
91

И
Л

УМ
И

Н
А

Ц
И

ЈЕ
Гер тру да Стајн

ПО Е ЗИ ЈА И ГРА МА ТИ КА1

Шта је то по е зи ја и уко ли ко зна те шта је по е зи ја шта је то про за.
Не ма свр хе го во ри ти ви ше не го што зна те, не чак ни ако то не зна те.
Но да ли да ли зна те шта је то про за и да ли зна те шта је то по е зи ја.
Го во ри ла сам већ да у ре чи ма из по зо ри шних ко ма да пи са них у по е зи ји има ви ше 

жи во та не го у истим ре чи ма ко је исти пе сник на пи ше у дру гим ви до ви ма по е зи је. 
Не сум њи во је ово ва жи ло за Шек спи ра, не ми нов но ва жи за сва ко га. Ето јед не ства ри 
о ко јој ва ља раз ми сли ти. Ре кла сам да ре чи из по зо ри шних ко ма да пи са них у про зи 
ни су то ли ко жи вах не ко ли ко ре чи ко је исти пи сац на пи ше у дру гим про за ма. Ва жи 
ово за Гол дсми та па за ми шљам да ва жи го то во за сва ког пи сца.

И ето да кле још не че га што ва ља зна ти.
Не што што је вр ло за ни мљи во зна ти је сте то ка кав је ваш уну тра шњи осе ћај пре ма 

ре чи ма ко је из ла зе да би се об ре ле из ван вас.
Има те ли увек исту вр сту осе ћа ја пре ма зву ко ви ма док ре чи из ла зе из вас или пак 

не ма те. Све ово умно го ме је по ве за но са гра ма ти ком и са по е зи јом и са про зом.
Ре чи мо ра ју оба вља ти све по сло ве у по е зи ји и про зи а не ки пи сци ви ше пи шу у 

чла но ви ма и пред ло зи ма док не ки твр де да тре ба пи са ти у име ни ца ма, а на рав но да 
се мо ра на све ми сли ти.

Име ни ца је име све га и би ло че га, за што о не че му пи са ти кад је то већ име но ва но. 
Или је име при клад но или ни је. Ако је сте при клад но за што и да ље ту ствар име но ва-
ти, ако ни је он да од име но ва ња ко ри сти не ма.

Љу ди ако сте скло ни у то да ве ру је те мо гу оли ча ва ти соп стве на име на. На зо ви те 
не ко га Пол и он ће по ста ти Пол на зо ви те не ко га Алис и она ће по ста ти Алис мо жда 
хо ће мо жда не ће, има не че га у то ме, али оп ште узев, кад се јед ном ства ри име ну ју на 
њих име ви ше не ма ни ка квог ути ца ја па за што он да пи са ти у име ни ца ма. Име ни це су 
име на све га и би ло че га и про сто из ри ца ње именâ са свим је у ре ду ако хо ће те про-
зив ку но мо же ли по слу жи ти за би ло шта дру го. Тач но је до ду ше да на мно гим ме сти-
ма и у Евро пи и у Аме ри ци љу ди за пра во во ле про зив ке.

Као што ка жем име ни ца је име не ке ства ри, па сто га по ла га но ако осе ћа те шта је 
уну тар те ства ри пре ста је те да је на зи ва те име ном под ко јим је по зна та. Сва ко ће ово 
зна ти јер та ко чи ни кад је за љу бљен и увек пи сац мо ра има ти ту си ли ну емо ци ја пре-
ма сва кој те ми о ко јој пи ше. И сто га и ово ћу по но ви ти сто га се име ни це све ви ше и 
ви ше гу бе из упо тре бе.

А шта то још има мо по ред име ни ца, има мо по ред име ни ца још мно го дру гих ства ри.

1 Син так сич ке, гра ма тич ке и пра во пи сне не до след но сти у тек сту „По е зи ја и гра ма ти ка“ Гер тру де 
Стајн су на мер не и пре не се не су у пре во ду у не из ме ње ном об ли ку. (Прим. ур.) 
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Док у шко ли учи те гра ма ти ку гра ма ти ка је вр ло уз бу дљи ва. За и ста не пам тим ни-
шта уз бу дљи ви је од ана ли зе ре че ни ца по мо ћу ди ја гра ма. Прет по ста вљам да су дру-
ги ма у шко ли не ке дру ге ства ри мо жда уз бу дљи ви је али за ме не су не сум њи во истин-
ски и пот пу но уз бу дљи ви би ли баш ти ди ја гра ми ре че ни ца и то је за ме не оста ла је-
ди на пот пу но уз бу дљи ва ствар и пот пу но упот пу њу ју ћа. Во лим тај осе ћај тај веч ни 
осе ћај ре че ни ца ко је про ми чу кроз ди ја гра ме.

На тај на чин у пот пу но сти не што по се ду је те а уз гред и се бе са мог. И на рав но да у 
тим ди ја гра ми ма ре че ни ца има мо чла но ве и пред ло ге и као што ка жем има мо име-
ни це али име ни це су као што ка жем већ и по де фи ни ци ји пот пу но не за ни мљи ве, исти 
је слу чај и са при де ви ма. При де ви ни су ствар но и истин ски за ни мљи ви. У из ве сном 
сми слу сва ко ће и сам зна ти од у век је знао да, по што при де ви у крај њој ли ни ји оп слу-
жу ју име ни це а ка ко име ни це ни су истин ски за ни мљи ве он да ни ствар ко ја оп слу жу-
је не ку не од већ за ни мљи ву ствар по ну жно сти ни је за ни мљи ва. У из ве сном сми слу 
као што ка жем сва ко ће то зна ти јер на рав но пр во што сва ко уо чи у не чи јем пи са њу 
је су при де ви. Ви ди те и са ми ко ли ко је тач но ово што сам упра во ре кла.

По ред име ни ца и при де ва има мо гла го ле и при ло ге. Гла го ли и при ло зи је су за ни-
мљи ви. Они као пр во има ју јед ну вр ло ле пу осо би ну на и ме да мо гу би ти та ко по гре шно 
схва ће ни. Пра во је чу до ко ли ко гре ша ка гла гол мо же по чи ни ти а исто ва жи и за ње гов 
при лог. Име ни це и при де ви ни кад не мо гу по гре ши ти не мо гу ни кад би ти по гре шно 
схва ће ни док гла го ли то мо гу до у бес крај, ка ко у по гле ду оно га што ра де та ко и у по-
гле ду сла га ња или не сла га ња с оним што ра де. Исти је слу чај са при ло зи ма.

Сва ком ће из ово га би ти ја сно да су гла го ли и при ло зи за ни мљи ви ји од име ни ца 
и при де ва.

По ред то га што се мо гу по гре шно схва ти ти и чи ни ти гре шке гла го ли се мо гу ме-
ња ти та ко да на ли ку ју са ми ма се би или да на ли ку ју не че му дру гом, они су, да та ко 
ка же мо у по кре ту а при ло зи се кре ћу с њи ма и ни је дан на кра ју не ће би ти на ве ли кој 
смет њи али ће вр ло че сто би ти вр ло по гре шно схва ћен. Оту да сва ко мо же во ле ти оно 
што су гла го ли спо соб ни да ра де. За тим до ла зи ствар ко ја по нај пре мо же би ти нај по-
гре шни је схва ће на а то су пред ло зи. Пред ло зи мо гу про жи ве ти дуг жи вот и при том 
би ти уи сти ну би ти ни шта али баш ни шта али по гре шно схва ће но те су оту да не под-
но шљи ви ако на тај на чин до жи вља ва те гре шке али сва ка ко је су не што што мо же те 
стал но упо тре бља ва ти и веч но у то ме ужи ва ти. Пред ло ге во лим нај ви ше од све га, и 
убр зо ће мо се тој те ми пот пу ни је по све ти ти.

За тим има мо чла но ве. Чла но ви су за ни мљи ви упра во она ко ка ко име ни це и при-
де ви то ни су. А за што су за ни мљи ви она ко ка ко име ни це и при де ви ни су. За ни мљи ви 
су за то што оба вља ју оно што би мо гла оба вља ти име ни ца кад име ни ца не би та ко 
не срећ но та ко пот пу но не срећ но би ла име за не што. Чла но ви вам при ја ју, нео д ре ђе-
ни и од ре ђе ни члан при ја ју она ко ка ко вам име ко је сле ди не мо же при ја ти. Та име на 
те име ни це не мо гу вам при ја ти, јер на кра ју кра је ва до бро зна те на кра ју кра је ва да 
је баш то Шек спир имао на уму кад је го во рио о ру жи под би ло ко јим дру гим име ном.

На дам се да са да ни ко не мо же га ји ти илу зи је о не кој име ни ци или о при де ву ко ји 
уз ту име ни цу иде.
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Но члан сва ки члан оста је као не што та на но и ра зно ли ко и сва ко ко же ли да пи ше 
са чла но ви ма и уме да их ко ри сти увек ће има ти за до вољ ство ко је про из и ла зи из 
упо тре бе не че га ра зно ли ког и жи вот ног. Та кви су чла но ви.

По ред то га има мо све зе, а све за ни је ра зно ли ка али по се ду је сна гу због ко је ни ко-
ме не сме де ло ва ти до сад но. Све зе су се од у век тру ди ле да жи ве од свог ра да. Оне 
ра де и жи ве док ра де па и кад не ра де а у да на шње вре ме ни оне не жи ве увек од 
ра да али жи ве све јед но.

