
РЕПОЕЗИЈА / RAPOETRY1

У окви ру тра ди ци о нал ног по и ма ња по е зи је, не и зо ства но се го во ри о ње ном од-
но су пре ма му зи ци. У ан ти ци, ста ри Гр ци жа нр пе сни штва су на зи ва ли tа me le, што се 
у пре во ду ја вља као „пе сма за пе ва ње“ (Н. Фрај),2 а то ком раз до бља ре не сан се, по е-
зи ја се го то во по пра ви лу по ве зи ва ла са ли ром и ла у том. У свом чу ве ном есе ју, Фи ло зо-
фи ја ком по зи ци је, Ед гар Алан По ис ти че ва жност му зи ке у пе сни штву, ко ја сво јом сна гом 
на док на ђу је од су ство пре ци зно сти. Сти че се ути сак да уко ли ко се пе сма пе ва, му зи ка 
пре у зи ма ње ну рит мич ку ор га ни за ци ју: тем по и ри там му зич ке де о ни це по ста ју оквир 
за ар ти ку ли са ње пе снич ког са др жа ја. Исто риј ски гле да но, по е зи ја је ве за на за рит мич-
ке по кре те у пле су и за пе ва ње, али се она ипак осло бо ди ла „око ва му зич ке ме ло ди-
је и спе ци фич ног рит ма пе ва ња“3, и уме сто сти ха ко ји се пе ва из дво јио се стих ко ји се 
из го ва ра, го во ри. За раз ли ку од ком по зи то ра ко ји по се ду је ста бил ну ме ло ди ју, пе сни-
ков го вор ни апа рат по се ду је са мо тон ске ра спо не, ви си не и ин тер ва ле. На рав но, још 
је Ари сто тел го во рио да сам је зик по се ду је сред ства ко ји ма пе сник мо же да се слу жи 
ка ко би оства рио му зи кал ни из раз. У пи та њу су ва ри ја ци је гла сов ног тем бра, го вор ни 
тем по, на чин ин то ни ра ња и во ђе ње то на у за ви сно сти од ат мос фе ре тек ста или же ље 
по сти за ња од ре ђе ног ефек та.4 Дру гим ре чи ма, пе снич ки текст по се ду је од ре ђен си-
стем ме ло ди за ци је и све је у ње го вом (не)аде кват ном ин тер пре ти ра њу. 

При ли ком мо де ло ва ња ре чи, аутор тре ба да ослу шку је њи хов звук. Ре флек си ја о 
ре чи је ре флек си ја о зву ку ко ји аутор про из во ди. Он кон сти ту и ше сли ку зву ка ко ји се 

1 Овај текст је умногоме проширена и допуњена верзија истименог рада представљеног на Скупу 
младих слависта у Загребу 7–9. новембра 2008. године, одржаног уз подршку Одсјека за западно-
 славенске језике и књижевности на Филозофском факултету у Загребу. Истовремено, он је ре зул-
тат ауторовог вишегодишњег истраживања и бављења жанром реп музике, односно поезијом.
2 Нор троп Фрај, Ана то ми ја кри ти ке, пре ве ла Го ра на Ра и че вић, „Но лит–Ор фе ус“, Бе о град–
Но ви Сад, 2007, 328.
3 Ви де ти: Но ви ца Пет ко вић, Је зик у књи жев ном де лу, „Но лит“, Бе о град, 1975. Но ми нал но, ова 
сту ди ја се пре вас ход но ба ви те о ри јом тзв. ру ских фор ма ли ста ко ји су ме ђу пр ви ма по ку ша ли 
да те мељ но про у че при ро ду пе снич ке упо тре бе је зи ка у свим ње го вим ви до ви ма.
4 „Де кла ма ци ја се од но си на ко ри шће ње гла са, ка ко се њи ме ва ља ко ри сти ти у од но су на сва-
ко осе ћа ње, то јест кад тре ба гла сно, кад ти хо, а кад сред ње го во ри ти; да ље, ка ко се ко ри сти 
ин то на ци јом, то јест кад тре ба го во ри ти ви со ким, кад ду бо ким, кад сред њим то ном, и, на по-
слет ку, ка квим се рит мом по слу жи ти у по гле ду сва ког осе ћа ња. Уисти ну постојe три кључ не 
тач ке на ко је се [овде] обра ћа па жња: ра спон гла са [μέγεϑος, сна га, ја чи на гласa] хар мо ни ја [инто-
нација] и ри там. Го то во се мо же твр ди ти да у драм ским над ме та њи ма по бе ђу ју они ко ји се у 
на  ве де ном од ли ку ју, а да са да на сце ни има ју ве ћу моћ глум ци не го пе сни ци, што је слу чај и у 
по  ли тич ким над ме та њи ма, због из о па че но сти уре ђе ња.“ (Ари сто тел, Ре то ри ка, 3. књи га, са 
ста  ро хе лен ског пре вео Мар ко Ви шић, Не за ви сна из да ња 40, Бе о град, 1987, стр. 200).
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до во ди у ве зу са сли ком пред ме та. Ово асо ци ја тив но по ве зи ва ње два ју сли ка од ви ја 
се ауто мат ски, и то пред ста вља услов за на ста нак је зи ка. Али, да би се ус по ста ви ла 
дис тан ца од го вор ног апа ра та ко ји ства ра аку сти ку нео п хо дан је ре ци пи јент/слу ша лац 
ко ји ће би ти у мо гућ но сти да ре про ду ку је звуч ну по ру ку/са др жај. Спољ на фор ма ре чи 
је њен гла сов ни аспект, а уну тра шња фор ма ре чи пред ста вља „од нос са др жа ја ми сли 
пре ма све сти“.5 С тим у ве зи, тре ба ло би на пра ви ти раз ли ку из ме ђу ви со ке и по пу лар-
не кул ту ре, књи жев но у мет нич ки ве ри фи ко ва не пе сме (po em) и по ет ског су ро га та – 
му зич ке пе сме (song): мо дер ног сон га ко ји има ди на мич ки на гла сак из му зи ке, без 
ва жно сти на гла ска ко ји би обе ле жио до ми на ци ју по е зи је над му зи ком. По во дом на-
род не пе сме, Фри дрих Ни че у свом де лу Ро ђе ње тра ге ди је го во ри да „ме ло ди ја ра ђа 
пе сни штво из се бе, и то увек из но ва; ни шта дру го не ће да нам ка зу је об лик стро фа 
на род не пе сме (...) У пе снич ком ства ра њу на род не пе сме је зик ви ди мо у нај ја чој на-
прег ну то сти те жње да по дра жа ва му зи ку; за то с Ар хи ло хом на ста је нов свет по е зи је 
ко ји у нај ду бљој сво јој осно ви про тив ре чи хо мер ском. Ти ме смо озна чи ли је ди ни мо-
гу ћи од нос из ме ђу по е зи је и му зи ке, ре чи и зву ка; реч, сли ка, по јам тра же из раз ана-
ло ган му зи ци и мо ра ју да ис ку се моћ му зи ке на се би. У том сми слу, у исто ри ји је зи ка 
хе лен ског на ро да мо же мо да раз ли ку је мо две глав не стру је, већ пре ма то ме да ли је 
је зик по дра жа вао свет по ја ва и сли ка или свет му зи ке.“6 Ако сле ди мо Ни че о ву ми сао 
да је раз вој умет но сти ве зан за дво стру кост апо лон ског и ди о ни зиј ског на че ла, мо-
же мо се с пра вом за пи та ти оно што је на кра ју 19. ве ка уочио и за пи сао Ни че: „Ку да се 
са да део ми то твор ни дух му зи ке?“; му зи ка је све де на на сред ство за сти му ланс и уз бу-
ђи ва ње или му зи ку за под се ћа ње, или „сред ство за под сти ца ње оту пе лих и ис тро ше-
них жи ва ца или сли ка ње зву ци ма“.7 

Екс пло а ти са ње кул ту ре у за бав не свр хе учи ни ло је да се са вре ме ни пе сник ви ше 
ин те ре су је за дру штве ну функ ци ју по е зи је и сво је ме сто у дру штву. „Дру штве но нај-
ко ри сни ја по е зи ја би ла би она по е зи ја ко ја би мо гла да пру жи пре сек свих до са да шњих 
сло је ва уку са у јав но сти – сло је ва ко ји су мо жда знак дру штве не дез ин те гра ци је“, за пи-
сао је Ели от 1932. го ди не.8 Сход но дру штве ним про ме на ма ва ри ра и свр ха по е зи је, 
од но сно пу бли ка ко јој ће се обра ћа ти. Иако пе сма по сто ји са ма по се би и за се бе, као 
је зич ка и по ет ска тво ре ви на из ван ин тер пре та ци ја, она не мо же да по сто ји ми мо су-
бјек та, јер је ње но по сто ја ње усло вље но на чи ни ма ин тер пре ти ра ња и раз у ме ва ња 
ње не струк ту ре. Пе сник та ко бре ме ни ре чи зна че њем ка ко би чи та лац/слу ша лац те 
ре чи мо гао да раз у ме на осно ву свог ис ку ства и пред став ног са др жа ја. Оп ште ње, на-
рав но, ни ка да ни је оства ре но до кра ја, пот пу но, јер су ис ку ства раз ли чи та, а уз то и 
сли ке ко је ће од ре ђе на реч раз ви ти у ње го вој све сти.

