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ДВА ДЕ СЕТ ПЕ СА МА КО ЈЕ БИ МО ГЛЕ 
СПА СИ ТИ АМЕ РИ КУ1

Шта је по шло по злу? Не ка ко смо ово упр ска ли. Ни ка ко ни смо ус пе ли да уве де мо 
по е зи ју у аме рич ки си стем обра зо ва ња, а са мим тим ни у кул ту ру. Мно ги хра бри љу-
ди су по ку ша ва ли и по ку ша ва ли де це ни ја ма, а за си гур но и да ље по ку ша ва ју. По след-
њи по ка за те љи њи хо вог успе ха су уво ђе ње Ро бер та Фро ста, Кар ла Санд бер га и не ких 
де ла Е. Е. Ка минг са, „Љу бав не пе сме Џ. Ал фре да Пру фро ка“ и „На ста ни ци ме троа“ у 
чи тан ке – ова пе сма је об ја шња ва на до из не мо гло сти, али ма кар чи ста и кла сич на, 
ефи ка сна као вак ци на ци ја. Не мо же мо кри ви ти „Ца ра сла до ле да“ за да на шњу рав но-
ду шност пре ма по е зи ји, ни ти је у ре ду кри ви ти Во ла са Сти вен са, ко ји нам је ипак 
оста вио и „Три на ест на чи на по сма тра ња ко са“, пе сму ко ја ће на ста ви ти да за па њу је и 
ин три ги ра ви ше мла дих умо ва не го што их је за ту пље но јед ним ло шим пре да ва њем 
о пе сми о сла до ле ду. Хај де да уме сто то га кри ви мо ушто гље не про фе со ре ко ји ту ма-
че пе сму сат вре ме на у сво јим учи о ни ца ма, ко ји су је и иза бра ли за то што је тре ба 
об ја шња ва ти; пре тен ци о зне, пре по тент не пла та не про фе си о нал них про фе со ра ће 
увек при вла чи ти пе сме ко ји ма је по тре бан про по вед ник. 

Но, ипак смо ома ну ли. Сна жна жи вот на си ла са вре ме не аме рич ке по е зи је ни је 
ус пе ла да се про ву че кроз де тек тор ме та ла у план и про грам др жав них шко ла. Се дам-
де се тих су на ше на де де ло ва ле оправ да но; мр ша ви про фе сор са зу лу фи ма, го спо дин 
Огил ви, ко ји се за ба вљао са про фе со ри цом у ми ни-сук њи са пло ча ма Џо ан Ба ез („Ђа ци, 
мо же те ме зва ти Брен да“), ге штет не ром је умно жа вао и ана ли зи рао тек сто ве пе са ма 
Сај мо на и Гар фан кла. На о ру жа ни по е зи јом Ло рен са Фер лин ге ти ја и Ри чар да Бра у ти-
га на, пет на е сто го ди шња ци су пи са ли пр ве пе сме Џи ма Мо ри со на, Ке ру а ко ва по ја ња 
ег зи стен ци ја ли стич кој но ћи.

Али се ни ка да ни је при ми ло. Ома ну ли смо. 
На рав но, увек ће би ти оне рет ке де це ко ја сва ка ко раз у ме ју; ко ја су схва ти ла, за и-

ста схва ти ла „Дар ср ца на шег, че сто ман љив и то је све!“, схва ти ла за то што су стар ма-
ла, ван ред но, на пред но упо зо ре на на зам ке жи во та од ра слих, бес крај не при ли ке за 
са мо и зда ју, ар ми ју ла жних вред но сти ко је их окру жу ју. Они су ти ко ји су на па мет на у-
чи ли „До вер ску пла жу“ и на ма тур ској ве че ри је про му кло ре ци то ва ли сим па ти ји на 
зад њем се ди шту ше вро ле та, а он да још јед ном по сле жур ке ода бра ним при ја те љи ма. 