Ја сно вам је да кле за што во лим да пи шем са пред ло зи ма и све за ма и чла но ви ма 
и гла го ли ма и при ло зи ма али не и са име ни ца ма и при де ви ма. Ако про чи та те не ко 
мо је шти во ја сно ће вам би ти ја сно вам је о че му го во рим.

На рав но да по том има мо и за ме ни це. За ме ни це ни су та ко рђа ве као име ни це јер 
оне пре све га прак тич но не мо гу има ти од го ва ра ју ће при де ве. Већ их и то чи ни бо љим 
од име ни ца.

А по ред то га што не мо гу има ти од го ва ра ју ће при де ве, оне на рав но ни су истин ска 
име на за би ло шта. За ме ни це пред ста вља ју не ко га или не што али ни ко га и ни шта не 
име ну ју. Бу ду ћи да ни су ни ње го во име ни ти ње но оне са мим тим има ју ве ћу мо гућ-
ност да бу ду не што не го кад би по пут име ни ца да ва ле име би ло че му. Е сад ви ше је 
жи во та у лич ним име ни ма не го у име ни ца ма ко је су име на све га и би ло че га а прет-
по ста вљам да је раз лог у то ме што се име на кра ју кра је ва да је са мо јед ној осо би кад 
се ро ди, ту бар по сто ји еле ме нат из бо ра па и еле ме нат про ме не те сва ко мо же по сту-
па ти ка ко му дра го, мо же се ро ди ти као Вол тер а по ста ти Хаб, уто ли ко она ни су на лик 
на име ни це. Име ни ца већ та ко ду го вре ме на слу жи као име све га и би ло че га.

За то и по сто ји сленг ка ко би се ме ња ле име ни це ко је већ та ко ду го слу же као име-
на. И ево по на вљам. У гла го ли ма и при ло зи ма и чла но ви ма и све за ма и пред ло зи ма 
има ви ше жи во та за то што сви они не што ра де а све што не што ра ди на ста вља да 
жи ви.

Мо гли би се овом спи ску до да ти и уз ви ци али уз ви ци за пра во не ма ју ни ка кве ве зе 
ни са чим па ни са са ми ма со бом. То ли ко да кле о то ме. А са да да се по за ба ви мо пи та-
њем ин тер пунк ци је. 

Не ки су зна ко ви ин тер пунк ци је за ни мљи ви а не ки ни су. По ђи мо од оних ко ји то 
ни су. Је дан од та квих али пр ви и у нај ве ћој ме ри у пот пу но сти нај не за ни мљи ви ји је сте 
знак пи та ња. Знак пи та ња је са свим у ре ду кад сто ји сам за се бе кад слу жи као сточ ни 
жиг или кад би мо гао по слу жи ти као украс али у пи са њу је пот пу но у це ло сти пот пу но 
не за ни мљив. Са свим је очи глед но да кад по ста вља те пи та ње ви по ста вља те пи та ње 
али ко год је на у чио да чи та зна ка да је пи та ње пи та ње по то ме ка ко је у пи са ном об ли-
ку на пи са но. Сто га вас пи там сто га за што би га ико ко ри стио тај упит ник. А ни фор мом 
се он не укла па у обич ну штам пу та ко да ни оку ни уву не при ја и по то ме је баш као 
и име ни ца, са мо бес ко ри сно име не че га. Пи та ње је пи та ње, сва ко ће зна ти да пи та ње 
је сте пи та ње па за што му још до да ва ти и упит ник кад је пи та ње већ на пи сме но ту. 
Сто га се ни кад ни сам мо гла на те ра ти да упо тре бим знак пи та ња, увек ми је он де ло вао 
зби ља од врат но, а сад га ево са мо рет ки ко ри сте. Уз вич ни ци су те шки баш као и на вод-
ни ци, ни су ну жни, је су ру жни, ква ре пи са ни ре дак или штам па ни а и ка ква је свр ха 
уо ста лом, ако не зна те да пи та ње је сте пи та ње ка ква је свр ха пи та ња као та квог. Исти 
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је слу чај са уз ви ком. И исти слу чај са на во дом. Кад сам по чи ња ла да пи шем би ло ми 
је про сто не мо гу ће да ко ри стим упит ни ке и на вод ни ке и ус клич ни ке а са да ко год 
хо ће усва ја ова кво гле ди ште. Мо гли би они јед ног да на усво ји ти не ко дру га чи је гле-
ди ште али са да бар ко год хо ће мо же усво ји ти и усва ја ова кво гле ди ште. 

Има да кле не за ни мљи вих ства ри у ин тер пунк ци ји не за ни мљи вих у са свим очи-
глед ном сми слу, па у то не мо ра мо ду бље за ла зи ти. Има мо по ред то га цр ти це и тач-
ки це, а оне би мо гле би ти за ни мљи ве бе ли не би мо гле би ти за ни мљи ве. Мо гле би ако 
би сте их та ко до жи вља ва ли.

Још је дан си тан знак ин тер пунк ци је ко ји се мо же до жи ве ти ова ко или она ко је сте 
при свој ни апо строф. Па ево ми сли те о то ме ка ко вам дра го, ја мо гу да ви дим и за и ста 
ви дим да за мно ге да за не ке апо строф у при свој ном па де жу но си јед ну не жну ин си-
ну а ци ју због ко је вам је вр ло те шко да га се до кра ја од рек не те. Мо же те се сна ћи и без 
ње га, ја се сна ла зим, го то во увек се сна ла зим, али не мо гу по ре ћи да по вре ме но осе-
тим жа ље ње па га по вре ме но уба цим као озна ку за при свој ни па деж. Ап со лут но га 
не во лим са мог за се бе кад је из ван ре чи ако је реч у мно жи ни, не у том слу ча ју де фи-
ни тив но не, не во лим га и ако га из о ста вим не осе ћам жа ље ње, на том је ме сту не по-
тре бан и ни ма ло укра сан али уну тар на бу бре ле ре чи мо жда, мо жда он сво јом сла бо-
шћу по ди ла зи ва шој сла бо сти. Ка ко год би ло ја га бар по вре ме но оста вљам да сто ји 
ако се већ пот крао а по не кад се пот кра де. Не мо гу по ре ћи из ри чи то јер му за и ста 
по вре ме но до зво лим да се пот кра де.

Но пре ђи мо са да на истин ско пи та ње ин тер пунк ци је, на тач ке, за пе те, тач ке-и-за-
пе те, ве ли ка и ма ла сло ва.

Про жи ве ла сам са сви ма њи ма дуг и ком пли ко ван жи вот.
Хај де да кре не мо од оних ко је у пр вом ре ду нај ма ње ко ри стим а то су дво тач ке и 

тач ке-и-за пе те, мо гле би се то ме до да ти и за пе те.
Кад сам по чи ња ла да пи шем, ми сли ла сам да се пи са ње мо ра стал но на ста вља ти, 

и да ље ми слим да се мо ра на ста вља ти али кад сам по чи ња ла да пи шем би ла сам пот-
пу но оп сед ну та ну жно шћу да се пи са ње стал но на ста вља а уко ли ко се пи са ње стал но 
мо ра на ста вља ти у ка квој је то ве зи са дво тач ка ма и тач ка ма-и-за пе та ма, у ка квој 
ве зи са за пе та ма, у ка квој ве зи са тач ка ма, у ка квој ве зи са ма лим и ве ли ким сло ви ма 
у ка квој ве зи са стал ним на ста вља њем пи са ња што је пак у то вре ме би ла мо ја нај ду-
бља по тре ба скоп ча на са пи са њем. У ка квој је то ве зи са дво тач ка ма и тач ка ма-и-за-
пе та ма у ка квој ве зи са за пе та ма у ка квој је то ве зи са тач ка ма.

У ка квој је то ве зи са тач ка ма. Не из бе жно ма ко ли ко пот пу на би ла мо ја по тре ба да 
се пи са ње стал но на ста вља, фи зич ки се мо ра ло увек из но ва по не кад за ста ти а ако се 
мо ра ло увек из но ва по не кад за ста ти он да су мо ра ле по сто ја ти и тач ке. При том ми се 
увек до па дао из глед та ча ка и до па да ло ми се то што оне ра де. Ако по не кад за ста не те 
то вас уи сти ну не спре ча ва да на ста ви те ни је то би ло ни ка ква смет ња, са мо би се не-
што до го ди ло, а по што би се то до го ди ло као са вр ше но при ро дан до га ђај, ипак сам 
ве ро ва ла у тач ке и ко ри сти ла их. За пра во ни кад ни сам ни пре ста ја ла да их ко ри стим.

Осим то га тач ке ка сни је мо гу сте ћи вла сти ти жи вот по че ти да раз би ја ју ства ри 
на су мич но, то ми се не та ко дав но до го ди ло у јед ној пе сми ко ју сам на пи са ла под на-
сло вом По бе да по ње го вом, ка сни је ћу вам из ње про чи та ти кра ћи од ло мак. До тре-
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нут ка кад сам ту пе сму на пи са ла пре око три го ди не тач ке су за ме не сте кле је дан 
пот пу но са мо сво јан жи вот. По че ле би да де ла ју по соп стве ном на хо ђе њу и мо гло се 
њи ма пре ки ну ти пи са ње то јест не баш пре ки ну ти пи са ње не го се мо гло за ста ти на-
су ми це по не кад за ста ти у пи са њу па су та ко по ста ле упо тре бљи ве и мо гли сте да их 
упо тре би те. Тач ке на и ме мо гу по сто ја ти у та квом ви ду и мо гу у та квом ви ду има ти 
вла сти ти жи вот. Оне вам не ће слу жи ти она ко сер вил но као за пе те и дво тач ке и тач-
ке-и-за пе те. Да и тач но осе ћа те шта хо ћу да ка жем.

