
120

МИ КРО Е СЕ ЈИ, МИ КРО ПРО ЗА ИЛИ  
ПЕ СМА У ПРО ЗИ?
(Не над Ми ло ше вић: Лу та ју ћа пла не та, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2014)

Не над Ми ло ше вић је је дан од зна чај ни јих срп ских пе сни ка, уред ни ка, ан то ло ги-
ча ра, кри ти ча ра и есе ји ста. Ње го ва нај но ви ја књи га, на сло вље на Лу та ју ћа пла не та, 
но си под на слов „ми кро е се ји“, ко јим је ау тор же лео да тек сто ве оку пље не у њој од ре-
ди жан ров ски и на тај на чин нам скре не па жњу ка ко их тре ба чи та ти и схва та ти. У 
есе ји ма се раз ли чи ти ау то ри и ау тор ке ба ве од ре ђе ном про бле ма ти ком, тре ти ра ју ћи 
је ма ње или ви ше на сло бо дан на чин. Есеј мо же би ти пи сан као ду га или крат ка фор-
ма, мо же би ти ли чан и ау то би о граф ски, а мо же би ти пи сан и као објек ти ван, чи ње-
нич ки спис или у фор ми ап стракт ног и уни вер зал ног при сту па. 

Не над Ми ло ше вић у сво јим ми кро е се ји ма ства ра јед ну хи брид ну, флу ид ну, а то 
зна чи и не ста бил ну фор му. Она об у хва та: 1) крат ке рас пра ве о по е ти ци, сти ли сти ци, 
струк ту ри књи жев них де ла, пре све га по е зи је; 2) ре ми ни сцен ци је на про шле до га ђа-
је, љу де, су ко бе и ус хи те; 3) у ве зи са прет ход ним, ски ци ра ње и ко мен та ри са ње сце на 
и до га ђа ја на ра тив ним тех ни ка ма; 4) тре ти ра ње по ли тич ких те ма и то ка ко на ло кал-
ном та ко и на гло бал ном ни воу.

У рас пра ва ма о по е ти ци ау тор се ба ви раз ли чи тим те ма ма, од ко јих се као нај ва-
жни ја у це ло куп ном Ми ло ше ви ће вом опу су мо же из дво ји ти од нос по е зи је и ствар но-
сти. На и ме, у мно гим збир ка ма по е зи је он је пи сао ствар но сну, од но сно ве ри стич ку 
по е зи ју ко јом же ли што вер ни је да при ка же ре ал ност. Ова ње го ва скло ност ка ве ри зму 
по ве зу је ње го ву по е зи ју са бе о град ском сце ном 70-их го ди на ко ју су кри ти ча ри на зва-
ли ве ри стич ком или кри тич ком по е зи јом (Ми лу тин Пе тро вић, Ра ша Ли ва да, Сло бо дан 
Зу ба но вић, Ду шко Но ва ко вић, Рад ми ла Ла зић и мно ги дру ги). У Ми ло ше ви ће вом пе-
снич ком опу су ова про бле ма ти ка се из ри че и уве ре њем, ко је он на ви ше ме ста у ми-
кро е се ји ма ис ти че, да при па да оним пе сни ци ма ко ји по и сто ве ћу ју умет ност и жи вот. 
Та ко на по чет ку ми кро се ја „По е зи ја је сву да где има рит ма“, ау тор об ја шња ва: „На су прот 
тра ди ци ји раз два ја ња де ла и ау то ра, при па дам тра ди ци ји је дин ства жи во та и умет но-
сти Емер со на, Ни чеа, Вит ма на, Вит ген штај на“ (16). Тај од нос у ми кро е се ју „Пра ши на 
ду ха“ об ја шња ва по зи ва ју ћи се на Во ла са Сти вен са: „Не ма жи во та до у по е зи ји, ка же 
Во лас Сти венс“ (11). Ова про бле ма ти ка, ис ка за на на тај на чин, Ми ло ше ви ћа ве зу је за 
вој во ђан ску нео а ван гард ну пе снич ку сце ну 70-их (Ми ро слав Ман дић, Вла ди мир Ко-
пицл, Сло бо дан Ти шма, Во ји слав Де спо тов, итд.). Од нос пе сни ка пре ма по е зи ји је увек 
ак ту ел на те ма, а у срп ској пе снич кој кул ту ри по себ но се ре ак ту а ли зу је са но вим ге-
не ра ци ја ма пе сни ка и пе сни ки ња ко ји се на сце ни по ја вљу ју на кон 2000.
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По е зи ја је већ ду го у хи је рар хи ји књи жев них жан ро ва ма ње це ње на у од но су на 
про зу. Мно ги пе сни ци то ком ка ри је ре бр зо су од у ста ли од по е зи је јер су би ли не за-
до вољ ни ста ту сом ко ји као пе сни ци мо гу по сти ћи, те су се окре та ли пи са њу про зе. 
Не над Ми ло ше вић у ми кро е се ју „Пр ва стра на, пр ва ре че ни ца“ ука зу је на про бле ма-
ти ку од но са по е зи је и про зе и њи хо вих за ко ни то сти ко је нај че шће ни су ком па та бил-
не. У ве зи са тим пи ше: „Пе сни ци су че сто ло ши при по ве да чи ве ро ват но због не мо ћи 
да на пи шу јед но став не ре че ни це ко је не уз но се чи та о ца, али ко је су нео п ход не“ (20).