Ак цен том на вер бал ној ар ти ку ла ци ји пе снич ког тек ста до би ли би смо ја сни ји ути сак 
о по е зи ји ако ta me le пре ве де мо као „пе сму на ме ње ну де кла мо ва њу“,9 тј. скан ди ра њу, 

5 Но ви ца Пет ко вић, исто, стр. 29.
6 Фри дрих Ни че, Ро ђе ње тра ге ди је, пре ве ла Ве ра Сто јић, Де ре та, Бе о град, 2001, стр. 80–81.
7 Исто, стр. 160.
8 Т. С. Ели от, Иза бра ни тек сто ви, пре ве ла Ми ли ца Ми ха и ло вић, „Про све та“, Бе о град, 1963, стр. 148.
9 Нор троп Фрај, Ана то ми ја кри ти ке, пре ве ла Го ра на Ра и че вић, „Но лит–Ор фе ус“, Бе о град–Но ви 
Сад, 2007, 328.
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или оно што је В. Б. Јејтс на зи вао can til la tion: да ва ње ва жно сти ре чи ма као ре чи ма. 
Ме ђу тим, ка ко то ис ти че Т. С. Ели от, има пе са ма ко је нас уз бу ђу ју му зи ком, а чи ји сми-
сао се „узи ма за го то во“, на су прот пе сма ма ко ји ма по све ћу је мо па жњу упра во због 
сми сла, ма да нас њи хо ва му зи ка не све сно про жи ма. Украт ко, уко ли ко нас је пе сма 
уз бу ди ла, по кре ну ла има ги на ци ју, он да она за нас има вред ност јер је но си лац зна че-
ња, у су прот ном, та ква по е зи ја је бе сми сле на и без вред на. Бу ду ћи да је књи жев но у мет-
нич ки пе снич ки го вор за сно ван на књи жев но се ман ти зо ва ном из бо ру од ре ђе них 
је зич ких аспе ка та у ко ме се утвр ђу је ли те рар на струк ту ра, се ман ти за ци ја је dif e ren tia 
spe ci fi ca по ет ског дис кур са. Упо тре ба је зи ка ко ја од сту па од ова квог на чи на ни је на 
књи жев но ре ле ван тан на чин се ман ти зо ва на и са мим тим је не-по ет ска. 

Ин си сти ра њем на скан ди ра њу, де кла ма ци ји, на го во ре њу сти хо ва, из ве жба ва се 
слух за рит мо ве (свог) је зи ка и ме ло ди ју ре чи што до при но си дру га чи јем до жи вља ју 
тек ста пе сме, кре та њу има ги на ци је ко ју по бу ђу ју гла со ви ко ји бо је ре чи, од но сно во-
кал, го вор ни апа рат, че му до при но си ис пи ти ва ње бо гат ства ме трич ких обра за ца ви-
ше од јед не струк ту ре. Же лео бих да на гла сим да ме трич ки уре ђен пе снич ки текст 
ни је им пе ра тив, прем да су „ме трич ке сто пе са мо де ло ви рит ма.“10 На про тив. Ре чи ма 
Но ви це Пет ко ви ћа: „За до след ног фо не ти ча ра vers li bre ко ји ни је обе ле жен не ком по-
себ ном ор га ни за ци јом фо нет ског ма те ри ја ла – исто је што и про за“. Дру га чи је ре че но, 
уко ли ко би уки ну ли гра фич ки мо ме нат и сти хо ве ис пи са ли кон ти ну а тив но, пре ста ће-
мо да их осе ћа мо као сти хо ве. У пи та њу ни је гра фич ки знак, већ рит мич ки екви ва лент 
у том зна ку. Са чу ва на ори јен та ци ја на рит мич ки низ сти ха. По ста је ја сно да се стих и 
про за раз ли ку ју као два си сте ма ори јен та ци је го вор ног ни за: „Док се у ме трич ки ор га-
ни зо ва ном сти ху ме ђу соб но укр шта ју ме трич ке сто пе и лек сич ка је дин ства, па на тај 
на чин реч по ста је рас це пље на из ме ђу сво је ме ре и ме ре ко ју јој на ме ће стро га схе ма, 
до тле се у сло бод ном сти ху тај исти про цес пре но си на ви ши ни во: го вор но-син так-
сич ки низ по ста је рас це пљен из ме ђу сво је ме ре и ме ре соп стве ног ни за. (Пет ко вић, 
344). На чел но гле да но, по ет ски дис курс у про зи исти је фе но мен као и по ет ски дис курс 
у сти ху; уко ли ко од ба ци мо усло вље но сти ко је на ме ће сти хов на кон фи гу ра ци ја, осо-
бе но пре се ца ње го вор ног ни за и по сле ди це ко је оно има – све што је већ ре че но о 
по ет ском дис кур су од но си ће се и на про зни из раз.

Уко ли ко по е зи ју раз у ме мо као од нос ло гич ког и је зич ког, ре флек си је и ар ти ку ла ци је 
у ко ме оства ру је ег зи стен ци јал ну ауто но ми ју, ја сно је да по е зи ја на сто ји да из ра зи оно 
што не мо же да се из ра зи про зним рит мо ви ма; она сво ју сна гу цр пи у је зи ку и го во ру 
свог вре ме на, у зву ку и ме ло ди ји свог вре ме на. По е зи ја ће сво ју осо бе ност ис по љи ти 
кроз пе сни ков при ступ ма те ри ји, а ње гов за да так је да ис тра жи од но се из ме ђу кон-
вен ци о нал них об ли ка пе снич ког са оп шта ва ња у сти ху и го вор ног иди о ма вре ме на у 
ко јем жи ви, да за па жа про ме не у ре ги стри ма го во ра тј. ми сли; да не оста не при вр жен 
иди о ми ма ми ну лог вре ме на, али ни да по сва ку це ну стре ми но вим фор ма ма дик ци-
је и ме три ке у по твр ђе ним окви ри ма, не го да по ку ша да их ре ви та ли зу је, об но ви и 
ис по љи у њи хо вој те жњи за ин вен тив но шћу. Пре ма Р. Ја коб со ну: „По е зи ја је је зик у 
ње го вој естет ској функ ци ји“, од но сно: „По е зи ја је ис каз са усме ре но шћу на из раз.“ 

10 Ари сто тел, Ре то ри ка, исто, стр. 226.
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Је зик се ме ња. Сто га тре ба узе ти у об зир и са му син так сич ку ор га ни за ци ју се квен ци 
јер је она упра во рит мо твор на. Све до ци смо да се сло бод ни стих при бли жио про зном 
ни зу. На пу стио је сво ја рит мич ка обе леж ја, ин то на ци ју и си ла бич ку ор га ни за ци ју. Све 
че шће за па жа мо да је ме ра сло бод ног сти ха у по сто ја њу при лич но про из вољ ног сти-
хов ног сег мен ти ра ња го вор ног ни за. Пре ма то ме, пи са ти про зу по од ре ђе ним ме-
трич ко-рит мич ким прин ци пи ма би до ве ло до ве ћег ин те ре со ва ња за аку стич ке мо-
мен те у по ет ском дис кур су, где би ри там био кон струк тив ни фак тор (Пет ко вић, 339). 
Пе сник има ту при ви ле ги ју да бо га ти или оси ро ма шу је је зик, да од го во ри на про ме ну 
или да по ста не гро бар вла сти тог је зи ка, или след бе ник по пу лар ног сти ла. 