Тач ке има ју вла сти ти жи вот и вла сти ту ну жност и вла сти ти осе ћај и вла сти то вре-
ме. И тај осе ћај да жи вот да ну жност да вре ме мо же на ћи из ра за у бес ко нач ној ра зно-
ли ко сти упра во је то раз лог што увек оста јем вер на тач ка ма до те ме ре да као што 
ка жем од не дав но имам ути сак да су нам оне мо жда по треб ни је не го икад.

Ви ди те и са ми ка ко се тач ка у пот пу но сти раз ли ку је од за пе те, дво тач ке или тач-
ке-и-за пе те.

Има мо два раз ли чи та на чи на раз ми шља ња о дво тач ка ма и тач ка ма-и-за пе та ма па 
мо же те о њи ма раз ми шља ти као о за пе та ма и оне су у том свој ству на про сто сер вил-
не или пак мо же те о њи ма раз ми шља ти као о тач ка ма и та да њи хо ва упо тре ба мо же 
у ва ма про из ве сти осе ћај аван ту ре. Уви ђам да их је мо гу ће до жи вља ва ти као тач ке 
али мој осе ћај ни кад ни је био та кав, по че ла сам на не сре ћу да их до жи вља вам као 
за пе ту а за пе те су сер вил не не ма ју вла сти ти жи вот већ за ви се од оби ча ја и по год но-
сти и уба цу ју се са мо из прак тич них раз ло га. За ме не су од са мог по чет ка тач ке-и-за-
пе те и дво тач ке у пот пу но сти има ле тај ка рак тер да кле ка рак тер ка кав има за пе та а 
не ка рак тер ка кав има тач ка па их сто га и де фи ни тив но ни кад ни сам ко ри сти ла. Али 
са да ипак мут но и де фи ни тив но уви ђам да би чак и мо гле да би мо гле у се би има ти 
не што од ка рак те ра тач ке те да је и њи хо ва упо тре ба мо гла би ти аван ту ра. Зби ља не 
ми слим да је та ко. Ма ко ли ко би ле жи вах не или за ма ски ра не ми слим да су оне де фи-
ни тив но ви ше за пе те не го тач ке та ко да за пра во и не мо гу жа ли ти што их ни сам упо-
тре бља ва ла. Је су оне моћ ни је је су упе ча тљи ви је је су пре тен ци о зни је од за пе те али 
опет се сво де на за пе ту. Има ју за пра во у се би ду бо ко у се би фун да мен тал но у се би 
при ро ду за пе те. Па да ви ди мо са да шта то ра ди за пе та и шта је њен по сао и за што 
за пе те до жи вља вам ка ко их до жи вља вам.

Шта ра ди за пе та.
То ли ко сам их че сто из бе га ва ла и то ли ко ду го из о ста вља ла и то ли ко се до след но 

без њих сна ла зи ла да сам на кра ју пре ма њи ма по ста ла рав но ду шна. Са да ми је све-
јед но да ли ће те их умет ну ти или не ће те али ду го сам пре ма њи ма има ла вр ло чврст 
став и ни сам хте ла ни шта да имам с њи ма. 

Као што ка жем за пе те су сер вил не и не ма ју вла сти ти жи вот, а њи хо ва упо тре ба 
чак и ни је упо тре ба, то је на чин за ме не соп стве ног ин те ре са а ја не двој бе но во лим да 
во лим соп стве ни ин те рес свој соп стве ни ин те рес у оно ме што ра дим. Ти ме што вам 
при др жа ва ка пут и по ма же да обу је те ци пе ле за пе та вас спре ча ва да жи ви те свој жи-
вот ак тив но ко ли ко би тре ба ло и го ди на ма је за ме не и још увек та ко ми слим је ди но 
што им са да ви ше не по све ћу јем то ли ко па жње, упо тре ба за пе та би ла на про сто по-
ни жа ва ју ћа. До зво ли те са да да вам ис при чам шта осе ћам и шта имам на уму и шта сам 
осе ћа ла и шта сам има ла на уму. 
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Док сам пи са ла оне ду гач ке ре че ни це у Ства ра њу Аме ри ка на ца, гла го ли ак тив ни гла-
го ли у пре зен ту са ду гач ким при ло шким за ви сним ре че ни ца ма по ста ли су за ме не пра-
ва страст. Већ сам по ме ну ла да гла го ле и при ло ге пот по мог ну те пред ло зи ма и све за ма 
са за ме ни ца ма при зна јем као по сед ни ке це ло куп ног ак тив ног спи са тељ ског жи во та.

Ком пли ка ци је вам у крај њој ли ни ји по ма жу да до спе те до јед но став но сти и за то 
од у век во лим при ло шке за ви сне ре че ни це. Во лим при ло шке за ви сне ре че ни це за то 
што су ра зно ли ке у сво јој за ви сно сти и не за ви сно сти. Ви ди те и са ми ка ко због љу ба-
ви пре ма си ли ни ком пли ко ва но сти ова квих ства ри за пе те де лу ју по ни жа ва ју ће. Па 
ако же ли те да са ужи ва њем усме ри те па жњу на ко нач ну јед но став ност пре о би ља 
ком пли ка ци ја за што би сте же ле ли да та кву јед но став ност по стиг не те би ло ка квим 
по ма га лом. Ви ди те ли са да за што за пе ту до жи вља вам она ко ка ко сам је до жи вља ва-
ла и ка ко је до жи вља вам. 

По ми сли те на не што што за и ста во ли те да ра ди те и ја сно ће вам би ти шта хо ћу да 
ка жем.

Кад по ста не зби ља те шко ви по же ли те да раз мр си те а не да пре се че те чвор, бар 
се та ко осе ћа сва ко ко ра ди с би ло ка квим кон цем, та ко се осе ћа сва ко ко ра ди с би ло 
ка квим ала том та ко се осе ћа сва ко ко пи ше би ло ка кву ре че ни цу или је пак чи та кад 
је већ на пи са на. А шта ра ди за пе та, за пе та не ра ди ни шта осим што олак ша ва не што 
што ће ако га до вољ но во ли те би ти до вољ но ла ко и без за пе те. Ду гач ка ком пли ко ва-
на ре че ни ца на про сто мо ра да вам се на мет не, да вас на те ра да је спо зна јом у се би 
пре по зна те а за пе та, па ето за пе та је у нај бо љем слу ча ју бле ду ња ва тач ка јер вам 
до пу шта да за ста не те и пре дах не те али ако же ли те пре дах ваљ да би сте и са ми зна ли 
да же ли те пре дах. Ни је то исто као кад се пот пу но за у ста ви те а то је оно што ра ди 
тач ка пот пу но за у ста вља ње има ве зе са на ста вља њем, али то узи ма ње да ха па ио на-
ко стал но узи ма те дах и за што би сте он да је дан дах ис ти ца ли а дру ге да хо ве за по ста-
вља ли. Та кав је у сва ком слу ча ју био мој до жи вљај а био је тај до жи вљај вр ло вр ло 
по сто јан. И та ко го то во ни кад ни сам ко ри сти ла за пе ту. Што би ду жа, што би ком пли-
ко ва ни ја ре че ни ца би ла то би ви ше ра стао број исто вр сних ре чи ко је бих сле ди ла 
јед ну за дру гом, што сам их ви ше вр ло мно го ви ше при би ра ла то сам ви ше осе ћа ла 
стра стве ну по тре бу да се оне са ме по бри ну за се бе уме сто да им ја по ма жем, те да их 
уме та њем за пе те осла бим.

Та кав је да кле био мој до жи вљај ин тер пунк ци је у про зи, у по е зи ји је то ма ло дру-
га чи је али ви ше из ра же но и ти ме ћу се ка сни је по за ба ви ти. Али та кав је био мој до-
жи вљај ин тер пунк ци је у про зи.

Ин тер пунк ци ја под ра зу ме ва и ве ли ка и ма ла сло ва. Сва ко с њи ма за пра во мо же 
чи ни ти што му дра го а мо гло би се ре ћи да је у штам па ним тек сто ви ма на ен гле ском 
од у век та ко и би ло.

Ако чи та те ста ри је књи ге ви де ће те да оне с ве ли ким и ма лим сло ви ма чи не мал-
те не што им дра го и од у век је мој ути сак био да је с ве ли ким и ма лим сло ви ма сва ко 
сло бо дан да чи ни мал те не што му дра го. По не кад има те осе ћај да би се Ита ли ја ни 
мо ра ли пи са ти ве ли ким сло вом а по не кад ма лим сло вом, та кав осе ћај мо же те има ти 
мал те не пре ма све му мо гу ћем. Ја та кав осе ћај не мам пре ма лич ним име ни ма, во лим 
шта ви ше да их ви дим са ве ли ким сло вом али са вр ше но ми је ја сно да у овој ства ри 
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мно ги не ма ју та кав осе ћај. Украт ко у про зи ве ли ка и ма ла сло ва не ма ју за пра во ни ка-
кве ве зе са уну тра шњим жи во том ре че ни ца и па су са као што то има ју дру ги зна ко ви 
ин тер пунк ци је ка ко сам ма ло час го во ри ла.