Но, ипак, оп ште је по зна то да је пра ва жи ва аме рич ка по е зи ја од сут на из на ших 
др жав них шко ла. Пре да ва ње по е зи је је за тих ну ло, и пеј заж мла дог ума ко ји мо же за-

1 Из вор ник: Tony Ho a gland, “Twenty Po ems That Co uld Sa ve Ame ri ca“, у: Twenty Po ems That Co uld 
Sa ve Ame ri ca and Ot her Es says, Min ne a po lis: Graywolf Press, 2014, стр. 140–153. 
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па ли ти са мо по е зи ја по стао је мра чан, не на се љен и тих, као учи о ни ца чи ја се вра та 
не отва ра ју, чи ји су за сто ри на ву че ни. 

Ово ни је са мо ште та због то га што је по е зи ја на ша за јед нич ка ри зни ца, и по треб на 
нам је ње на жи вот ност, ње но по што ва ње под све сног, ње на спрем ност да про ми шља 
дво сми сле ност; по треб но нам је да жа ло сно го во ри исти ну о људ ском ста њу и по-
треб не су нам ње не ма што ви те пред ста ве лин гви стич ке сло бо де, ко је се су прот ста-
вља ју гро теск ним ма ни пу ла ци ја ма оп ште кул ту ре. По треб но нам је тре ни ра ње емо-
ци ја кроз ко је нас во ди по е зи ја. По треб но нам је да нам по ка же на зна ке оно га што 
сле ди: сло мље но ср це, пре жи вља ва ње, не у спех, из др жљи вост, раз у ме ва ње, и још 
сло мље них ср ца.

То ком го ди на упо знао сам мно го из у зет них про фе со ра ен гле ске књи жев но сти 
ко ји сту ден ти ма уме ју да пред ста ве по е зи ју жи во пи сном и ствар ном, али они су из у-
зе так. Углав ном је ве ћи на про фе со ра је зич ке умет но сти из гу бље на ка да је реч о по-
е зи ји. Они се ни ка да ни су упо зна ли са ње ном све жи ном и ви тал но шћу. Сто га, не са мо 
што ни су уве ре ни у соп стве ну спо соб ност да пре да ју по е зи ју, не го ни у соп стве ну 
спо соб ност да је чи та ју! И, што ни је ни чуд но, не зна ју ко је пе сме да пре да ју. 

Пр ви део ре ша ва ња про бле ма је ве о ма јед но ста ван: мо ра да се ура ди ре ви зи ја 
спи ска пе са ма ко је се из у ча ва ју у шко ла ма. Мо ра мо на пра ви ти но ви жи ви до ку мент 
„ка та лог“ до сту пан про фе со ри ма као и уче ни ци ма. Пре жва ка ни кла си ци – „Пут ко јим 
ни сам по шао“, „Чу ла сам му ву ка да сам уми ра ла“, „Не од ла зи ти хо у ту бла гу ноћ“, све 
те ве ли ке и вред не пе сме – мо ра ју би ти укло ње не и за ме ње не но ви ма. Осве жа ва ње 
ка нон ског са др жа ја и то на раз бу ди ло би про фе со ре и уче ни ке сву да, и ожи ве ло наш 
осе ћај за вред ност и зна чај по е зи је. Уко ли ко би смо то по сти гли, мо гли би смо да об-
но ви мо ди ја лог, пре да ва ња, све. 

Али, чу јем да не ко про те сту је, зар ни су ста ре пе сме до вољ но до бре? Зар ве ли ке 
пе сме не оп ста ју због сво је вред но сти и при влач не су због сво је ду го трај но сти? Љу-
бав, смрт, раз дор, ра дост, уса мље ност – зар ово ни су те ме на ших за јед нич ких пе са ма 
ко је се стал но по на вља ју и ко је су увек ре ле вант не? По вла ђу ју ћи са вре ме ном не ума-
њу је мо ли ка ли бар умет но сти ко ји пред ста вља мо сво јој омла ди ни? Зар то ни је ка пи-
ту ла ци ја пред по вр шном кул ту ром и ером јед но крат не упо тре бе? 