Сло же не фор ме се вра ћа ју, за па зио је сво је вре ме но Ели от, али „мо ра ју по сто ја ти 
и епо хе ко је ће их од ба ци ва ти [...] фор ме се мо ра ју ло ми ти и по но во ства ра ти“.11 У 
све ту ла ко пре по зна тљи вих зна ко ва, или зна ко ва ис пра жње них од зна че ња, ни смо 
ви ше у ста њу да ви ди мо, већ са мо пре по зна је мо. За то нам об лик тј. фор ма из ми че или 
нам ни је ва жна. Ме ђу тим, фор му тре ба раз у ме ти као део за бо ра ва. То је, да кле, про-
шлост пре ма ко јој га ји мо пре зир, али ко ја не пре ста је да се по ја вљу је као пред мет 
чи ју ну жност и вред ност (Р. Барт) не мо же мо да пре не брег не мо. Фор ма се за то по и ма 
као око шта ли знак ко ји про жди ре ствар ност, а умет ност као про жи вља ва ње фор ме, 
„осе ћа ње об ли ка у ње го вој не по сред но сти“ (Пет ко вић, 104). За си ће ње фор мал ним 
устрој стви ма сти ха, ка кав је ре ци мо, со нет, у на шем до бу до но си мно го не го до ва ња, 
на бо ра них че ла и спу ште них обр ва, на ро чи то ме ђу пе сни ци ма нај мла ђе ге не ра ци је. 
По сре ди су, исто вре ме но, на ив но оду ше вље ње и ле ња уобра же ност и не тр пе љи вост. 
Уко ли ко по сто ји за до вољ ство или от пор пре ма јед ном та квом пе снич ком об ли ку, 
тре ба на по ме ну ти да оно до ла зи од пе сни ко вог све сног при ла го ђа ва ња или по ви но-
ва ња фор ми, од но сно је зи ку, уме сто да се прет ход но са гле да и вред ну је ве шти на 
при ла го ђа ва ња та кве фор ме са др жа ју/је зи ку ко ји је пе сник унео у фор му. На тај на чин 
се сти че „ис ку ство у је зи ку“, ка ко нас учи Хај де гер, а то под ра зу ме ва „до пу сти ти да 
нас се на ро чи то ти че зах тев је зи ка та ко што ће мо ући у тај зах тев и пот чи ни му се.“12 
Пре зир углав ном до ла зи од оних ко ји се ни су усу ди ли или су ома ну ли у опро ба ва њу 
пи са ња под пра ви ли ма ко је зах те ва ју чвр сти об ли ци, тј. је зик. Али ка ко је то у ви ше 
на вра та за пи си вао Ели от: „Са мо би лош пе сник мо гао до бро до шли цом да до че ка сло-
бо дан стих као осло бо ђе ње од фор ме.“13

Стих и стро фа го вор ну син так су под вр га ва ју раш чла њи ва њу. Ово ре зул ти ра рит мом 
чи је ра шла њи ва ње је уско по ве за но са ме ло ди ком, али са мо по се би ни је ме ло ди ка. 
„По зна то је да ду жи на сти ха, од но сно ду жи на го вор не се квен це ко ја га чи ни, ути че на 
ри там, па се ком би на ци јом ду жих и кра ћих се квен ци мо же из гра ди ти це ла ком по зи-
ци ја пе сме“ (Пет ко вић, 316). Та ко ре ћи, осе ћа ње за ри там и сми сао за струк ту ру „му-
зич ке осо би не су ко је се нај ви ше ти чу пе сни ка“, пи ше Ели от 1942: 

Не ка пе сма или од ло мак не ке пе сме, мо же нај пре те жи ти да се оства ри као је дан 
од ре ђе ни ри там и да тај ри там мо же да фор ми ра иде ју и по ет ску сли ку [...] Упо тре ба 

11 Т. С. Ели от, исто, стр. 187.
12 Мар тин Хај де гер, На пу ту к је зи ку, пре вео Бо жи дар Зец, „Фе дон“, Бе о град, 2007, стр. 155.
13 Т. С. Ели от, исто, стр. 187.
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те ма ко је се по на вља ју под јед на ко је при род на за по е зи ју као и за му зи ку. По е зи ја има 
мо гућ но сти ко је су до не кле ана лог не си ту а ци ји ка да раз ли чи те гру пе ин стру ме на та 
раз ви ја ју јед ну те му; она има мо гућ ност да јед ну пе сму по де ли на пре ла зне де ло ве, што 
се мо же упо ре ди ти са ра зним ста во ви ма јед не сим фо ни је, или јед ног квар те та; има мо-
гућ ност кон тра пункт ског аран жма на свог пред ме та. Кли ца јед не пе сме пре се мо же под-
стак ну ти у кон церт ној дво ра ни не го ли у опе ри. 

(Иза бра ни тек сто ви, стр. 188–189)

Ри там тре ба схва ти ти у свом основ ном ви ду, као по тре бу за ор га ни за ци јом, скла-
дом, ре дом и хар мо ни јом; ме то дом за овла да ва ње и раз у ме ва ње све та, ко ји је чо век 
усво јио и раз вио са игром, пле сом. Чо ве ков из раз је, да кле, ор га ни зо ван рит мич ким 
усло вља ва њем у ви ду ак це нат ско-енер гет ских и фо нет ског па ра ле ли зма (ри ма, али-
те ра ци ја), као и са др жај но-пси хо ло шког (син так сич ки и мо тив ски па ра ле ли зам), јер 
ри там је еле мент где још увек до ми ни ра му зи ка. У но ви је вре ме, рад на то ме да се ри там 
по е зи је по и сто ве ти са рит мом му зи ке кре ће се нај пре у сме ру пи са ња на прет ход но 
утвр ђе ну му зич ку ком по зи ци ју, ма три цу, а ре ђе се пи са ње, ком по но ва ње му зи ке од-
ви ја на прет ход но на пи сан текст. У оба слу ча ја ра ди се о се лек ци ји и кал ку ла ци ји, би ло 
ре чи, би ло рит мич ко-ме ло диј ске ли ни је, под ре ђи ва њу, од но сно слу же њу јед не нор ме 
дру гој. При мер ова квог по ступ ка је по пу лар на кул ту ра, кан та у то ри и из во ђа чи ко ји 
са ми пи шу, од но сно ком по ну ју му зи ку за вла сти те сти хо ве. Ка ко има мо му зи ку са јед не 
стра не по е зи је и скан ди ра ње у сре ди шту, мо же мо ја сни је да уочи мо ка ко по е зи ја на 
дру гој стра ни гра ди од нос са сли ков ним, ко ји је та ко ђе ва жан аспект по е зи је и има ги-
на ци је.14 Јер по е зи ја чи ни ви дљи вим је зик и ње го ве гра ни це, а књи жев ност је усме ре на 
на дру штве ни го вор ко ји ма хом под ра зу ме ва де скрип тив ност. Фи гу ре за сно ва не на 
син так си ве зу ју од ли ке пе сме ко ја опи су је објек тив ни до га ђај, док се ман тич ке фи гу ре 
ак це нат ста вља ју на ело квен ци ју и спо соб ност пе сни ка да ин тер пре ти ра до га ђај ко јем 
се при да је зна чај.

„Гра ни це ре чи и гра ни це акц. це ли на пред ста вља ју не сум њив рит мич ки фак тор, 
јер су фо но ло шки фак тор је зи ка, има ју де мар ка тив ну уло гу у оства ри ва њу ви ших је зич-
ких це ли на“, за па жа Но ви ца Пет ко вић (247). „Ак це нат ско-ар ти ку ла ци о на ма са ре чи 
по се ду је при род ну екс пре сив ност“ (Пет ко вић, 258). Да кле, уко ли ко стро го за дат или 
ме трич ки ор га ни зо ван стих ак ти ви ра са мо из ве сне је зич ке еле мен те, оста так, за по ста-
вљен, до ла зи до из ра жа ја услед сла бље ња или не у јед на че но сти ме трич ког обра сца, 
од но сно про мен љи во сти сто па уну тар пе снич ког тек ста. Та ко зва на „де фор ма ци ја 
је зич ког ма те ри ја ла“ у оба слу ча ја је ну жан мо ме нат, у су прот ном, стих би се из јед на-
чио са про зом, тј. не-по ет ским го во ром. Пре ма Пет ко ви ћу, де фор ма ци ју тре ба раз у-
ме ти као дру ги мо дус бив ство ва ња го вор ног ни за у сти ху. Мно ге но ви не или ре фор ме 
на пла ну ме трич ко-рит мич ке кон фи гу ра ци је мо ти ви са не су „ду хом је зи ка“ у ње го вом 
при род ном рит му. Ме трич ки ор га ни зо ван стих по се ду је вла сти ту рит мич ку нор му 
ко ју на ме ће при род ном го вор ном ни зу. Ри там не тре ба ме ша ти са нор мом, јер ри там 
је са мо на осно ву ње мо гућ: „У ње ној ре а ли за ци ји у кон крет ном го вор ном ни зу, тј. 
он да кад ри там и на ста је као ре зул тат де ло ва ња свих аку стич них ко ле ба ња вер бал ног 