Има мо још увек ве ли ка и ма ла сло ва и сва је при ли ка да ће мо их још не ко вре ме 
има ти али ми у ства ри стал но те жи мо ка све ма њој при ме ни ве ли ких сло ва и с до брим 
раз ло гом јер осе ћај ко ји уз њих иде све је ма ње и ма ње осе ћај та ко да ће по ла га но и 
не из бе жно као што је то са да слу чај са ко њи ма и ве ли ких сло ва не ста ти. По вре ме но 
ће се она вра ћа ти али ни кад се мо жда не ће вра ти ти за стал но.

Мо жда хо ће мо жда не ће али ствар но и не из бе жно ствар но то ствар но ни шта ствар-
но не ме ња.

Ме ђу тим а све ће то би ти с на ма до кле год људ ска би ћа по сто је и има ју не ка кав 
во ка бу лар, ре че ни це и па су си би ће с на ма па ће сто га не из бе жно и ствар но и тач ке 
би ти с на ма а баш о тим ства ри ма ко је ће за на век не из бе жно би ти с на ма у про зи и у 
по е зи ји јер ће про за као и по е зи ја та ко ђе за на век за на век би ти с на ма на ста ви ћу да 
вам го во рим све што знам.

Ре че ни це и па су си. Ре че ни це ни су емо тив не али па су си то је су. Мо гу ово по на вља-
ти ко ли ко ми дра го а да то увек оста не ка ко је сте, не што што је сте. 

Го во ри ла сам већ да сам ово пр ви пут за па зи ла слу ша ју ћи ка ко мој пас Ба скет пи-
је. И сва ко ме ко слу ша би ло ког пса ка ко пи је би ће ја сно шта хо ћу да ка жем.

Док сам пи са ла Ства ра ње Аме ри ка на ца на сто ја ла сам да раз би јем ту су штин ску 
ком би на ци ју гра ђе њем ено рм но ду гач ких ре че ни ца ко је би по ду жи ни би ле рав не 
нај ду жим па су си ма а све са ци љем да ви дим по сто ји ли ствар но и истин ски та су штин-
ска раз ли ка из ме ђу па су са и ре че ни ца, ако у то ме до вољ но да ле ко од мак не те у том 
на сто ја њу да ре че ни ца бу де до вољ но ду гач ка да би по ду жи ни би ла рав на сва ком 
па су су те на тај на чин по стиг не те рав но те жу свој стве ну па су су не и рав но те жу свој-
стве ну ре че ни ци, јер на рав но рав но те жа па су са ни је иста рав но те жа као и рав но те жа 
ре че ни це.

По треб но је са мо да би ло шта про чи та те ка ко би сте то зна ли. Ако сам ка жем ус пе-
ла да ство рим ре че ни це то ли ко ду гач ке да у се би са др же рав но те жу и јед ног и дру гог 
и ре че ни ца и па су са, ка кав је био ис ход.

За и ста сам у не ким ре че ни ца ма у Ства ра њу Аме ри ка на ца ус пе ла у то ме у по сти-
за њу рав но те же ко ја ни је ни рав но те жа ре че ни це ни рав но те жа па су са и има ла сам 
при том ма гло вит осе ћај да сам учи ни ла не што што ни че му не во ди јер на кра ју кра-
је ва не ва ља из гу би ти две ства ри да би сте до би ли јед ну јер ти ме ума њу је те ра зно ли-
кост оно га што пи ше те.

То је јед на ствар кад го во ри мо о ис хо ду то га што сам ра ди ла. По сто ји још јед на 
ствар и то ве о ма бит на ствар, у то ме што сам ра ди ла у то ме што сам по сти гла не што 
што не ма ни рав но те жу ре че ни це ни рав но те жу па су са већ рав но те жу јед ну но ву 
рав но те жу ко ја је по ве за на са осе ћа јем кре та ња вре ме на угра ђе ног у да ти про стор а 
што је ка ко сам већ го во ри ла јед на де фи ни тив но аме рич ка ствар.

Аме ри ка нац мо же ис пу ни ти не ки про стор та ко што кре та ње вре ме на по сти же 
нео че ки ва ним до да ва њем би ло че га а да при том у тај угра ђе ни про стор ипак уне се 
све што је на ме ра вао да уне се.
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Је дан фран цу ски деч кић у пи та њу је ри ђо ко си по то мак не ћа ке Ма дам Ре ка ми је 
про вео је две не де ље у Аме ри ци са свим нео че ки ва но и пи та ла сам га шта ти је та мо 
пре ко нај ви ше па ло у очи. Па ето ре као је у по чет ку се они ни су раз ли ко ва ли од нас 
фран цу за оно ли ко ко ли ко сам оче ки вао а по сле сам ви део да се ипак раз ли ку ју. А 
ка ко то, ре кла сам, па ето ре као је, јед ном кад је воз про ла зио стра хо ви том бр зи ном 
а ми му ма ха ли ка па ма тај ма ши но во ђа сти гао је да от по здра ви звон це том она ко без-
бри жно тинг тинг тинг, као кад игра те пинг понг, ни је то ако ме раз у ме те би ло про фе-
си о нал но ре као је. Мо жда уо ча ва те ве зу из ме ђу то га и оних мо јих ре че ни ца ко је ви ше 
ни су има ле рав но те жу ре че ницâ по што ни су би ле де ло ви па су са ни ти су чи ни ле па сус 
али је су ус пе ле уто ли ко што су до сти гле то ли ку ду жи ну и пу тем рав но те же са мо њи-
ма свој стве не по ста ле не што што је це ло ви та ствар те су има ле и јед ну по себ ну рав-
но те жу а би ла је то рав но те жа про сто ра ко ји у пот пу но сти ни је ис пу њен не го ство рен 
кре та њем не че га она квим ка кво кре та ње ни је она квим ка кво би кре та ње мо ра ло 
би ти. Го во ри ла сам већ да је Хен ри Џејмс у сво јим по зним за пи си ма имао ма гло ви то 
осе ћа ње да је баш то оно што би тре ба ло да ура ди.

Сто га прем да као што ка жем увек мо ра ју по сто ја ти ре че ни це и па су си да ло би се 
уи сти ну по ста ви ти пи та ње мо ра ју ли увек по сто ја ти ре че ни це и па су си зар ни је мо-
гу ће по сти ћи са мо стал но а не пу тем ре че ни ца и па су са ту ком би на ци ју где ре че ни це 
ни су емо тив не док па су си то је су.

У књи зи под на сло вом Ка ко пи са ти мно го сам ра ди ла на тој ства ри по ку ша ва ју ћи 
да уста но вим шта је тач но рав но те жа та не е мо тив на рав но те жа ре че ни це и шта је 
емо тив на рав но те жа па су са и да ли је мо гу ће ма кар и у крат кој ре че ни ци по сти ћи да 
те две ства ри по ста ну јед но. Ми слим да сам по не где и ус пе ла. Хо ће те ли да са слу ша-
те не ко ли ко ре че ни ца у ко ји ма ми се чи ни ло да сам ту ствар по сти гла.

Из гле да као млад чо век ко ји је оста рио.2 

Ли чи то на ба шту али он се по вре дио не срећ ним слу ча јем.3 

Пас ко јег ни кад у жи во ту ни сте има ли упра во је уз дах нуо.4

Јед ном кад су би ли ско ро спрем ни они су на ло жи ли да се то за тво ри.5

Ако се про из ве де звук ко ји би ва све гла сни ји а за тим утих не ко ли ко се то пу та мо-
же по но ви ти.6 

Бит ке има ју име на за то што су по је ди на бр да у бит ка ма про гла ша ва на бр ди ма.7

2 How to Wri te, Plain Edi tion, Ran dom Ho u se, 1931, стр. 25.
3 Исто, стр. 26.
4 Исто, стр. 27.
5 Исто, стр. 29.
6 Исто, стр. 89.
7 Исто. 
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За лив и бр да бр да су оп ко ље на уто ли ко што њи хо ва уда ље ност из гле да вр ло бли зу.8 

Ја бла ни ће оди ста би ти и мо гу би ти оди ста ће би ти по се че ни и те сте ра ће их до-
ка чи ти и оди ста ће би ти упо тре бље ни као др во и мо гу се упо тре би ти као др ва.9

Тре ба са мо има ти у ви ду ако не бу де ако не бу де оно што кад њи ма пре пу стиш 
од лу ку из гле да вр ло ве ро ват но јед на ко је ве ро ват но да ће на кра ју на кра ју њи хов 
из бор би ти из бор да стиг ну на вре ме.10

Упр кос на ме ри да пи шем о гра ма ти ци и по е зи ји ево и да ље пи шем о гра ма ти ци и 
про зи, али опет и на рав но ово мо же и не мо ра би ти тач но ако уста но ви те шта је у су-
шти ни про за и шта је у су шти ни по е зи ја зар вам се не би мо гло до го ди ти не што уз бу-
дљи во као што се то већ ме ни до го ди ло са ре че ни ца ма и па су си ма.