Ова ква пи та ња про ма шу ју по ен ту, јер по е зи ја се не пре но си са јед не ге не ра ци је 
на дру гу. Ла нац кул ту ре је пре ки нут, што зна сва ко ко је обра ћао па жњу. Шта ви ше, 
пи са ној ре чи је по треб на об но ва. Умет ност мо ра стал но би ти ажу ри ра на. „До вер ска 
пла жа“ и „Мо јој го спи не сја су на шце из зе на“ ни су из гу бље не већ по но во на пи са не, 
из но ва и из но ва, сто ти ну пу та у сва кој но вој ге не ра ци ји. 

Да су ан то ло ги је ор га ни зо ва не та ко да пред ста вља ју на чин на ко ји ве ћи на нас за-
пра во учи, по че ле би у са да шњо сти и кре та ле се ка про шло сти. Ја сам чи тао Ло рен са 
Фе р лин ге ти ја пре не го што сам чи тао Д. Х. Ло рен са, ко га сам чи тао пре не го што сам 
чи тао То ма са Ва ја та. Ка да је књи жев ни апе тит под стак нут, на ста ви ће да тра жи но ве 
уку се. Чи та лац ко ји се пр во за љу би у Би ли Ко линс или Ме ри Оли вер ла ко мо же да 
за лу та до ан то ло ги је у ко јој се на ла зе Еми ли Ди кин сон и То мас Хар ди. 

Дру ги део ре ше ња про бле ма је мно го ком пли ко ва ни ји: осим по нов ног ус по ста-
вља ња аме рич ког ка но на, мо ра мо осно ва ти основ ни план и про грам, спи сак пе са ма 
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за јед нич ких на шим уче ни ци ма и на шим гра ђа ни ма. У овом ду ху пре по ро да, иза брао 
сам два де сет пе са ма за ко је ве ру јем да их тре ба укљу чи ти у овај план и про грам – де ла 
за ко ја ве ру јем да нас мо гу обо га ти ти за јед нич ким реч ни ком при ча, вред но сти, ре фе-
рен ци. Крат ка об ја шње ња и оправ да ња ко ја сам на вео за де сет од ових два де сет пе-
са ма не ма ју циљ да уни ште по тен ци јал за ин тер пре та ци ју ко ји је део жи вот не си ле 
јед не до бре пе сме. На про тив, на дам се да ће под ста ћи про у ча ва ње обла сти вред них 
да бу ду да ље кул ти ви са не у том ми сте ри о зном уну тра шњем про сто ру, аме рич ком уму.

По е зи ја нас учи ети ци из бо ра

Да би сте за ми сли ли ова кву бу дућ ност обо га ће ну по е зи јом, мо лим вас да за ми сли-
те ка ко не где у со ба ма за са стан ке ви со ких та ва ни ца ко је од је ку ју, у на шој пре сто ни ци, 
за се да ко ми тет кон гре са. Сре ди на ле та у Ва шинг то ну, бо кал во де је на сто лу, ка пљи це 
кон ден за ци је цу ре низ ње га; лед се ис то пио. Ком пли ко ван пред лог за ко на је на сто лу 
и зах те ва да се из ва жу по тре бе по ли тич ке са да шњо сти на су прот по тре ба ма бу дућ но-
сти; ре ци мо, да се пру жи при о ри тет суб вен ци о ни са њу про из вод ње ку ку ру за на ме-
ње ног за ета нол, уме сто би ло ко јој дру гој ал тер на ти ви бен зи ну. Су ви ше фар ме ра на 
Сред њем за па ду за ви си од ових суб вен ци ја. Али ако би се по ли ти ка пре ма суб вен ци-
ја ма про ме ни ла са да, стра да ли би фар ме ри. 

„То је као пе сма Ви ли ја ма Ста фор да“ ре че је дан од кон гре сме но вих по моћ ни ка. 
„Ко ји бе ше на слов – она о ср ни?“ 

„Пу ту ју ћи кроз мрак“, ре че пред став ник из Кан за са. Пе сма по чи ње ова ко: 

Пу ту ју ћи кроз мрак про на ђох ко шу ту
мр тву на пу ту по ред ре ке Вил сон.
Обич но је нај бо ље пре ва ли ти их у ка њон:
пут је узак; на гло скре та ње би мо гло при зва ти још смр ти.

