба да усме ри чи та о че ву па жњу на сво је три ко ве и 
тај не. Не тре ба да се тру ди да ство ри „буд ни сан“, не го да искре но при зна да је 
је зич ка ру ко тво ри на.

Ова ли ста мо же да се на ста ви, али на дам се да сам пре нео су шти ну иде је.
Ако сте пе сник ко ји по ку ша ва да об ја ви сво ју по е зи ју, нај бо ље је да зна те ко ји су 

прин ци пи не кон вен ци о нал ни, и ко ји из да ва чи – су де ћи по оно ме што об ја вљу ју – де-
ле ва ше прин ци пе. Не ма свр хе у то ме да по ка же те са вр ше ну ба бу оно ме ко же ли да 
ви ди жа бо кре чи не.

Ако сте збу ње ни чи та лац, ва ља раз у ме ти да не са мо да је ве ћи на да на шње по е зи-
је ло ша (као што је ве ћи на по е зи је у сва ко до ба ло ша), не го и до бра по е зи ја на пи са на 
из естет ског угла с ко јим се не сла же те ва ма мо же де ло ва ти ло ше. Естет ски ста во ви 
кри ти ча ра мо гу се ви де ти у оно ме што они пи шу, и мо гу би ти је дан од чи ни ла ца ва шег 
су да њи хо вог су да. 

Ако сте пе сник по чет ник, би ло би ко ри сно да уса вр ши те сво је афи ни те те и раз ја-
сни те вла сти ту есте ти ку. Шта же ли те да ва ша и ту ђа по е зи ја учи ни? (Та од лу ка мо же 
би ти све сна и не све сна, екс пли цит на и им пли цит на.) У сва ком ста ди ју му пе снич ког 
жи во та, а по го то во на ње го вом по чет ку, нај бо ље је би ти отво ре ног ума. Укус сва ког 
по је дин ца ме ња се с вре ме ном. Ако га за ман да ли те, ва ше де ло мо же пре ста ти да се 
раз ви ја.

Ако сте чи та лац и/или пе сник ве те ран, вре де ло би да раз у ме те ка ко се свет аме-
рич ке по е зи је про ме нио са мо у по след њих два де сет го ди на. На гра де и так ми че ња 
– од у век не по у зда ни по ка за те љи то га ко ли ко је не што из у зет но – по ста ли су још не-
по у зда ни ји. Ре цен зи је и кри ти ке ви ше су не пред ви ди ве и ве ћи су из вор фру стра ци ја 
не го ика да ра ни је. Свест о то ме ко ли ко ути ца ја има ју лич ни при о ри те ти уред ни ка 
мо жда не ће ума њи ти фру стра ци је, али мо же сма њи ти збу ње ност и сум њу у се бе ка да 
сте си гур ни да сте на пи са ли не што до бро, а ипак до би ли не га ти ван од го вор. Мо же 
вам по мо ћи да се би по твр ди те шта по ку ша ва те да учи ни те.

Аме рич ка по е зи ја у 2003. го ди ни је сте све мир ко ји се ши ри; пе сни ци се бр зо уда-
ља ва ју јед ни од дру гих и по ста ју све раз ли чи ти ји. Ипак, у не ком тре нут ку у бу дућ но сти, 
то ши ре ње ће си гур но пре ста ти. Не ки пи сац или те о ре ти чар мо жда упра во са да ства-
ра де ло ко је ће све про ме ни ти, све пре о кре ну ти. А он да, као све мир ко ји се уру ша ва, 
пе сни ци ће се мо жда спо ји ти у ста ње го то во пот пу ног јед но гла сја, при прав ни да опет 
уза вру и екс пло ди ра ју.

Из вор ник: Cha r les Har per Webb, “Ap ples and Oran gu tans : Com pe ting Va lu es in Con tem po rary 
Po e try”, у: The Wri ter’s Chro nic le, ок то бар/но вем бар 2004, св. 37, бр. 2, стр. 76–80.

(Са ен гле ског пре ве ла Бо ја на Ву јин)