Ни је на кра ју кра је ва при ро дан на чин бро ја ња кад је дан и је дан да ју два не го кад 
на ста ви те да бро ји те је дан по је дан као што то чи не ки не зи као што то чи не сви као 
што то чи не Шпан ци као што су то чи ни ле мо је тет ки це. Је дан и је дан и је дан и је дан 
и је дан. То вам је при ро дан на чин да на ста ви те с бро ја њем.

И ка кве то сад има ве зе са по е зи јом. Има то мно го ве зе са по е зи јом.
Све има мно го ве зе са по е зи јом све има мно го ве зе са про зом.
А има ли про за би ло ка кве ве зе са по е зи јом и има ли по е зи ја би ло ка кве ве зе са 

про зом. 
И ка кве ве зе са по е зи јом има ју име ни це и тач ке и ве ли ка сло ва. Оста ле зна ко ве 

ин тер пунк ци је са да ви ше и не мо ра мо по ми ња ти. Љу ди с њи ма мо гу чи ни ти што им 
дра го али ми их ви ше не мо ра мо по ми ња ти. Али име ни це ипак мо ра мо по ме ну ти за-
то што се кад до ђе до из бе га ва ња име ни ца мно го то га до га ђа и до га ђа ло се. До га ђа ло 
се из ме ђу оста лог и у књи зи ко ју сам на зва ла Ме ка дуг мад.

У Ства ра њу Аме ри ка на ца јед ној ду гач кој вр ло ду гач кој про зној књи зи са зда ној од 
ре че ни ца и па су са и тог не че га но вог што ни ре че ни ца ни па сус са мо стал но или у 
ком би на ци ји ни ка да ра ни је ни су ра ди ли, ре кла сам да сам се ота ра си ла име ни ца и 
при де ва ко ли ко год ми је то би ло мо гу ће и то ме то дом жи вље ња у при ло зи ма у гла-
го ли ма у за ме ни ца ма, у при ло шким за ви сним ре че ни ца ма би ло на пи са ним или на го-
ве ште ним те у све за ма.

Но та ко ђе и на кон што сам ко ли ко год је то би ло мо гу ће од ма кла с тим ду гач ким 
ре че ни ца ма и па су си ма ко ји су са да ра ди ли не што дру го за по че ла сам та да вр ло крат ке 
ства ри и ра де ћи вр ло крат ке ства ри на ме ри ла сам се би ла да схва тим име ни це и ре ши-
ла да их не за о би ла зим већ да их пре сре ћем, хва там се с њи ма у ко штац украт ко да 
их од би јам кроз упо тре бу и та ко је от по че ло мо је истин ско упо зна ва ње са по е зи јом.

По ку ша ћу ма ло ја сни је и по дроб ни је да ис при чам шта се тач но до го ди ло и за што 
је то ли чи ло ако је ли чи ло на при род но бро ја ње, да кле бро ја ње по обра сцу је дан је дан 
је дан је дан.

8 Исто.
9 Исто, стр. 90. 
10 Исто, стр. 259.
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Име ни це су као што сви зна те име на све га и би ло че га и на рав но да сте их као 
име на све га и би ло че га мо ра ли упо тре бља ва ти. А шта су оне ра ди ле. И шта је сва ко 
и би ло ко са њи ма ра дио. То је не што што ва ља зна ти. Ва ља о то ме мо гло би се ре ћи 
мо гла бих ре ћи мно го то га зна ти.

Име ни це су име на све га и би ло че га и све му се на де ва име, чи ни ли су то Адам и 
Ева и ако хо ће те чи ни то сва ко и би ло ко, но да ли ће ико јед но став но на ста ви ти са 
упо тре бом име на све до тре нут ка кад мо жда ви ше и не зна шта је име или ако и зна 
шта је име он да га се и не ти че шта је то име. Мо же се ово до го ди ти на рав но да мо же. 
А ка кве по е зи ја има ве зе с тим и ка кве има про за и ако све што ли чи на име ни цу ко ја 
је име све га и би ло че га тре ба из бе га ва ти шта он да би ва. И ка кве то ве зе има са по е-
зи јом. Мно го ре кла бих и све ово та ко ђе има ве зе с дру гим ства ри ма са крат ким и 
ду гач ким ре до ви ма и ри ма ма.

Но нај пре шта је то по е зи ја и шта је то про за. И са ма се пи там ве руј те.
Да кле са да већ не што ма ло зна мо о то ме шта је про за. Про за је рав но те жа емо тив-

на рав но те жа ко ја гра ди ствар ност па сусâ и не е мо тив на рав но те жа ко ја гра ди ствар-
ност ре че ницâ и на кон што схва ти те у пот пу но сти схва ти те да ре че ни це ни су емо тив-
не док па су си то је су, про за мо же би ти су штин ска рав но те жа ко ја се ус по ста вља уну-
тар не че га што ком би ну је ре че ни цу и па сус, при ме ре ово га вам све вре ме чи там.

Е сад ако је то оно што про за је сте а де фи ни тив но је то оно што про за је сте би ће 
вам очи глед но да је про за истин ска про за за и ста ве ли ка пи са на про за не ми нов но 
са зда на ви ше од гла го ла при ло га пред ло га при ло шких за ви сних ре че ни ца и све за 
не го од име ни ца. У про зи је во ка бу лар на рав но ва жан ако хо ће те во ка бу лар је увек 
ва жан, шта ви ше јед на од ства ри ко ју би сте мо гли от кри ти и с ко јом сам мно го екс пе-
ри мен ти са ла у Ка ко пи са ти је сте то да во ка бу лар сам по се би и сам за се бе мо же 
би ти за ни мљив и мо же би ти сми слен. Сва ко ће ово зна ти ако раз ми шља о ре чи ма. 
Из у зет на је та не мо гућ ност да во ка бу лар бу де ли шен сми сла. Али ово је при род но 
шта ви ше не из бе жно бу ду ћи да је во ка бу лар по де фи ни ци ји та кав, а по што је то та ко 
во ка бу лар је што се про зе ти че ма ње за ни мљив од вр ста ре чи, те од уну тра шње рав-
но те же и кре та ња уну тар да тог про сто ра.

Он да да кле раз у ме мо да ипак зна мо шта је то про за.
Но шта је то по е зи ја.
Да ли је те же или лак ше зна ти шта је по е зи ја. Чи ни ло ми се по не кад да је те же зна-

ти шта је по е зи ја али по што са да знам шта је по е зи ја и ако знам шта је по е зи ја он да 
ни је те же зна ти шта је она не го зна ти шта је про за.

Шта је то по е зи ја.
По е зи ја има ве зе са во ка бу ла ром упра во она ко као што про за не ма.
Ви ди те оту да да про за и по е зи ја уоп ште ни су слич не. Оне су пот пу но раз ли чи те.
По е зи ја је ка жем у су шти ни во ка бу лар упра во она ко као што про за у су шти ни то ни је. 
А шта је тај во ка бу лар ко ји је по е зи ји ап со лут но при ро ђен. То је во ка бу лар у пот-

пу но сти за сно ван на име ни ци упра во она ко као што про за су штин ски и твр до гла во 
и си ло ви то ни је за сно ва на на име ни ци.

По е зи ја је усме ре на на упо тре бу и зло у по тре бу, на гу би так на же љу, по ри ца ње 
из бе га ва ње обо жа ва ње за ме њи ва ње име ни це. Ето шта она ра ди увек то ра ди, то ра ди 
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и ни шта дру го не ра ди осим то га. По е зи ја ни шта дру го и не ра ди осим што упо тре-
бља ва гу би од би ја име ни це тру ди се да им уго ди да их из не ве ри и да им се уми ли. Ето 
шта по е зи ја ра ди, ето шта по е зи ја мо ра да ра ди ка кве год вр сте та по е зи ја би ла. А има 
вр ло мно го вр ста по е зи је.

Ка да сам ре кла.
Ру жа је ру жа је ру жа је ру жа.
И он да ка сни је од то га са чи ни ла пр стен ја сам тво ри ла по е зи ју и шта сам ра ди ла 

не го се уми ља ва ла у пот пу но сти се уми ља ва ла и обра ћа ла јед ној име ни ци. 
Хај де са да да раз ми сли мо о по е зи ји би ло ко јој по е зи ји свој по е зи ји па да ви ди мо 

ни је ли то та ко. На рав но да је сте та ко сва ко ме ће то би ти ја сно.
Ре кла сам већ да је име ни ца име све га и би ло че га она је то по де фи ни ци ји а име 

би ло че га ни је за ни мљи во јер кад му јед ном зна те име он да је го то во са ужи ва њем у 
ње го вом име но ва њу те су оту да у пи са њу про зе име на па да кле и име ни це пот пу но 
не за ни мљи ви. Ме ђу тим и ту ствар ва ља има ти на уму мо же те не ко име во ле ти а ако 
во ли те не ко име он да вас из ри ца ње тог име на мно го пу та са мо на во ди да га још ви ше 
во ли те, још лу ђе још упор ни је још бол ни је. Сва ко ће зна ти на ко ји на чин би ло ко до-
зи ва име не ко га ко га во ли. И то је да кле по е зи ја истин ски во ле ти не ко име док про за 
то ни је. Да сва ко би од вас то мо гао зна ти.

По е зи ја је као и про за мно го то га про жи ве ла. Би ло ко и би ло шта мно го то га про-
жи вља ва. По не кад је она укљу чи ва ла све мо гу ће а по не кад укљу чу је тек се бе са му и 
мо же та сра зме ра би ти ве ћа или ма ња у би ло ком тре нут ку ње ног по сто ја ња.