„То је та“, ре че по моћ ник. „Да, та сце на где тип мо ра да од лу чи да ли да гур не ср ну 
са ли ти це ка ко би пут био без бед ни ји – иа ко је бре ме ни та и но си ла не.“

„Ако је из бег не, мно ги мо гу по ги ну ти“, ре че не ко дру ги. 
„Да“, ре че пр ви за ко но да вац. „Ево нас ов де, спре ма мо се да од лу чи мо да су не ки 

жи во ти ва жни ји од дру гих, да би смо очи сти ли пут за са о бра ћај. Да ли ће мо да гур не-
мо ср ну са ли ти це?“

„Ка да та ко ка жеш“, ре че дру ги, „ми слим да би тре ба ло да са че ка мо.“
„То ни је од лу чи ва ње“, ре че тре ћи кон гре смен. „То је оду го вла че ње. Ја ка жем да 

од мах гла са мо.“

...По крај те пла нин ске ста зе окле вао сам.

На фа ро ви ма ау то мо би ла ти ња по зи ци ја;
ис под ха у бе спо кој но пре де мо тор.
Ста јао сам у од сја ју то плог ау спу ха што по ста је цр вен;
око на ше гру пе мо гао сам чу ти ка ко ди вљи на ослу шку је.



89

Пре ми шљах се мно го за рад свих нас – мо је је ди но скре та ње –
и он да је нај зад гур нух пре ко ру ба ли ти це у ре ку.

„Пу ту ју ћи кроз мрак“ је ве о ма по зна та пе сма ко ја го во ри о лу цид ној етич кој ди ле-
ми у осно ви сва ког мо рал ног из бо ра. 

По е зи ја по шту је са мо ћу и са мо спо зна ју

Ево још јед ног при ме ра. Же на, ко ја је од ско ра раз ве де на од му жа, са ко јим је би ла 
у бра ку два де сет и пет го ди на (за љу био се у сво ју ин струк тор ку јо ге), остав ши у гра ду 
у ком су за јед но жи ве ли, са да от кри ва ка ко је то би ти са мац са пе де сет го ди на. Ве о ма 
је за у зе та на свом по слу и мо же да под не се да не, али но ћи су те шке и за кљу чу је да је 
нај бо ље из бе га ва ти ви но у ве чер њим са ти ма. Ми сли да би мо гла оста ти са ма до кра ја 
жи во та. 

Јед не ве че ри, у во зу на пу ту ку ћи, се ти ла се пе сме из де се тог раз ре да – „Бам бус и 
пти ца“. Ка да је сти гла у стан, по тра жи ла ју је на Ин тер не ту. Ау тор ка је Лин да Грег: 

У под зем ној ка сно у ноћ.
Че ка ла сам ме тро из цен тра
код Че тр де сет дру ге ули це.
Хо да ла сам та моам о
по пе ро ну.
Пре у мор на да уде лим ко ји ди нар.
Пи љи ла сам у на слов ни це ма га зинâ
на ки о ску. Не ка при ли ка у на ран џа стом 
пр слу ку про ми ну иза ме не,
по вла че ћи цр но цре во за со бом.
Ва гон се за у ста вља и вра та се отва ра ју.
Сва ли ца су без из ра жај на.
Усре ћу је ме да бо ра вим
ме ђу овим љу ди ма
што оста вља ју сло бод на ме ста
јед ни из ме ђу дру гих.

Раз ве де на же на про на ла зи фо кус чи та ју ћи пе сму. „Под се ти ла ме је“, го во ри сво јој 
при ја те љи ци на ред не не де ље, „да по сто ји до сто јан ство у то ме ка да си сâм. Се ћаш ли 
се же не у пе сми? Она ви ди све та ко ја сно за то што је са ма.“

„Да“, ка же при ја те љи ца. „По но сна је због то га што је са ма.“
„Не, ни је то баш по нос – она са мо ви ди шта је пред њом. За то што је умор на. Мо же 

да ви ди јер је ис цр пље на и пре пу ште на са мој се би. Иа ко су они дру ги љу ди мо жда 
не срећ ни и си ро ма шни, по пут ње, она ни је од го вор на за њих. Они не тре ба да се ме-
ња ју. Они не мо гу да се ме ња ју. Сви они су на про сто то што је су.“