14 Нор троп Фрај, исто, 329.
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ма те ри ја ла“ (Пет ко вић, 271). Ис ти ца ње скан ди ра ња је нео п ход но из ме то до ло шких 
раз ло га, да не би до шло до за ме не ме тра рит мом, јер ме тар је основ на за да та нор ма 
ко ја по др жа ва раш чла ња ва ње на прин ци пу аку стич ко-рит мич ке екви по тен ци јал но сти, 
ка же Пет ко вић. Али тре ба ре ћи да стих мо же да оп сто ја ва и без ме трич ког ка но на. 
Ме тар се у сти ху не по сред но ре а ли зу је пу тем до њих је зич ких сло је ва ка кав је ри там. 
Стих ни је ни ме трич ки ни је зич ки низ, већ рит мич ко-син так сич ка је ди ни ца: син так са 
го вор ног ни за ко ја се при ла го ди ла ње го вој рит мич кој кон фи гу ра ци ји, а за да та рит-
мич ка схе ма је из ме ње на уто ли ко што је оства ру ју ре чи ко је су по ве за не не са мо по 
рит мич ком, не го и по син так сич ком прин ци пу. По ет ски ри там ни је ауто ма ти зо ван 
ри там. Он на ста је не по сред но, у про це со ва њу је зи ка и про це со ва њу ре спи ра тив ног 
ор га на, ди са њу. 

Не тре ба пре не брег ну ти фун да мен та лан мо ме нат у по гле ду по е зи је, од но сно тек-
ста, ко ји нам слу жи за пре по зна ва ње, а то је ње гов ти по граф ски из глед на штам па ној 
стра ни ци или ру ко пи са, што на ви зу ал ној оси су ге ри ше ка ко да га чи та мо, тј. да га 
чи та мо као пе сму. Пе снич ки је зик се од ре ђу је као вер бал ни об лик ко ји ожи вља ва 
гра фич ки еле мент пе снич ког тек ста. Мо же мо да се опре де ли мо за сли ков ни мо ме нат 
(сло бод ни стих) у по е зи ји или му зич ки еле мент (ве за ни стих). Фран цу ски пар на сов ци 
по што ва ли су и за др жа ва ли оба еле мен та. У ви зу ал ни оп сег спа да ју сти хов но рас по ре-
ђи ва ње или обра зац не по што ва ња мар ги не по устрој ству ко је јој да је пе сник, стро фич-
ност и ду жи на тек ста. Пе сма, иако нај пре функ ци о ни ше као сли ка или од се чак ве ће 
це ли не, не би тре ба ло да бу де раз ре ше на сво је се ман тич ке сна ге и ме та фо рич ног 
на бо ја. За пра во, свих оних еле ме на та ко ји по е зи ју чи не има ги на циј ском тво ре ви ном, 
а не пу ким ри мо ва ним на кла па њем, го ми ла њем сли ка и ре про ду ко ва ним ком по но-
ва ним ма те ри ја лом. Због ја сни јег уви да, не би би ло на од мет по сма тра ти овај при лог 
упо ре до са на че ли ма ре то ри ке као умет но сти убе ђи ва ња, чи ме би по е зи ју тре ти ра ли 
као де мон стра ти ван го вор ни чин ко ме се при зна ју екс пре сив ни мо ти ви. При пад ник 
пу бли ке би по ка зао ка ко се осе ћа; „се ман тич ки, го вор ник пру жа на чин на осно ву ко јег 
не ки аспек ти је зи ка мо гу да функ ци о ни шу, а са сти ли стич ке тач ке гле ди шта по је ди нац 
ис тра жу је мо гућ но сти за по сре до ва њем не ког дру гог ме ди ју ма да би бо ље опи сао 
мо ти ви са ност го вор ни ка да из ра зи оно што му је при ву кло па жњу.“15 А с дру ге стра не, 
као вра ћа ње пр во бит ном обра сцу пе снич ког са оп шта ва ња: „Усу ђу јем се да твр дим да 
по е зи ја по чи ње ди вљач ким уда ра њем буб ња у џун гли и као бит но за др жа ва пер ку-
си ју и ри там“ (Ели от, 150).16 Пе снич ки је зик по мо ћу рит мич ког па ра ле ли зма об на вља 

15 Ви де ти текст: Чар лса Ал ти је ри ја: „Шта те о ри ја мо же да на у чи из но вих пра ва ца са вре ме не 
аме рич ке по е зи је“, пре ве ла Јо ва на Ср дић, у ча со пи су Злат на гре да, бр. 145/146, го ди на XI II, 
но  вем бар/де цем бар, 2013, стр. 52–61.
16 Ви де ти: Jeff Chang, Не мо же да ста не, не ће да ста не [историја хип-хоп генерације], пре вод: 
Пре драг Вук че вић и Зо ран Ло ја ни ца, „Red Box“, Бе о град, 2009. Исто риј ски из во ри све до че да су 
го во ре ње уз му зи ку у САД до не ли ро бо ви из за пад не Афри ке, док ет но му зи ко ло зи по ре кло 
хип-хо па на ла зе у пле су, буб ње ви ма и пе сми за пад но а фрич ких те ла ла – при по ве да ча ко ји на 
му зич кој под ло зи при по ве да ју дра му пу то ва ња ро бо ва ко ји су пре жи ве ли пут до Аме ри ке. 
Ду  хов ни плес, пе ва ње, ре ли ги о зне пе сме ра них ро бо ва пред ста вља ју еле мен те африч ке му-
зи  ке, на при мер до зи ва ње и од го вор на им про ви за ци ју. 
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гра фич ки еле мент у је зи ку, од но сно сим бо лич ку сли ку. Он је дао основ за ри му и 
тро пич ност, сим бо ли зам је реч учи нио ви дљи вом, и ње на струк ту ра је ушла у по ље 
све сти. Ре то ри ка као умет ност ег зем пли фи ка ци је ука зу је се као умет ност ко ја „стре ми 
да под стак не и пре о бли ку је пе сму, та ко да иста по зи ва на ва жан и ре ла ти ван вид ка-
те го ри са ња на шег по гле да на свет. По е зи ја по ста је аспект ре то ри ке ко ја нам пру жа 
мо гућ ност да ка те го ри ше мо осо би не све та ко је за ви се од сло же не вер бал не ар ти ку-
ла ци је и ан га жо ва ња чул не има ги на ци је.“17 Ово би нам раз ви ло, од но сно вра ти ло осе-
тљи вост и спо соб ност уви ђа ња уме сто пу ког пре по зна ва ња, али би пру жи ло и „но ве 
ви до ве по сма тра ња све та, она квог ка кав је сте, и за то је ва жно отво ри ти ум за при-
хва та ње не ких но вих аспе ка та ра ди пре ци зни јег осли ка ва ња оног што нам је од зна-
ча ја у си ту а ци ја ма ко ји ма при да је мо ва жност.“18

Рит мич ки обра зац ко ји сам узео у раз ма тра ње и из но сим га као пред лог и ски цу 
ин те ре со ва ња у по гле ду ар ти ку ла ци је пе снич ког тек ста, до ла зи из ка рип ске му зич ке 
тра ди ци је cut & mix – еклек тич ке ди-џеј кул ту ре (по зајм љи ва ње де о ни ца из по сто је ће 
му зи ке и об је ди ње ње африч ких рит мо ва и европ ске ме ло ди је и хар мо ни је) чи ји је 

„Пе сма ко ја се го во ри је већ ду го део цр нач ке кул ту ре“, ка же Се мју ел Флојд, ди рек тор Цен -
тра за ис тра жи ва ње цр нач ке му зи ке на ко ле џу Ко лум би ја у Чи ка гу. Уна кр сне ша ле, сти хо ва ни 
на ра ти ви, вер бал на за дир ки ва ња, ри мо ва ни го вор, ауто и ро ни ја, са мо су не ки од аспе ка та 
хип-хоп кул ту ре ко ји су чи ни ли стра те ги ју од бра не и ко ја им је ули ва ла сна гу. 