Низ ми кро е се ја го во ри о про шлим вре ме ни ма, по не кад са се том, по не кад са иро-
ни јом. На при мер, у „Ше ма ма“ се при се ћа пен зи о ни са ног уни вер зи тет ског про фе со ра 
на ау то бу ској ста ни ци у Бло ку 45, што га на во ди да се се ти ка ко је код ње га по ла гао 
ис пи те. Или, ми кро е сеј на сло вљен „Ју го сло вен ски фе сти вал по е зи је за мла де“ по чи-
ње при се ћа њем: „Ка да су ме 1999. по сла ли на при нуд ни од мор (мо раш да се од мо риш) 
а мо ја же на већ ра ни је до би ла от каз као про фе сор ка срп ског је зи ка и књи жев но сти 
(‘жен ске са свет ске’ не мо гу да пре да ју срп ски), две го ди не за ре дом уче ство вао сам 
на сред њо школ ском пе снич ком фе сти ва лу са гру пом по зна тих пе сни ка“ (36). При се-
ћа ње се за вр ша ва сле де ћим анег дот ским де та љем: „Усред те ре вен ке на по ру ку из го-
во ре ну на ухо кре тао сам на до го во ре но ме сто. Пр ве го ди не ди рек тор шко ле ми је 
хо но рар ис пла тио у то а ле ту, а дру ге го ди не у оста ви ре сто ра на“ (36). У на ве де ном 
од лом ку, као и у не ким дру гим де ло ви ма ми кро е се ја, има мо при ме ре у ко ји ма ау тор 
при ка зу је пост со ци ја ли стич ку тран зи циј ску бе ду и без на ђе, а то је јед на од Ми ло ше-
ви ће вих оп се сив них те ма, ко ји ма се ба ви и у збир ка ма пе са ма Пе сме са Са ве и Ду на ва 
(2005) и Во де и ве тро ви (2009). У тим те мат ским це ли на ма че сто се на ра тив но-про зни 
при ступ ком би ну је са по ен том-ко мен та ром. 

У ве ћи ни ми кро е се ја Ми ло ше вић ула зи у ди ја лог са ау то ри ма ка ко гло бал не та ко 
и ло кал не књи жев не, по ли тич ке и те о риј ске сце не. Он украт ко из ла же не ки од њи хо-
вих ка рак те ри стич них ста во ва ко је ко мен та ри ше при хва та ју ћи их као сво је или их 
кри ти ку је. Ме ђу та квим ау то ри ма на ла зе се Рил ке, Но ви ца Та дић, Ми лош Ко ма ди на 
(„Пе сни ков ан ђео“); Жил Де лез („Но во и мо дер ност“); Цве тан То до ров („До бра пе сма 
упра вља сво јим сми слом“); Шеј мус Хи ни, Ср ба Ми тро вић, Ви сла ва Шим бор ска, Бо ри-
слав Ра до вић („Хи ни јев ма слац“); Реј монд Кар вер („Струк ту ра и стил“) итд. У мно гим 
ми кро е се ји ма те ме су по ли тич ке: го во ри се о ле ви ци и де сни ци, о фа ши зму и ко му-
ни зму, о де ве де се тим го ди на ма у Ср би ји, ко је се раз ма тра ју у чи та вом спек тру, од 
сва ко днев ног жи во та, кул ту ре до по ли ти ке. 

Есеј је по сво јој при ро ди, као што је већ ре че но на по чет ку овог при ка за, хи брид-
на фор ма, јер до зво ља ва без број те мат ских, стил ских и ре то рич ких ва ри ја ци ја. Ми-
ло ше вић је на ори ги на лан на чин тај жа нр из вео у ми кро фор ми. И ма да је он сво ју 
књи гу жан ров ски од ре дио пој мом ми кро е се ја, по ста вља се пи та ње да ли су ови ми-
кро е се ји за пра во по е зи ја. У мно гим ми кро е се ји ма на и ла зи мо на па тос ко ји обич но 
су сре ће мо у по е зи ји. Мо жда би смо мо гли ре ћи да је ов де у ства ри у пи та њу пе сма у 
про зи ко ја је у срп ској пе снич кој кул ту ри на кон Дру гог свет ског ра та, а по себ но од 
70-их, рет ка фор ма. Мо же мо се за пи та ти и то да ли је ов де реч о крат кој про зи (ми-
кро про зи) у ко јој ау тор кроз анег до те го во ри о ва жним дру штве ним про бле ми ма и 
уви ди ма, итд. Ов де сам, ја сно је, за го ва ра ла те зу да је реч о хи брид ној фор ми ко ја 



ин тер пре та тор ка ма и ин тер пре та то ри ма оста вља мо гућ ност да је ту ма че кре а тив но 
на нај ра зли чи ти је на чи не. Пе сник је, ус твр ди ћу, иза шао из сво је до са да шње пе снич ке 
прак се на ра тив не, ве ри стич ке или ствар но сне по е зи је (на по ме на: ма да ови тер ми ни 
ни су са свим иден тич ни, сма трам да је реч о при лич но слич ним пе снич ким мо ду си ма, 
те их че сто као и ов де тре ти рам си но ним но) и ушао у је дан мул ти жан ров ски про стор 
ко ји, ве ру јем, отва ра но ву и уз бу дљи ву фа зу у ње го вој пе снич кој прак си.

При каз ћу за вр ши ти ука зи ва њем на нео бич ну ау то ин тер пре та ци ју ми кро е се ја 
ко ју је Не над Ми ло ше вић из вео на про мо ци ји књи ге у Кул тур ном цен тру Бе о гра да 
сво јим чи та њем. На и ме, на чин на ко ји је чи тао при ме ре из ове књи ге ја сно је су ге ри-
сао да је ов де реч о по е зи ји.
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