„Не ма сра мо те ни са жа ље ња.“
У ре ду је би ти уса мљен, јер су и сви оста ли уса мље ни. По сто ји са у че сни штво у 

са мо ћи.“ За ста је.
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„То је као ег зи стен ци ја ли зам са ша лом и ру ка ви ца ма.“
„А шта је са ти пом у пе сми, ко ји про ла зи и ву че цре во за со бом? Ни ка да то ни смо 

ус пе ли да схва ти мо на ча су.“
„Не знам шта је са тим цре вом. Да ли све мо ра да пред ста вља не што?“

По е зи ја под сти че од ва жност

У овом тре нут ку се мо жда осе ћа те као да слу ша те про по вед у сти лу Ви ли ја ма Бе-
не та на те му По е зи ја као Мо ра ли са ње. Тај осе ћај је са мо де ли мич но оправ дан. Не ма ју 
свих два де сет пе са ма ко је сам иза брао „по у ку“ као глав ну те му. Њи хо ва ко рист ни је 
та ко огра ни че на или пред ви дљи ва. Пе сме су ег зи стен ци јал но не кон вен ци о нал не: док 
не ке де лу ју као опре ма за фи ло зоф ски фит нес, осми шље не за са мо у са вр ша ва ње, 
дру ге мо гу ли чи ти на си јам ске мач ке. Раз мо три те, као при мер не че га не пред ви дљи-
вог, сле де ћу пе сму Ке ри Јо хан сен:

За црн це и бел це ве ле да ће
иш че зну ти бу де мо ли гле да ли
јед ни у дру ге су ви ше ду го
по себ но мла ђи уз ра сти –
по себ но де ча ци и де вој чи це

ду жи на по гле да бе ше
по сма тра на са стра не
као кра љев ску зми ју
што од ме ра ва ба кре ну отров ни цу
док су ру ке мај ки и оче ва не жно
при вла чи ле и сти ска ле сво ју де цу

за бел це и црн це ве ле да ће
иш че зну ти ако али ни ко ни кад ни је то
ре као на глас ни ко ни је то ре као
уоп ште и ни ко ни кад
ни је про збо рио ку да су
они што ни су слу ша ли
оти шли

Ње на пе сма нам по ма же да име ну је мо ка рак те ри сти ку дру штве ног пеј за жа ко ју 
сва ки Аме ри ка нац пре по зна је; из вла чи на отво ре но и у на ше за јед нич ко вид но по ље 
ми сте ри ју ра се и зло коб ни на чин на ко ји се она ма ни фе сту је у на шим дру штве ним за-
јед ни ца ма. Опи су је укле то ста ње ко је је по сле ди ца по ти сну тог зна ња. Шта ви ше, пе сма 
не из бе га ва сло же ност ка ко би ство ри ла сла га ње. Не оп ту жу је, ни ти осу ђу је ни ти за по-
ма же; не го во ри ни из по зи ци је тла чи те ља ни ти жр тве. Глав ни тон пе сме је чу ђе ње, што 
је чи ни без бед ним ме стом са ко га мо же да се за поч не раз го вор на осе тљи ву те му.

Уз не ми рен убр за ном еро зи јом за јед нич ког зна ња ме ђу Аме ри кан ци ма, ли бе рал ни 
ин те лек ту а лац Е. Д. Хирш пре у зео је на се бе за да так да ис пра вља кул ту ру сво јим 
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бест се ле ром Кул тур на пи сме ност (1987). Он је твр дио да без про ши ри ва ња за јед нич-
ког реч ни ка – Бе не дикт Ар нолд, Сиг мунд Фројд, Краљ Лир, спро во ђе ње про хи би ци је, 
Хлад ни рат, Емет Тил, уде ша ва ње гра ни ца из бор них ди стрик та ра ди фа во ри зо ва ња 
јед не по ли тич ке пар ти је – кул тур но тка ње Аме ри ке би се опа ра ло и про па ло. И за и ста, 
уко ли ко не на ста ви мо да об на вља мо и до пу њу је мо сво је за јед нич ко ин те лек ту ал но 
вла сни штво, по ста ја ће мо све глу пљи, има ће мо ма ње раз у ме ва ња јед ни за дру ге, би-
ће мо раз дво је ни ји. 