На рав но кад је по е зи ја би ла на по чет ку она је прак тич но укљу чи ва ла све мо гу ће 
укљу чи ва ла је на ра тив и осе ћа ња и уз бу ђе ња и име ни це та ко мно го име ни ца и све 
емо ци је. Укљу чи ва ла је на ра тив али са да не укљу чу је на ра тив.

Че сто се пи там ка ко ћу ика да са зна ти све што би ва ља ло да знам о на ра ти ву. На-
ра тив је за ме не про блем. Мно го о ње му бри нем ових да на па не ћу још о то ме да 
пи шем и го во рим, по што сам још увек пре ви ше за бри ну та због ње га бри не ме ка ко 
ћу зна ти шта он је сте и ка кав је сте и где је сте и ка кав је сте и ка ко ће би ти то што је сте. 
Ме ђу тим са да и у овом тре нут ку не ула зим не ћу у то ула зи ти. До вољ но је ре ћи да у 
свр хе по е зи је он већ ду го не ма ни ка кве ве зе са би ва њем и по сто ја њем.

Мо жда је гре шка мо жда ни је то да он ви ше не по сто ји.
Лич но ми слим да ће се са на ра ти вом не што дру го до го ди ти и мно го на то ме ра дим 

у овом тре нут ку ни је да ра дим не го се ти ме бак ћем. Бак та ње је мо жда бо ља реч за то 
што упра во са да ра дим са на ра ти вом. Но ка ко год би ло да се ми вра ти мо на по е зи ју.

По е зи ја је да кле на по чет ку укљу чи ва ла све ства ри а та ко је би ло и при род но јер 
се та да све укљу чу ју ћи и оно што се до га ђа мо гло за сва ко га учи ни ти ствар ним пу тем 
про стог име но ва ња оно га што се до га ђа дру гим ре чи ма пу тем оно га што по е зи ја увек 
и мо ра да ра ди пу тем жи вље ња у име ни ца ма.

Име ни це су име на све га и би ло че га. По ми сли те на сву ону ра ну по е зи ју, по ми сли-
те на Хо ме ра, по ми сли те на Чо се ра, по ми сли те на Би бли ју и ја сно ће вам би ти о че му 
го во рим и са ми ће те уви де ти да су они за пра во би ли пи ја ни од име ни ца, да име ну ју 
да зна ју ка ко да име ну ју зе мљу мо ре и не бо и све што у њи ма оби та ва то је би ло до-
вољ но да их на ве де да жи ве и во ле у име ни ца ма, а по е зи ја то и је сте она је ста ње 
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по зна ва ња и осе ћа ња не ког име на. То са да знам али до тог зна ња до шла сам тек ду-
го трај ним пи са њем.

То је вам да кле као што ка жем би ла по е зи ја и по ла га но ка ко су сви са зна ва ли име-
на све га и сва че га по е зи ја је има ла све ма ње и ма ње ве зе са свим ства ри ма. Ни је се 
по е зи ја про ме ни ла, ни кад се по е зи ја ни је ме ња ла, од по чет ка па све до са да и увек 
ће се у бу дућ но сти по е зи ја ба ви ти име ни ма ства ри. Име на се мо гу по на вља ти на раз-
ли чи те на чи не и убр зо ћу се ти ме по за ба ви ти али са да и за на век по е зи ја на ста је из-
ри ца њем именâ да кле именâ не че га именâ не ко га именâ би ло че га. Име ни це су име-
на за ства ри и сто га име ни це чи не осно ву по е зи је.

Пре не го што кре не мо да ље има мо још јед но пи та ње. За што су у по е зи ји ре до ви 
крат ки, то ли ко мно го кра ћи не го у про зи, за што се ри му ју, за што се да би би ли пот пу-
ни мо ра ју окон ча ти оним чи ме су за по че ли, за што су све те ства ри упра во оне ства ри 
ко је чи не су шти ну по е зи је чак и он да кад је по е зи ја би ла ду гач ка чак и са да кад је 
по е зи ја про ме ни ла фор му.

По но во је од го вор исти на и ме да је дан та кав вид са мо и ска зи ва ња је сте при ро дан 
вид ка да се не ко ис ка зу је љу ба вљу пре ма име ну би ло че га. По ми сли те шта чи ни те кад 
та ко за и ста и чи ни те кад во ли те име би ло че га за и ста во ли те то име. Не из бе жно се 
та ко ис ка зу је те, она ко ка ко се ис ка зу је по е зи ја то јест у крат ким ре до ви ма у по на вља-
њу оно га чи ме сте за по че ли да би сте то учи ни ли још јед ном. По ми сли те на то ка ко се 
обра ћа те све му оно ме чи је вам је име но во љу бав ни ку бе би или псу или но вој зе мљи 
или би ло ком ње ном кра ју. Ни је ли исти на да не из бе жно по на вља те оно што до зи ва-
те и ни је ли то до зи ва ње по ну жно сти у крат ким ре до ви ма. Са мо на то по ми сли те и 
би ће вам ја сно шта хо ћу да ка жем по оно ме што осе ћа те.

Да кле као што ка жем по е зи ја је у сво јој су шти ни от кри ће, та љу бав, та страст пре-
ма име ну све га и би ло че га.

А сад да се вра тим на то ка ко знам оно што знам о по е зи ји.
Пи са ла сам Ства ра ње Аме ри ка на ца, пот пу но сам би ла оп сед ну та уну тра шњим 

жи во том свих ства ри укљу чу ју ћи и ге не ра ци је свих по је ди нач них жи во та и пи са ла 
сам про зу, про зу ко ја се ба ви ла ус по ста вља њем рав но те же уну тра шње рав но те же 
свих ства ри. Већ сам вам о то ме све ре кла.

А он да, не што се до го ди ло и по че ла сам да от кри вам име на ства ри, то јест не да 
от кри вам име на не го да от кри вам ства ри ко је је ва ља ло ви де ти ства ри ко је је ва ља ло 
гле да ти и на рав но да сам при том мо ра ла да их име ну јем не да им да јем но ва име на 
не го да уста но вим да ли оне по сто је под соп стве ним име ни ма или под за ме ње ним 
име ни ма. А ка ко сам то мо гла по сти ћи. Ства ри су има ле сво ја име на и при род но да 
сам их тим име ни ма на зи ва ла и та ко на кон што сам по че ла да их гле дам на зи ва ла сам 
их име ни ма са стра шћу па је из то га на ста ја ла по е зи ја, ни је ми циљ био да из то га на-
ста је по е зи ја али је сте на ста ја ла, из то га су на ста ла Ме ка дуг мад, а Ме ка дуг мад би ла 
су вр ло до бра по е зи ја и на ста ло је из њих још мно го ви ше по е зи је, и са да ћу вам све 
ви ше и ви ше го во ри ти о то ме и о на чи ну ка ко се то до го ди ло.

От кри ла сам та да све и ње го во име, от кри ла сам то све и ње го во име. Зна ла сам 
од у век и то и ње го во име али све јед но сам га от кри ла. 
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Вр ло се до бро се ћам кад сам би ла де вој чи ца и кад смо брат и ја про на шли ка ко 
већ де ца то ра де љу бав не пе сме на шег вр ло вр ло мно го ста ри јег бра та. Тај ста ри ји 
брат упра во је та да јед ну на пи сао а го во ри ла је о то ме ка ко је не кад че сто се део и 
по сма трао не ки ма ле ни ква драт тра ве и био би то са мо ква драт тра ве као тра ве, али 
са да је он био за љу бљен па се и ма ле ни ква драт тра ве ис пу нио пти ца ма и пче ла ма и 
леп ти ри ма, раз ли ка је би ла исто што и љу бав. Пе сма је би ла сме шна зна ли смо и ми 
и он да је пе сма сме шна али имао је пра во, за љу бље ност га је на гна ла да тво ри по е-
зи ју, а по е зи ја га је на гна ла да осе ћа ства ри и њи хо ва име на, па сто га по на вљам име-
ни це је су по е зи ја.

Да кле у Ме кој дуг ма ди сам тво ри ла по е зи ју али ме је то и озбиљ но уз не ми ра ва ло, 
не ја сно сам зна ла да име ни це тво ре по е зи ју али у про зи ми по моћ име ни ца ви ше ни-
је би ла по треб на а у по е зи ји да ли ми је по моћ име ни ца би ла по треб на. Зар не ма на-
чи на да се ства ри име ну ју а да им се име на не из ми шља ју, већ да им се зна че ње при-
да је и без име но ва ња.

Увек сам би ла вр ло им пре си о ни ра на још од вр ло мла дих да на кад су ми го во ри ли 
а ка сни је сам то и са ма осе ти ла да је Шек спир у Ар ден ској шу ми ство рио шу му и не 
по ме нув ши ства ри ко је шу му чи не. Све их осе ћа те али он их по и мен це не име ну је.

Е па ту сам ствар и са ма у се би осе ћа ла ту по тре бу да от кри јем ка ко би се не ка 
ствар да ла име но ва ти и без упо тре бе ње ног име на. Име јој на кра ју кра је ва зна те име 
те би ло ко је ства ри већ то ли ко ду го, та ко да име ни је но во али кад је ствар жи ва то је 
увек но во.