„Али онај ко је нај ве ро ват ни је по ста вио те ме ље ре па ка квог га да нас зна мо је сте Ами ри Ба-
ра ка, пе сник с буб ње ви ма, ко ји је ства рао са гру пом умет ни ка у Al len Gin sberg’s Gre en wich Vil lage-у. 
Ка сних пе де се тих и ше зде се тих го ди на про шлог ве ка Ба ра ка је на на сту пи ма ври скао, за ви-
јао, из ви ки вао сти хо ве ко ји су бе жа ли ис пред и иза рит ма, кат кад у stac ca to син ко пи ра њу. Био 
је то пра ви пер фор манс, у ди ши ки ју и с афро-фри зу ром, ко ји је од сли ка вао бес од ва жног и по -
не кад за стра шу ју ћег на ци о на ли стич ког цр ног по кре та, а на дах нуо је оно што би смо мо гли да 
на зо ве мо пр вом реп гру пом – Last Po ets“. 

Оно што је за јед нич ко реп му зи ци, рег тајм ме ло ди ји, го спе лу и ду хов ним пе сма ма је су еле-
мен ти африч ке му зи ке. По зна ва о ци му зи ке уочи ли су ја сне еле мен те африч ке му зи ке (син  ко-
пи  ра ње, по на вља ње, уче ство ва ње пу бли ке) у му зич ким жан ро ви ма ко је су Афри кан ци раз ви  ли 
у САД, а и у дру гим зе мља ма где су сти гли као ро бо ви. Реп је нај мла ђи пред став ник африч ке 
му зи ке у бо га том кон ти ну у му му зи ке ко ја од ра жа ва дру штве не усло ве у ко ји ма је ство ре на. 
Из дво ји ће мо не ко ли ко кла са у ево лу ци ји афро а ме рич ке му зи ке: му зи ка у до ба роп ства (ро-
бо ви су утка ли африч ку му зич ку тра ди ци ју у пе сме уз рад, на род не ду хов не пе сме и ин стру-
мен  тал ну му зи ку), со ул (стил го спел му зи ке и со ци јал не по ру ке сто пи ле су се с прав цем R&B и 
ство ри ле со ул), блуз (бе да жи во та у се гре га ци ји ро ди ла је блуз ко ји ком би ну је рит мо ве до зи-
ва ња на по љу и пе са ма уз рад с ин стру мен ти ма као што су ги та ра и кла вир), ро кен рол (дру гој 
ге  не ра ци ји R&B-ја до да то је ма ло го спе ла, поп и кан три му зи ке. Та му зи ка се пре по зна ва ла као 
ро кен рол), џез (син ко пи ра ни ри там и им про ви за ци ја рег тај ма и блу за ево лу и ра ли су у џез, му -
зи ку за сно ва ну на ан сам блу, уз ко ју се мо гло пле са ти), елек тро ни ка (у овом из дан ку хип-хо па, 
му зи ка се ства ра ра чу на ри ма, ри там-ма ши на ма и син ти сај зе ри ма), ри там и блуз (за вре ме 
Дру  гог свет ског ра та R&B је на стао из свин га и два на е сто такт ног блу за, као пле сна му зи ка с 
на гла ском на во ка ли ма), хип-хоп (на стао у ју жном Бронк су се дам де се тих го ди на XX ве ка; на 
хип-хоп је ути ца ло ње го во афро ка рип ско на сле ђе). (в. Na ti o nal Ge o grap hic, мај, 2007).
17 Злат на гре да, исто, 58.
18 Исто, 60.
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де ри ват хип-хоп кул ту ра, од но сно реп му зи ка (rap: rhythm & po e try).19 Узе та као нај бо љи 
рит мич ки обра зац за де кла мо ва ње или скан ди ра ње пе снич ког тек ста, реп дис курс 
би рам и ка ко би смо осве тли ли ње го ве не ис ко ри шће не по тен ци ја ле и ука за ли на ње го-
ве не ис ко ри шће не мо гућ но сти. Нео ло ги зам ко ји сам иза брао и ко ји нај о бу хват ни је 
об ја шња ва и са жи ма пред мет мог на сто ја ња, ра да и ин те ре со ва ња – го во ре ње по е зи је 
у реп ма ни ру – је сте ре по е зи ја: вер бал на пер ку си ја са или без ин стру мен тал не прат ње. 
Иако нео ло ги зам мо жда де лу је пле о на стич ки или та у то ло шки, као по твр ђи ва ње не че-
га што се под ра зу ме ва, ука за ће мо да ипак ни је та ко: пре све га, реп му зи ка, исто ри јат 
овог жан ра од ње ног на стан ка на о ва мо, упр кос зна че њу ње ног акро ни ма – rhythm and 
po e try – ако из у зме мо ри му, ни је у зна ку по е зи је, већ у на ра ци ји и при ме ни на ра тив них, 
по ем ских, еп ских и де скрип тив них стра те ги ја ка да су у пи та њу при ступ те ми, ње на 
об ра да и стил ске фи гу ре. У том сми слу, нео ло ги зам ре по е зи ја по ред стра те ги је са оп-
шта ва ња (ка ко) на ро чи то ис ти че пе снич ки аспект (шта).

У реп дис кур су по сто ји ка те го ри ја fre estyle ко ја нај пре на ли ку је за ум ном је зи ку и 
гло со ла ли ји, где се ри ма, асо нан ца и игре ре чи ма раз ви ја ју из звуч них асо ци ја ци ја, 
док асо ци ра њу да је об лик оно што би смо мо гли да на зо ве мо рит мич ким по кре та чем. 
Ње гов по кре тач је ак ту а лан до га ђај, не што што је у тре нут ку го во ра ви зу ал но бли ско; 
ода тле цр пи сна гу за за ум не кон струк ци је ко је под ре ђу је свом уну тра шњем рит му 
за сно ва ном на се лек ци ји ре чи. И док је за ум ни је зик за сно ван на јед но стра ном ар ти-
ку ла ци о но-фо нет ском прин ци пу, гло со ла ли ја је дис курс ли шен де но та ци је ко ји по мо ћу 
је зич ких ко но та ци ја ве за них за звук, об лик и пси хо фи зич ки осе ћај то ком ар ти ку ла ци-
је до во ди до од ре ђе ног ек ста тич ког ста ња. Оно се кре ће у ра спо ну од афек ти ра но 
по ме ре ног из го во ра, по ме ра ња ак це на та и ин то на ци је, уво ђе ња стра них еле ме на та 
(лек се ма) у је зик, дво сми сле ност из ра за и го вор них так то ва ко ји по ме ра њем или уки-
да њем гра ни це ре чи обра зу ју ка лам бу ре и нео ло ги стич ке кон струк ци је, ме ња ње 
зна че ња ре чи у ар гоу итд., до све сних и ме то дич них ор га ни зо ва ња у књи жев но у мет-
нич ком пе снич ком тек сту. Та кав плес го вор ног ор га на у ми стич ком тран су за ко рен свог 
ме ло са има у ба ја ли ца ма – хип но тич ком ча ра њу, ша ма ни стич ком об ред ном ри ту а лу, 
ин век ти ви или рас пра ви, ли те рар ној ими та ци ји кле тве, ко ја се ко ри сти слич ним сред-
стви ма за зи ва ња али из су прот них раз ло га, ин кан та ци ја – из лив ре чи ко је не пре по-

19 У пи та њу је вер бал на ар ти ку ла ци ја рит мич ко устро је ног тек ста; вер бал на пер ку си ја, вр ста 
пер фор ма тив ног по ет ског жан ра из ве де ног из го спе ла, слем по е зи је и spo ken word-a. Ова кав 
кон цепт све до чи о при јем чи во сти и флек си бил но сти са др жа ја реп жан ра, по тре би да се реч 
осло бо ди и да се го во ри на жи рок ре ги стар те ма, што се го ди на ма уна зад по твр ди ло као, нај-
пре, му зи ка мла ђе по пу ла ци је. И док хип-хоп кул ту ра пред ста вља би тан ар гу мент за ус по ста-
вља ње јед не мо гу ће де фи ни ци је пост мо дер ни зма, реп дис курс – је дан од че ти ри ка нон ска 
сту ба хип-хо па – при мер је де мо кра ти за ци је го во ра. Он исто вре ме но афир ми ше кри тич ку свест, 
не ми ре ње са тре нут ком у ко јем жи ви мо, по зи ва на са у че сни штво и буд ност. Ако хип-хоп вер-
на  ку лар раз у ме мо као од раз ак та ул ног све та и де ша ва ња дру штве не, по ли тич ке, ре ли ги о зне 
све сти и ме ђу људ ских од но са, он да ће мо га схва ти ти и као ко мен тар ње го вих па ра доксâ, ли-
це мер ја, ко ји ма се су прот ста вља упра во флу ид но шћу и ви тал но шћу је зи ка. По сле пе сме „The 
Mes sa ge“ Grand ma ster Flash- а и Fu ri u os Fi ve-а 1982. го ди не, хип-хоп је ра стао, ме њао об ли ке, 
ево лу и ра ју ћи од му зи ке за за ба ве до по ле мич ког и дру штве ног ко мен та ра. Хип-хоп је по стао 
на чин из ра жа ва ња мла дих и об лик по бу не у кул ту ра ма од Евро пе до Ази је.
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зна је мо као сво је.20 У по е зи ји сло бод ног сти ха то би пре био осе ћај рит мич ких осци-
ла ци ја уну тар под руч ја ко је по сте пе но би ва од ре ђе но као са др жа ва ју ћа фор ма. 