Кон струк ци је кул тур ног иден ти те та мо гу би ти три ви јал не или ва жне, ток сич не или 
хран љи ве, про ла зне или трај не. Кул ту ра по зна тих лич но сти ко ја де лу је све при сут но 
у на шем вре ме ну вр ста је ве штач ке за ме не за кул тур но зна чај но ме сто ко је су за у зи-
ма ли бо го ви и ми то ви у на шој ко лек тив ној има ги на ци ји. Ле ген де о прин це зи Ди ја ни 
или Мај клу Џек со ну или Еј ми Вај нха ус ло ше су за ме не за при че о Пер се фо ни – мно-
ги ма су сим па тич не, иа ко им не до ста је осно ве за про све ти тељ ство. Као што бр за 
хра на ими ти ра пра ву хра ну, ве штач ка кул ту ра ими ти ра и свр га ва пра ви мит. Пра ва 
кул ту ра не гу је на шу спо соб ност да ви ди мо, осе ћа мо и раз ми шља мо. Да је нам моћ. 
Ве штач ка кул ту ра нас чи ни па сив ним, ома мље ним ма те ри ја ли сти ма. 

Умет нич ка де ла ко ја су ва жна за кул ту ру ус по ста вља ју но ве ре пе ре ва жно сти, раз-
би ја ју ико не, оте ло вљу ју но ва при зна ња за љу де и вре ме на. „За ра ња ње у олу пи ну“, 
Гра ђа нин Кејн, „Пру фрок“, Глен ге ри Глен Рос. У по е зи ји, као и у дру гим об ли ци ма умет-
но сти, не ка де ла су зна чај на из кул тур них раз ло га не ка из естет ских. Обе ка те го ри је 
су ле ги тим не, и на рав но не ка да се пре кла па ју. Умет нич ка де ла не ка да из гу бе об лик 
и звуч ност, ин тен зи тет и зна чај, за пет го ди на или де сет или пе де сет – и шта има ло ше 
у то ме? Ре ла тив на вред ност „бе смрт ног“ и „са вре ме ног“ би ла је те ма мно гих ин те лек-
ту ал них де ба та, али због че га ове две ка те го ри је не би мо гле да ко ег зи сти ра ју?

Иде а ли зо ва на Аме ри ка ко ју је за ми шљао Хирш – под у пр та сми сле ним ожи вља ва-
њем ста рих и но вих тра ди ци ја – би ла би она у ко јој су пе сме део уљуд но сти и за до-
вољ ства за сто лом, на ко јој го сти и до ма ћи ни спон та но по чи њу да ре ци ту ју пе сме, у 
ко јој пе сме мо гу при род но и ко ри сно да се уба це у раз го вор на би ло ко ју те му. Да ли 
је та ква кул ту ра уоп ште мо гу ћа?

По е зи ја ре ха би ли ту је је зик

„Ба ла да о на ран џи и гро жђу“ Мју ри јел Ру кај зер мо же нас на у чи ти не што о основ-
ном сми слу је зи ка. Шар мант на и по уч на, пе сма по ста вља пи та ње шта зна чи ка да је 
је зи ку до зво ље но да бу де не по у здан. Пи та се, шта се он да де ша ва са кул ту ром? 

На кон што за вр шиш свој по сао
на кон што окон чаш свој дан
на кон што про чи таш сво је шти во
на кон што за бе ле жиш сво је ми сли –
оти ди низ ули цу до те зге са хотдо го ви ма,
је дан блок низ пут па пре ко.
У уза вре ло по сле под не у ис точ ном Хар ле му у два де се том сто ле ћу.
.......................................
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Франк фур те ри це, франк фур те ри це цвр че на че ли ку
та мо где се про да вац хотдо го ва осла ња –
ни чег ви ше не ма на пул ту
осим уо би ча је не две ма ши не,
јед на за гро жђе, пра зна, и јед на за на ран џе, пра зна,
су о ча вам се с њим у сре ди ни.
Цр ни де чак до ла зи, гле да у хотдо го ве, на ста вља да ље.