Шта се ту мо гло учи ни ти.
Пр ви пут сам по во дом те ства ри по ку ша ла не што да учи ним у Ме кој дуг ма ди. Оно-

ли ко сам по ку ша ва ла и по ку ша ва ла да ту ствар учи ним. Пам тим ка ко сам пи шу ћи 
Јед но по знан ство са опи сом не ку ствар по сма тра ла све док не што што ни је име те 
ства ри већ је на не ки на чин кон крет на ствар нај зад не би би ло на пи са но.

При род но је, а мо гло би се ре ћи да је баш то ство ри ло Вол та Вит ма на при род но је 
то до не ло про ме ну у фор ми по е зи је, то што нас ко ји смо већ то ли ко ду го зна ли име на 
све га и сва че га ни је мо гла уз бу ди ти пу ка чи ње ни ца да их зна мо. Ми да кле сва ко жи во 
људ ско би ће мо ра не из бе жно осе ћа ти да не ка ствар би ло ко ја ствар бив ству ју ће по-
сто ји, али име те ства ри би ло ко је ства ри ви ше ни је не што што би уз бу ђи ва ло би ло 
ко га осим де це. А бу ду ћи да сва ко мо ра би ти пе сник, шта се ту мо гло учи ни ти. То што 
сам упра во опи са ла, ства ра ње не че га без име но ва ња, упра во је то раз би ло кру ту 
фор му име ни це про сте име ни це по е зи ја ко ја је са да би ла раз би је на.

Сви на рав но зна те да кад го во рим о име но ва њу би ло че га, ја ту укљу чу јем емо ци-
је јед на ко као и ства ри. 

Да кле та кав је био наш по ло жај и шта смо ту мо гли учи ни ти. На ста ви ти, на рав но 
на ста ви ти шта би дру го би ло ко учи нио, па сам та ко и ја учи ни ла, на ста ви ла сам.

Мо же те на рав но ре ћи за што не би смо из ми сли ли но ва име на но ве је зи ке али то 
ни је из во дљи во. По треб на је огром на ко ли чи на уну тра шње ну жно сти да би се из ми-
сли ла чак и јед на реч, мо гу се из ми сли ти опо на ша ју ће крет ње и емо ци је у зву ко ви ма, 
а то већ има те у по ет ском је зи ку не ких је зи ка, од то га па ти не мач ки је зик као је зик 
оно што ре чи зна че по зву ку је од већ слич но оно ме што ра де, па и де ца те ства ри 
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ра де из ми шља њем ово га или оно га али то уи сти ну не ма ни ка кве ве зе са је зи ком. Је-
зик као ствар на ствар ни је опо на ша ње зву ко ва ни бо ја ни емо ци ја он је ин те лек ту ал-
на ре кре а ци ја и не ма у то ни ка кве сум ње и на ста ви ће то да бу де и да ље до кле год 
чо ве чан ство би ло шта зна чи. Сто га се сва ко по на о соб мо ра др жа ти је зи ка, свог је зи ка 
ко ји се то ком вре ме на по чео го во ри ти и пи са ти и ко ји у се би са др жи це ло куп ну исто-
ри ју вла сти те ин те лек ту ал не ре кре а ци је. 

И та ко се за ме не про блем по е зи је а све је по че ло од Ме ке дуг ма ди са сто јао у то ме 
да не пре кид но не ку ствар схва там ка ко бих ту ствар мо гла да ре кре и рам. Му чи ла сам 
се и му чи ла очај нич ки са ре кре а ци јом и из бе га ва њем име ни ца као име ни ца али опет 
бу ду ћи да је по е зи ја по е зи ја име ни це су име ни це. До зво ли те да вам про чи там не ко-
ли ко од ло ма ка из Пор тре та Шер ву да Ан дер со на и Род ног ме ста слу жав ки ка ко бих 
вам по ка за ла шта хо ћу да ка жем.

Мо же ли ико гле да њем ра за зна ти кр пу ко ја се ко ри сти ла при ку ва њу.11

ВР ЛА ВА ЛЕН ТИ НОВ СКА

Вр лог је со ја сим па ти ја мо ја.
Вр лог со ја и са мо мо ја.
Вр ло је мо ја сим па ти ја мо ја вр ло мо ја и вр ло га со ја.
Вр лог је со ја сим па ти ја мо ја, вр ло га со ја вр ло мо ја
сим па ти ја.12

ЗА МО ТУЉ ЦИ ЗА ЊИХ
ИСТО РИ ЈА ДА ВА ЊА ЗА МО ТУ ЉА КА

Мо гли смо за па зи ти да сва ки но си по за мо ту љак, ни су
им они те шко па да ли ни ти сви бе ху за мо туљ ци јер не ки 
од њих бе ху пи ли ћи не ки бе ху фа за ни не ки ов це а не ки
бе ху за мо туљ ци, ни су им те шко па да ли а ре ко ше нам оди ста
ка сни је да је то глав на ре кре а ци ја те да их ни су на ме ра ва ли
да ва ти, а да нас су их раз да ли.
Не ћу их ја гле да ти по но во.
Не ће их они по гле дом тра жи ти по но во.
Ни су их они ов де ви де ли по но во.
Та мо су они уну тра и чу је мо их по но во.
Ка ко то зве зде по ста ну бли ста ви је но што је су.
Кад ми та ко од лу чи мо. По ми ње мо на хи ља де пу по ља ка.
И кад скло пим очи ја их ви дим.
Ако је чу јеш ка ко хр че
Ни кад то не би ва пре мо је љу ба ви
Љу биш је и то што си њен ка ва љер вр ло је љуп ко
Она је слат ко та мо и ко вр џа јој се ко са вр ло љуп ко.

11 B.B. или The Birthpla ce of Bon nes, у: Por tra its and Prayers, стр. 162.
12 A Va len ti ne to Sher wo od An der son, у: Por tra its and Prayers, стр. 152.
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Она је слат ко ов де и вр ло сам бли зу и вр ло је то љуп ко.
Она је мо ја ме ко та слат ка и кад опру жи ма ле на сто па ла
глат ка то је ле по та и вр ло је вр ло љуп ко.
Мек је њен ма ле ни нос из ме ђу ма ле них очи ју ко је се скла па ју и
вр ло су љуп ке.
Она је вр ло љуп ка и мо ја и вр ло је то љуп ко.13

При ме ти ла сам у ду жим ства ри ма као што су Опе ре и Дра ме и Пор тре ти и Лу си на 
цр ква при ја тељ ски и Јед но по знан ство са опи сом да ми је лак ше да се при бли жим 
из бе га ва њу име ни ца кад не што ре кре и рам.

И сти же мо та ко до пи та ња хо ће ли по е зи ја и да ље би ти по ну жно сти крат ка као и 
до сад као што истин ски до бра по е зи ја то и је сте већ ду го вре ме на. Мо жда и не ће па 
за што да не.

Ако вам је до вољ но то га но во да би сте га име но ва ли или не би сте, а те две ства ри 
сво де са на исту ствар, мо же те ли до вољ но ду го у то ме ис тра ја ти. Да ми слим да мо-
же те.

По е зи ја да кле од пам ти ве ка па до да на да на шњег је сте по е зи ја име ницâ по е зи ја 
име но ва ња не ке ства ри истин ског име но ва ња те ства ри стра стве ног пот пу но стра-
стве ног име но ва ња те ства ри ње ним име ном.

По ла га но а по го то во то ком де вет на е стог ве ка ен гле ског де вет на е стог ве ка сти гло 
се до тле да сва ко зна и ви ше не го до бро вр ло мно го ви ше не го до бро зна то име што 
га би ло ко ја ствар за до би ја кад је на зо ве те ње ним име ном. 

То је не што што се не из бе жно до го ди ло. А и шта су дру го мо гли да ура де. Мо ра ли 
су и да ље ра ди ти то што су ра ди ли, то јест стра стве но на зи ва ти сва ку ствар ње ним 
име ном али ако су као што ка жем уи сти ну и ви ше не го до бро зна ли ње но име да ли 
су је баш та ко јед но став но мо гли на зи ва ти име ном. По ла га но ни су мо гли.

А он да се по ја вио Волт Вит ман. Он је же лео истин ски же лео да ствар ис ка же а да 
је не на зо ве име ном. Вр ло је пре да но на то ме ра дио, и на звао је то Вла ти ма тра ве 
за то што је же лео нај ма ње по зна то име на ко је би се мо гао стра стве но по зва ти. Не 
знам уоп ште да ли је Вит ман знао да баш то же ли да учи ни али не ма ни ка кве сум ње 
али то је сте оно што је же лео да учи ни.

Пот пу ну су прот ност ове ства ри има те код пе сни ка по пут Лонг фе ло уа, ње га на во-
дим за то што ће вам осред њи пе сник ја сни је и увер љи ви је по ка за ти шта је тач но 
осно ва по е зи је не го онај бо љи. А Лонг фе лоу је све знао о при зи ва њу име на, ма хом је 
то чи нио без стра сти али чи нио је то вр ло до бро.

Би ло је на рав но у исто ри ји по е зи је мно гих ко ји су та ко ђе по ку ша ва ли да ствар 
име ну ју а да је не на зо ву име ном, али ово ни је исто ри ја пе сникâ ов де го во рим шта ја 
знам о по е зи ји.