У за пи си ма и ко мен та ри ма са мих пе сни ка/ауто ра, али и реп из во ђа ча/тек сто пи-
са ца, за па жа мо да ри там обич но прет хо ди из бо ру ре чи ко је ће га ис пу ни ти, и овај 
фе но мен ни је огра ни чен ис кљу чи во на по е зи ју. По зи ва ју ћи се на Ши ле ров при мер, 
Ни че об ја шња ва про цес пе снич ког ства ра ња као: „пси хо ло шког опа жа ја да је при-
прем но ста ње пре са мог чи на пе снич ког ства ра ња ни је би ло по сле ди ца ни за сли ка, 
са узроч но-по сле дич но сре ђе ним ре дом ми сли, не го је био но шен упра во му зи кал ним 
рас по ло же њем: ’О се ћа ње се у ме не ис пр ва ја вља без од ре ђе ног и ја сног пред ме та; 
он се тек ка сни је уоб ли ча ва. Прет хо ди му из ве сно му зи кал но ду шев но рас по ло же ње 
и тек на то се у ме ни на до ве зу је пе снич ка за ми сао’.“21 Узме мо ли ри там као фи зич ко 
све при сут но и све про жи ма ју ће пул си ра ње, на лик пле су, уну тар реп дис кур са (нпр. 
fre estyle), про стор из ме ћу че твр ти на22 че сто се ис пу ња ва на из глед бе сми сле ним ре-
чи ма, где је пр вен ство рит ма и ри ме пред сми слом свој ство по пу лар не, естрад не 
„по е зи је“, те је, сход но то ме, стих на и ван, лак, украт ко, ли шен по ет ских ква ли те та.23 

20 У реп жан ру по сто ји ка те го ри ја, тзв. bat tle rap, где се два су пар ни ка над ме ћу у ве шти ни вер-
бал не им про ви за ци је: fre estyle, у од ре ђе ном вре мен ском ра спо ну – од 45 или 90 се кун ди; у 
пи та њу је вр ста аго на – ми ро љу би вог ду е ла, чи ја је свр ха над ме та ње за до би ја ње (са мо)по што-
ва ња, од но сно ти ту ле MC: ma ster of ce re mony, mo ving the crowd, од но сно mic hrop ho ne con trol ler. 
Ово од го ва ра Ни че о вом об ја шње њу аго нич но сти, тј. „на го на за над ме та њем и огле да њем“, као 
де ла хе лен ског ис триј ског жи во та (Ро ђе ње тра ге ди је, Де ре та, Бе о град, 2001, стр. 19). Fre estyle 
као спон та на вер бал на им про ви за ци ја по сто ји не за ви сно од над ме та ња, тј. не мо ра ну жно да 
има так ми чар ски ка рак тер; спо соб ност вла да ња овом ве шти ном и ње но вред но ва ње ис по-
ља ва се у мо мен ти ма ка да/ако из во ђач у то ку на сту па за бо ра ви текст. 
21 Ни че, исто, стр. 74.
22 Че тво ро че твр тин ски такт је до ми нан та у рит мич ком обра сцу реп му зи ке. Обич но га ве зу је-
мо за че ти ри на гла ска ко ја у сти ху од го ва ра ју че тво ро че твр тин ском так ту у му зи ци, с тим да 
ра спон сти хо ва ва ри ра, од ди на мич ког ак цен та са про мен љи вим бро јем сло го ва из ме ђу на гла-
са ка, до оног где су сти хо ви знат но ком плек сни ји и згу сну ти из ме ђу че твр ти на, што је услов 
за бр жи тем по го во ра. Flow је уз de li very ва жан аспект реп дис кур са. То је оно што се у ре то ри ци 
на зи ва elo cu tio, на чин на ко ји ће мо ре ћи оно то има мо да ка же мо (ви де ти фу сно ту 4); у овом 
слу ча ју, по сре ди је ар ти ку ла ци ја тек ста ко ја пра ти ме ло диј ску ли ни ју ин стру мен та ла или, че-
шће, ме ло ди ју ко ју из во ђач ства ра сво јим во ка лом и на гла ском на од ре ђе ним ре чи ма пе сме 
или на од ре ђе ној де о ни ци тек ста, та да ре по ва ње по ста је ме ло дич ни је, му зи кал ни је – на гла ша-
ва њем, ак цен то ва њем по је ди них ре чи или сти хо ва. По то ме се, ре ци мо, раз ли ку је ре френ од 
стро фе. Ни је слу чај да уну тар рит мич ког обра сца пер фор мер уне се ме ђу ри там или раз ла га ње 
ре чи на сло го ве у окви ру рит ма ин стру мен та ла или рит ма рас по ре ђи ва ња вер бал не гра ђе 
ко ју је сам за ми слио, што се усло жња ва као про ме на па ра диг ме уну тар па ра диг ме (ме ња ње 
flow-а). Украт ко, у че тво ро че твр тин ски такт реп ар тист мо же да рас по ре ди би ло ка кву тек сту-
ал ну гра ђу, би ло то по е зи ја ве за ног сти ха, сло бод ног сти ха, про зни или драм ски од ло мак или 
чла нак из но ви на. Су шти на је про ник ну ти у ри там, од но сно тем по из ве сног тек ста, при ла го ди-
ти, рас по ре ди ти ис ка зе на ди сај не је ди ни це/це зу ре и текст је мо гу ће скан ди ра ти, тј. ре по ва ти.
23 „Сва ка по ет ска упо тре ба је зи ка прет по ста вља се ман ти зо ван из бор од ре ђе них је зич ких аспе-
ка та, тј. из бор ко ји по ста је ак ти ван у струк ту ри књи жев ног тек ста“, Но ви ца Пет ко вић, Је зик у 
књи жев ном де лу, „Но лит“, Бе о град, 1975, стр. 313.
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Ка ко је па ра но ма зи ја јед на од „су штин ских еле ме на та је зич ког ства ра ња“, игра ре чи-
ма ста вље на у оби чан го вор су прот ста вља се сми слу раз го во ра/ди ја ло га са слу ша о цем 
и на ње го во ме сто по ста вља „са мо до во љан вер бал но-зву ков ни-сми са о ни обра зац“.24 
У па ра но ма зи ји по сто ји опа сан од нос из ме ђу вер бал не до сет ке и хип но тич ке ча ро-
ли је. Док нас до сет ка на го ни на смех, ча ро ли ја је ра зу мљи ва са ма по се би и без ху-
мор ног аспек та. До сет ка под ра зу ме ва или укљу чу је дру гог, ре ци пи јен та, а „тај на“ га 
ап сор бу је. Ова кав асо ци ја ти ван про цес Нор троп Фрај на зи ва пе снич ком ети мо ло ги јом. 
Та ко до ла зи мо и до дру гог аспек та реп дис кур са, од но сно тек сто ва реп пе са ма, а то 
је оно што Фрај на зи ва „жвр ља ње“, ко је сто ји уз „бр бља ње“. На рав но, то ни је ну жно 
глу па по е зи ја, ко ли ко је де кла ма тор ска, дик циј ска, слен го ва на и вул гар на25, на ив на и 
естрад на, на род на умет ност, по е зи ја ко ја сто ји у све сном уму, али ни ка да не про ла зи 
кроз асо ци ја ти ван про цес, за раз ли ку од бр бља ња, где се ре чи би ра ју по зву ков ном 
устрој ству, тј. по зву ча њу, ри ми, а ма ње по зна че њу (fre estyle и мул ти ри ма – тј. хо ло-
ри мо ва ни стих26). Та ко ре ћи, жвр ља ње је у слу жби бр бља ња. Про цес пи са ња под ра-
зу ме ва по ме ну то ослу шки ва ње ре чи, раз ми шља ње о ефек ту ко ји ће текст има ти у 
усме но-пер фор ма тив ном до ме ну. При про це су пи са ња на ро чи то се во ди ра чу на о тзв. 
pun chli ne-у, по ен ти ко ја се, ма ње-ви ше, ја вља у сва ком пар ном сти ху, ма ње или ви ше 
су ге стив ној, али го то во по пра ви лу и не из о став но, на кра ју стро фе, та ко да бу де зна-
чењ ски и ми са о но кон зи стент на са те мат ским пред ло шком. Дру гим ре чи ма, у тек сту 
до ла зи до од ла га ња глав не пре ми се ко ја се слу ти, али на кон ви ше сла би јих „пан члај-
но ва“, она но се ћа, нај сна жни ја, оста вље на за крај, до би ја об лик кон клу зи је у ви ду 
по ру ке ко ја свој кли макс до сти же са ре фре ном.