По сма трам чо ве ка ка ко сто ји и си па
у до бро по зна ти об лик
све тло љу би ча сто у онај обе ле жен са НА РАН ЏА
на ран џа сто у онај обе ле жен са ГРО ЖЂЕ,
на пи так од гро жђа у ма ши ну обе ле же ну са НА РАН ЏА
и на пи так од на ран џе у ГРО ЖЂЕ.
Са мо јед на реч ве ли ка и ја сна, не дво сми сле на, на сва кој ма ши ни.

Пи там га: Ка ко ће мо од сад па убу ду ће чи та ти
и на ла зи ти сми сао у оно ме што смо про чи та ли? –
Ка ко мо же да пи ше и да ве ру је у оно што је на пи са ла,
онâ омла ди на с дру ге стра не ули це,
док ти на ста вљаш да си паш гро жђе у НА РАН ЏУ
а на ран џу у ону обе ле же ну са ГРО ЖЂЕ?...

Он гле да у две ма ши не и он се сме ши
и он сле же ра ме ни ма и сме ши се и си па опет.
Мо гло би да бу де на си ље и не на си ље
мо гло би да бу де цр но и бе ло, же на и му шка рац
мо гло би да бу де рат и мир или би ло ко ји
би нар ни си стем, љу бав и мр жња, не при ја тељ, при ја тељ.
Да и не, би ће и неби ће, оно што ра ди мо и оно што не ра ди мо.

На ћо шку у ис точ ном Хар ле му
ђу бре, шти во, искрен осмех, си ло ва ње,
за бо рав ност, вре ла ули ца што оди ше уби ством,
бе дом, уса хлом на дом,
чо век на ста вља да си па гро жђе у НА РАН ЏУ
и на ран џу у ону обе ле же ну са ГРО ЖЂЕ,
си па на ран џу у ГРО ЖЂЕ и гро жђе у НА РАН ЏУ до ве ка.

Очи глед на на ме ра Ру кај зе ро ве да под у чи мо же да иза зо ве ре флек сну не ла го ду 
ме ђу љу би те љи ма по е зи је. Ка да је умет нич ко де ло усме ре но ди рект но на „јав ну до-
бро бит“, пр ви при го вор се ја вља у ве зи са тим ко ји је пра ви раз лог за умет ност? Че му 
умет ност слу жи? Ле по ти или исти ни? За ба ви или из град њи ка рак те ра? Да ли вре ди 
по сма тра ти сли ку X због ње них суп тил них бо ја, ру жно ће, иде а ли зма, пред ста вља ња 
исти не, или ње ног ди ја ло га са исто ри јом есте ти ке? Да ли је осно ва умет но сти је дин-
стве ни из раз ин ди ви ду ал но сти или кул тур ног ста ња? Ка да је умет ност оце њи ва на 
или во ље на због сво је „упо тре бљи во сти“, етич ке ко ри сти, умет ни ци и ин те лек ту ал ци 
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за ме ра ју да је умет ност уни же на, ко мо ди фи ко ва на и по јед но ста вље на. Гра ђан ска би-
ро кра ти ја, с дру ге стра не, твр ди да умет ност са ма по се би јед но став но ни је до вољ на. 
Али ако би смо ре кли да су игра ли шта у основ ним шко ла ма, са пе ња ли ца ма и љу ља-
шка ма, на пра вље на ка ко би раз ви ја ла ко ор ди на ци ју и рав но те жу код де це, да ли би 
то игра ли шта учи ни ло де спот ским и ма ње за бав ним? 