И та ко зна ју ћи све то о по е зи ји му чи ла сам се с том ства ри све ви ше и ви ше. Ка жем 
да сам све то зна ла о по е зи ји али ни сам та да уи сти ну све то зна ла о по е зи ји, та да сам 
тек са зна ва ла та да док сам пи шу ћи по чи ња ла да са зна јем то што са да знам о про зи 
али та да ни шта ни сам зна ла истин ски зна ла од оно га што са да знам о по е зи ји.

13 Исто, стр. 154.
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И та ко у Ме кој дуг ма ди а по том и дру где му ку сам му чи ла да се ота ра сим име ни ца, 
зна ла сам да се име ни це у по е зи ји мо ра ју од ба ци ти као што су од ба че не у про зи ако 
хо ће мо да би ло шта да кле све и да ље не што зна чи.

И та ко сам на ста ви ла с тим све го рим му че њем да са знам уи сти ну са знам шта не ка 
ствар је сте да је уи сти ну спо знам да спо знам све што ви дим све што осе ћам ка ко би 
име те ства ри по ста ло не што, уто ли ко што би то име по ста ло ствар по се би она ква 
ка ква је сте али да при том не по ста не не што са мо и је ди но по име ну.

Пи там се да ли вам је за и ста ја сно шта хо ћу да ка жем.
Ти ме што сам упра во ре кла хо ћу да ка жем сле де ће. Мо ра ла сам осе ћа ти сва ку 

ствар ко ја је за ме не по сто ја ла та ко си ло ви то да је пи са њем ни сам мо гла ис ка за ти као 
ствар по се би а да при том не мо рам ну жно упо тре би ти ње но име. Име не ке ства ри 
мо гло је би ти не што са мо по се би уко ли ко би по ста ло до вољ но ствар но али као пу ко 
име оно ни је у до вољ ној ме ри би ло не што. Та ко сам бар ја то до жи вља ва ла и још увек 
то та ко до жи вља вам.

И про шла сам да кле кроз вр ло ду ге му ке и у тим му ка ма по чео ме је бри ну ти на-
ра тив као на ра тив о све му и би ло че му што се до га ђа или би се мо гло до га ђа ти.

Но ви не нам о то ме го во ре али нам то го во ре она ко као што нам име ни це то го во-
ре да кле име но ва њем, а на кон што је име но ва но, то као го вор о то ме ви ше не пред-
ста вља ни шта. Та кве су но ви не по де фи ни ци ји упра во као што је име ни ца по де фи ни-
ци ји име.

И та ко сам да кле по ла га но по че ла да са зна јем по не што о то ме шта је по е зи ја. И 
по ста ви ло се пи та ње ако се у по е зи ји име ни ца мо же од ба ци ти као што сам је ствар но 
и уи сти ну ја од ба ци ла у про зи да ли ће он да уоп ште би ти раз ли ке из ме ђу по е зи је и 
про зе. По што је та ствар из но ва у ме ни по бу ди ла сум њу по че ла сам вр ло пре да но да 
ра дим на по е зи ји.

Пи са ла сам у то вре ме Пре но што су цве то ви при ја тељ ства из бле де ли при ја тељ-
ство је из бле де ло и ту сам се опет вра ти ла јед ној ма ње-ви ше уо би ча је ној фор ми ка ко 
бих ви де ла мо гу ли уну тар те уо би ча је не фор ме учи ни ти оно што сам би ла си гур на 
да је ну жно учи ни ти а та ко ђе и да бих уста но ви ла је су ли на кра ју кра је ва про за и по-
е зи ја јед но или пак ни су јед но.

Пи шу ћи ову пе сму от кри ла сам да у по е зи ји мо гу би ти вр ло ве се ла мо гу би ти вр ло 
жи вах на у по е зи ји, мо гу ко ри сти ти вр ло ма ло име ни ца у по е зи ји и ско ро и не при зи-
ва ти име на у по е зи ји а да то ипак бу де по е зи ја са пра вим уго ђа јем и зву ком по е зи је, 
али је сам ли баш то же ле ла да по стиг нем. Али ни је ми то ни шта ре ши ло али је сте ми 
по мо гло у мом при сту пу.

XII

Вр ло оглад ним кад пи јем,
Мо рам се то га ма ну ти чим га ру ком об уј мим,
Би ће они бе ли јер ви де ће то из се не, да мрач ни је чи ни
бо ју бе лу за ме не, бе ло кад сам у по мр чи ни све не
од цр ве ног оча ја ко да до ђе ко да ма ри ако ми до пу сте сит ну 
лаж на лик на ову баш во лим да ла жем во лим да жи вим во лим да мрем во лим



да ла жем и жи вим и мрем и жи вим и мрем те та ко по ла ко во лим да жи вим
и мрем те та ко по ла ко мо ра ће то да за ши ју раз ли ка је у то ме што ши ве њем
крв му пу шта ју та ко то с њи ма би ва та ко са се ме њем и се ја њем
и роп та њем па ће и оно мо је и не са свим мо је а ко би се 
то ме чу дио све му што га је та квим на чи ни ло до ћи ће да га од ве ду и
кан та ром га од ваг ну и ожа ле и на ње га за сед ну зре ње му спо зна ју без
окре та ња ле ђа све му оно ме из че га без че га то још ни је ро ђе но. О не
не би ти же дан гла ђу оже ђа ло га ни ти је ди ни ко ји зна да су
очи то и по је ли или при жељ ку је. Ма ли шан сва ки гла ву ће да ти за
мле ко.14

XIV

Мо гло се ви де ти вр ло ле по
Да гр ли ца сва ка ср це има.
Ви ди сва ка да им сре ће не ма ра ста вље ни ма,
Је зе ро ма ло фон та не гра ди
А фон та не мла за не ма ју, 
А гр ли ца те жи ле те њу
А по гле дај ни ску во ду, 
Пу сти ме на сло бо ду.
Сед ми це це ле оне баш то же ле
Кад им зап не кљу но ве да де ле
Во лим сли ку на зи ду са гр ли ца ма
А оне шта чи не,
Оне ср ца има ју
Оне се ра ста вља ју
Ма ле су гр ли це бо жан стве не
Али не кад су ма ле и на пу ште не.15 16

За кљу чи ла сам на кра ју а већ је и Лу си на цр ква при ја тељ ски би ла је дан та кав по-
ку шај, за кљу чи ла сам да ако име ни цу де фи ни тив но пот пу но за ме ни ствар по се би, да 
ће на кра ју по е зи ја а не про за мо ра ти да се по за ба ви сви ме што ни је кре та ње у про-
сто ру. Не мо же ви ше фор ма о све му од лу чи ва ти, на ра тив ко ји ни је но вин ски на ра тив 
не го истин ски на ра тив мо ра ну жно ка зи ва ти не ко ко је до шао до са зна ња да ће име-

14 Be fo re the Flo wers of Fri en dship Fa ded Fri en dship Fa ded, Plain Edi ti ons, Pa ris, стр. 14.
15 Исто, стр. 16.
16 Књи га Be fo re the Flo wers of Fri en dship... на ста ла је као сло бо дан пре вод по е зи је Жор жа Ињеа (Ge or ges 
Hug net 1906–1974), фран цу ског над ре а ли сте и спи са те љи чи ног при ја те ља. При ја тељ ство је, ме ђу-
тим, убр зо рас ки ну то. Стај но ва је зах те ва ла да у дво је зич ном из да њу бу де на ве де на као рав но-
прав ни ау тор, да би по том, кад Иње ово ни је при хва тио, сво ју вер зи ју об ја ви ла као са мо стал но 
де ло. Иње о ва лир ска по е ма En fan ces (Де ча штва) го во ри о адо ле сцен ци ји, ма стур ба ци ји и жуд њи 
за по врат ком у ра но де тињ ство, а Стај но ва се у свом пре во ду слу жи тех ни ком кри тич ког од ра за 
или, ка ко је са ма го во ри ла, ре кре а ци је. У ци ти ра ним од лом ци ма ипак се пре по зна ју Иње о ве 
кључ не ре чи и сли ке – глад и жеђ за жи во том, крв, фон та не, гр ли це, сед ми це – као и ње го ва оп-
се сив на по тре ба за ри мо ва њем. (Прим. прев.)
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ни цу мо ра ти да за ме ни не уну тра шња рав но те жа не го ствар по се би а то ће на кра ју 
во ди ти до свих ства ри. Ра дим на тој ства ри а шта ћу ти ме по сти ћи не знам али на дам 
се да ћу зна ти. У Че тво ри ци у Аме ри ци стал но из но ва за по чи њем али си гур на сам да 
има у то ме оно га што има да је то ну жно учи ни ти ако же ли мо да учи ни мо би ло шта и 
све мо гу ће. Да ли вам је ја сно шта хо ћу да ка жем. Па ка ко год би ло ја то са да та ко до-
жи вља вам, и то је све што знам, а ве ру јем у зна ње све га што знам, о про зи и по е зи ји. 
Оста ло ће до ћи знат но ка сни је.

Из вор ник: Ger tru de Stein, “Po e try & Gram mar”, у: Lec tu res in Ame ri ca, Ran dom Ho u se, New York, 
1935. Пре да ва ње је одр жа но на Чи ка шком уни вер зи те ту, но вем бра 1934, пред око пет сто ти на 
сту де на та.

(С ен гле ског пре ве ла Ари ја на Бо жо вић)