 Ва жно је ре ћи да је у реп дис кур су бр зи на по зи тив на ка рак те ри сти ка. Сти хо ви се 
сла жу по пут ме тро ном ских уда ра, док ри ме из о штра ва ју ак цен ту а ци ју уда ра и по ма жу 
из град њи ку му ла тив ног рит ма (Фрај). Ме ђу тим, ме тар реп дис кур са је не пра ви лан због 
син ко пи ра ња на су прот на гла ску, има дуг ку му ла ти ван ри там, оп ко ра че ње, а сти хо ви 
углав ном пред ста вља ју ди сај не је ди ни це ко је се гру пи шу у ве ће рит мич ке је ди ни це 
као што је стро фа. Пр ва стро фа мо же бр зо да се на пи ше, док дру га и тре ћа (пре те жно 
има три или две стро фе у пе сма ма, са ре фре ном на кон сва ке стро фе), истог об ли ка 

24 Нор троп Фрај, исто, 332.
25 „Оно што чи ни вр ли ну пе снич ке дик ци је је сте ње на ја сно ћа али без про сто те. До ду ше, дик-
ци ја је нај ја сни ја кад узи ма обич не ре чи, али је нео т ме на (...) Дик ци ја по ста је уз ви ше на и от кла-
ња про сто ту кад се слу жи нео бич ним из ра зи ма, а нео бич ним из ра зи ма зо вем ту ђи цу, и ме та-
фо ру, и про ду же ни цу, и уоп ште сва ки из раз ко ји од у да ра од обич ног го во ра. Али, ако би ко 
унео у дик ци ју све нео бич не из ра зе за јед но, то би би ла за го нет ка или вар ва ри зам; ако би пе-
сник спе вао не што са мо у ме та фо ра ма, то би би ла за го нет ка, а са мо са ту ђи ца ма, то би био вар-
ва ри зам. Јер и то је сте су шти на за го нет ке да ве зу је оно што је не мо гу ће ве за ти, а опет го во ри 
о не че му што је ствар но (...) За то је по треб но да се ти об ли ци не ка ко здру же: тим по ступ ком, 
ту ђи ца, и ме та фо ра, и украс, и дру ге већ по ме ну те вр сте, учи ни ће да се укло ни обич ност и про-
сто та, а упо тре ба обич ног из ра за до но си ће дик ци ји по треб ну ја сно ћу.“ Ари сто тел, О пе снич-
кој умет но сти, „За вод за из да ва ње уџ бе ни ке Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је“, Бе о град, 
1966, стр. 30.
26 „Стих ко ји се сав, слог по слог, ри му је са прет ход ним сти хом“, ви де ти Реч ник књи жев них тер-
ми на Дра ги ше Жив ко ви ћа.
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(углав ном 16 bars, ли ни ја, сти хо ва) тре ба да бу ду та кве да се са њом сла жу. Да би се 
ре чи сло жи ле у обра зац тре ба упо тре би ти до ми шља тост, во ди ти ра чу на о пре ла зи ма 
из ме ђу стро фа/од ло ма ка да би се до ча рао ри там и ди на мич ка осци ло ва ња што до-
при но си успе ло сти му зич кој струк ту ри у це ли ни. На су прот реп дис кур су, ко ји је ис-
кљу чи во усме на ве шти на где текст као гра фи ја ни је то ли ко ва жан, у ви со ко у мет нич кој 
по е зи ји, ко ја се за сни ва ис кљу чи во на гра фи ји, а рет ко на го во ре њу, раз ра ђе ност 
об ли ка (со нет, ба ла да, се сти на, ма дри гал итд.), за јед но са свим дру гим кон вен ци ја ма 
ко је је дан пе сник про на ла зи за се бе, по ка зу је ко ли ко је по ет ски по кре тач да ле ко од 
бр бља ња и жвр ља ња. Сто га сма трам, да го во ри ти у овом ма ни ру по е зи ју за сно ва ну 
на чвр стим прин ци пи ма, спо ју ло гич ког и је зич ког би лан са са ре флек си јом и ар ти ку-
ла ци јом у ко ме оства ру је ег зи стен ци јал ну ауто но ми ју, оба стра не, и реп дис курс и 
по е зи ја, ква ли та тив но мо гу да про фи ти ра ју. 

И у бр бља њу и у жвр ља њу све до чи мо о од но су ме ђу ре чи ма, њи хо вој му зи ци, 
при вла че њу ре чи ко је прет хо де или сле де, или за то што на њих упу ћу је ри му ју ћа реч, 
због свог зна че ња у од ре ђе ном кон тек сту пре ма дру гим зна че њи ма, бо гат ству асо-
ци ја ци је итд. То је исто вре ме но нај ве ћи ква ли тет и нај ве ћи не до ста так реп дис кур са. 
Раз лог тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да је реп му зи ка хи брид ни жа нр и као та кав не рас-
по ла же ин стру мен ти ма, већ де о ни ца ма по сто је ће му зи ке на ко ју се ни же текст. Ни че о-
вим ре чи ма, „Умет нич ки не моћ ни чо век ства ра се би не ку вр сту умет но сти упра во 
ти ме што је он не у мет нич ки чо век по се би. За то што и не слу ти ди о ни зиј ску ду би ну 
му зи ке, он ужи ва ње у му зи ци пре тва ра за се бе у ра зу мљи ву слов ну и звуч ну ре то ри ку 
стра сти у sti lo rap pre sen ta ti vo (кур зив Б. Ж.) и у сласт пе вач ке ве шти не.“27 Ово не под ра-
зу ме ва да су реп ар ти сти не му зи кал ни, на про тив, мно ги ме ђу са вре ме ним ар ти сти ма 
има ју ви со ко му зич ко обра зо ва ње и сви ра ју не ко ли ко ин стру ме на та, али у исто ри ји 
на стан ка жан ра тре ба се под се ти ти да је он на стао упра во из не до стат ка, од но сно не-
мо гућ но сти за фор мал ним му зич ким обра зо ва њем си ро ма шне де це из ге та са африч-
ким на сле ђем и африч ком му зи ком као тра гич ким ми том. Сто га, оно што си ро ма шан, 
не мо ћан чо век је ди но мо же да учи ни ка да не мо же да има не што што же ли, је сте да 
ство ри од оно га што има, дру гим ре чи ма, да из у ме.28 

Иако јој је по кре тач про зни, ова „по е зи ја“ по ку ша ва да по ста не вољ ни асо ци ја тив-
ни чин и по ка зу је исте по те шко ће ко је је на под све сном ни воу са вла да ла књи жев но-
у мет нич ка по е зи ја. Не мо же мо за не ма ри ти ра ни је по ми ња ну ре то рич ку чи ње ни цу 
да по е зи ја ко ју смо чу ли на на ма не по зна том је зи ку у на ма мо же да иза зо ве за нос и 
уз бу ђе ње. Све да је у пи та њу до слов но бр бља ње ко је по дра жа ва тек ин стру мен тал 
или му зич ку из вед бу, те се на по слет ку осе ти мо ус кра ће ни ма услед од су ства сми сла 
и зна че ња, не мо же мо по ре ћи ма гиј ско свој ство је зи ка ко је оста је као је ди на и ап со-
лут на вред ност. Али у том слу ча ју, ужи ва ти у тек сту а не раз у ме ти га, зна чи, ка ко ка же 
Фрај, „ужи ва ти у про јек ци ји соп стве ног ду ха“, за раз ли ку од тек ста у ко јем „ужи ва мо“ 
из истин ских раз ло га раз у ме ва ња. Ево шта је о то ме за пи сао Ни че:

27 Фри дрих Ни че, исто, стр. 172.
28 „[ч]ак и на ше пе снич ке умет но сти мо ра ле су се раз ви ти из уче них по дра жа ва ња, и ми у глав-
ном деј ству ри ме још спо зна је мо на ста ја ње на шег пе снич ког об ли ка из ве штач ких огле да ту-
ђим, учев ним је зи ком“ (Ни че, Ро ђе ње тра ге ди је, стр. 163).
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Слу ша о ца ко ји пе ва ну реч хо ће раз го вет но да чу је, пе вач за до во ља ва на тај на чин 
што ви ше го во ри не го што пе ва и па те тич ни из раз ре чи по о штра ва у том по лу пе ва њу: 
по о штра ва њем па то са он олак ша ва раз у ме ва ње ре чи и са вла ђу је пре о ста лу по ло ви ну 
му зи ке. Пра ва опа сност ко ја му сад пре ти је у то ме да му зи ци у не вре ме да пре ва гу, чи ме 
би се па тос го во ра и раз го вет ност ре чи сме ста и не ми нов но упро па сти ли: док он, с дру-
ге стра не, увек осе ћа на гон ску те жњу да у му зи ци на ђе оду шке и вир ту о зно ис так не свој 
глас. Ов де му при ска че у по моћ „пе сник“, ко ји му пру жа до вољ но при ли ке за лир ске ин тер-
јек ци је, по на вља ње ре чи и ре че ни ца итд.; на тим ме сти ма пе вач мо же да се од ма ра у 
са свим му зич ком еле мен ту, без об зи ра на реч. Сме њи ва ње осе ћај но упе ча тљи вог али 
са мо на по ла пе ва ног го во ра и са свим пе ва них ин тер јек ци ја, ко је по чи ва у су шти ни sti lo 
rаppresentativo, на сто ја ње да се у на глој про ме ни на из ме нич но де лу је час на по јам и пред-
ста ву, час на му зи кал ну осно ву слу ша о ца, то ли ко је не при род но и умет нич ким на го ни ма 
ди о ни ског и апо лон ског под јед на ко уну тар ње про тив реч но, да нам се на ме ће за кљу чак 
о по ре клу ре чи та ти ва из ван свих умет нич ких на го на. Ре чи та тив се пре ма овом опи су 
мо же де фи ни са ти ме ша ви ном еп ског и лир ског из ра жа ва ња, и то ни по што не ка уну тра 
по сто ја на ме ша ви на, ко ја се код та ко са свим раз ли чи тих ства ри ни је мо гла по сти ћи, 
не го са свим спо ља шња кон глу ти на ци ја по пут мо за и ка, за што у обла сти при ро де и ис-
ку ства уоп ште не ма узо ра. 

(Ро ђе ње тра ге ди је, стр. 169)

Ин си сти ра ти на ме ло дич но сти у по е зи ји или то ме да по е зи ја тре ба да бу де ме ло дич-
на, би ло би бе сми сле но, та у то ло шки мо ме нат, јер у ма њој или ве ћој ме ри сва по е зи ја 
има сво ју ме ло дич ност. Је ди но је нео п ход но про ник ну ти у ње ну уну тра шњу струк ту ру, 
утвр ди ти тем по, од но сно ри там ко ји би би ли нај по год ни ји за ње но усме но, вер бал но 
ар ти ку ли са ње. Бр зи на као по зи тив на ка рак те ри сти ка реп дис кур са исто вре ме но мо же 
да бу де и не до ста так при вер бал ној ар ти ку ла ци ји пе снич ког ма те ри ја ла, ка да слу ша-
лац не мо же да се вра ти на од ре ђен ис каз или сли ку. Уоста лом, ово ва жи за сва ки вид 
усме ног из ра жа ва ња. Сла бо или пак ва ља но оправ да ње мо же да се тра жи у на ру ше-
ној људ ској па жњи и сма ње ном ка па ци те ту ме мо ри је за са др жа је ова квог ти па. Ком-
про ми сно ре ше ње ко је би ујед но суп тил но ис по љи ло на ме ру ауто ра овог тек ста, би ло 
би из ра же но кроз ауто по е тич ки гест – ка да би ре ци пи јент имао текст пред со бом 
пе сма би иза шла из окви ра пу ког чул ног на дра жа ја и до сти гла сво је ис пу ње ње кроз 
два ме ди ја: ауди тив ног и ви зу ал ног. 

На ме ра ми је би ла да пред ста вим ка ко пе снич ки текст ни је са мо гра фич ки/аку стич-
ки фик си ра на ве ли чи на, већ да он по сто ји у ни зу екви ва ле на та, а да не ке од сво јих 
еле ме на та мо же да све де на сам знак о по ста ја њу. Ујед но, то је ње го ва ди на мич ка 
сна га. Пе снич ки текст је струк ту ра ко ја са мим тим мо же да сво је ин те грал не де ло ве 
са др жи in po ten tia (мо гућ но сти); у њој је под јед на ко струк ту рал но ак тив на и при сут-
ност и од сут ност. Син те зом два аспек та, гла сов но-ауди тив ног и се ман тич ко-гра фич ког 
у слу жби ре то рич ке умет но сти и ве шти не, реп му зи ка и по е зи ја у вре ме ну сла бље ња 
свог зна ча ја мо гу да вра те не што од сво јих по ти сну тих и за бо ра вље них вред но сти, а 
исто вре ме но да по вра те са мо по што ва ње кроз из гу бље но оп ште ње са све том и са 
тим да ис пу не сво ју фун да мен тал ну, сим бо лич ку и по ли тич ку функ ци ју, као гла си ла 
на ро да, то пло ме ра дру штва и на ше ре ал но сти.
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Та ко ђе сам по ку шао да по ка жем ка ко ће чи та лац, прет ход но про чи тав ши пе сму/
текст на па пи ру, свом уху пре ве сти ви зу ал ни струк тур ни обра зац ко ји, ка да се пре ве де 
у аудио-вер бал ну или са мо вер бал ну ди мен зи ју, не ће ума њи ти књи жев но у мет нич ку 
вред ност пе снич ког тек ста, већ ће га, на про тив, про ду би ти, вра ћа ју ћи при том по е-
зи ју из во ру и по че лу, а то је жи ва реч, го во ре ње пе сни ка-ауто ра. Реп ма нир ми се због 
ње го вог по зна ва ња, не по сред но сти и оп се га вер бал ног са оп шта ва ња учи нио као 
нај а де кват ни ји пред ло жак. С об зи ром да се ли ри ка свих вре ме на обра ћа уху, „мо ра 
се у бу дућ но сти оче ки ва ти тре ну так ка да ће по е зи ја опет вра ти ти го во ру“.29 Овим при-
ме ром исто вре ме но упу ћу јем на ка нон ске ауто ре, тј. пе сме/тек сто ве ко ји мо гу да бу ду 
тре ти ра ни/ма ни пу ли са ни овим обра сцем, уз прет ход но тра же ње аде кват ног рит ма 
и тем па њи хо вом из ра зу (уко ли ко већ ни су рит мич ко-ме трич ки уре ђе ни, као на при-
мер по е зи ја Шар ла Бо дле ра итд.); а с дру ге стра не, тре ба ука за ти и на тек сто ве пе са ма 
(сон го ва) у по пу лар ној кул ту ри ко ји мо гу да бу ду пу бли ко ва ни и чи та ни као по е зи ја 
(као нај по зна ти ји при ме ри из 20. ве ка: по е зи ја рок пе ва ча гру пе The Do ors, Џи ма Мо ри-
со на, или тек сто ви Мар ги те Сте фа но вић и Ми ла на Мла де но ви ћа, рок са ста ва Ека та ри-
на Ве ли ка (ЕКВ). Овом при ли ком бих упу тио и на не ко ли ко стра них и до ма ћих са вре ме-
них реп ар ти ста: Eyedea, Sa di stik, Kri stof Kra ne, Slug (At mosp he re), Sa ge Fran cis, Aesop Rock, 
EL-P, So le; Twenny, Су ид, Zu pany, Кле мен за, Ne ver mind...

29 Т. С. Ели от, исто, стр. 189.