Пе сма Ру кај зе ро ве из но си сво ју иде ју крат ко и си ло ви то, и прем да пе сме не мо-
ра ју да има ју ин струк ци је на кра ју ка ко би оправ да ле сво је по сто ја ње, ње на упе ча-
тљи во успе ва у сво јој ми си ји. Аме ри ка нац ко ји је чи та ни ка да не ће узе ти здра во за 
го то во об ман љив, не та чан је зик ко ји нас окру жу је у ре кла ма ма и по ли ти ци на исти 
на чин на ко ји су бјект у ње ној пе сми то ра ди. Она нас за пра во под сти че да ви ди мо 
ис ква ре ност је зи ка она ко ка ко тре ба да бу де ви ђе на: као етич ку из да ју, ни шта ма њу 
од ег зи стен ци јал не увре де, ко ја има лан ча не по сле ди це. На ран џа уме сто гро жђа, 
гро жђе уме сто на ран џе – не тач но пред ста вља ње та ко ба нал них ства ри мо же де ло-
ва ти три ви јал но на су прот ла жи о оруж ју за ма сов но уни ште ње, али та кве ства ри 
отва ра ју пут ка дру гим об ма на ма. „Ба ла да о на ран џи и гро жђу“ пру жа сва ко ме ко се 
са њом су срео ко ре ла тив, ре фе рент ну тач ку по мо ћу ко је мо же пре по зна ти ка ко од-
ре ђе не по ја ве у све ту (у овом слу ча ју рав но ду шност) ане сте зи ра ју наш је зик и ти ме 
пот кра да ју на шу ствар ност. 

На рав но, пе сме у на шем пла ну и про гра му мо гу ком пли ко ва ти и про тив ре чи ти 
јед на дру гој на ко ри стан на чин. 

„Ба ла да о на ран џи и гро жђу“ го во ри о ети ци је зи ка и по тре би за ве ро до стој ним 
го во ром. Го ру ћем фор му ли са њу те исти не мо же мо у на шем има ги нар ном пла ну и 
про гра му су прот ста ви ти „Ка да сам чуо уче ног астро но ма“ Вол та Вит ме на, ко ја ис ти че 
над моћ ти ши не и при ро де над уче ним је зи ком и иде ја ма. У Вит ме но вој пе сми су су прот-
ста вље на два на чи на уче ња, и пе снич ки су бјект се за ла же за бе жа ње из шко ле: 

Ка да сам чуо уче ног астро но ма,
Ка да су до ка зи, бро је ви, свр ста ни пре да мном у ко ло не,
Ка да су ми по ка за ли ма пе и ди ја гра ме, да их са би рам, де лим и пре ме ра вам,
Ка да сам се део и чуо астро но ма ка ко пре да је, уз мно го апла у за, у са ли за пре да ва ња,
Ка ко бр зо сам нео бја шњи во умо ран по стао и слаб,
Док ни сам устао и ишу љао се, од лу тао сам,
У та јан стве ни вла жни ноћ ни ва здух, и по вре ме но
У са вр ше ној ти ши ни ди зао по глед ка зве зда ма.

„Ка да сам чуо уче ног астро но ма“ пред ста вља стру ју ан ти ин те лек ту а ли зма, ко ја је 
по зна ти део аме рич ке тра ди ци је са мо до вољ но сти и не за ви сно сти. Пе сма твр ди да 
при род ни чо век не ма по тре бу за су вим ре ци то ва њем школ ског зна ња. За пра во, као 
што је Емер сон пред ла гао, по сао је сва ког пра вог Аме ри кан ца да оде на по ље и ство-
ри соп стве ни је дин стве ни од нос са уни вер зу мом. Вит ма но ви сти хо ви оте ло вљу ју тај 
аме рич ки на ра тив. 

Да ли је та ко те шко по ве ро ва ти да са мо два де сет пе са ма ко је за јед но по се ду је мо 
и це ни мо мо гу на пра ви ти раз ли ку у аме рич кој кул ту ри? Скеп тич ни смо због свог уко-
ре ње ног уве ре ња да је по е зи ја ане мич на, те шка и оп скур на. Ве ру је мо да, као и дру ги 
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об ли ци умет но сти, по е зи ја мо ра би ти на си лу на мет ну та љу ди ма; да је по е зи ја ушто-
гље на, пре фи ње на, ум на, ри мо ва на; да је она тест ко ји по сто ји ка ко би се одво ји ли се-
ља ци од есте та. На кра ју кра је ва, та ква пре о вла ђу ју ћа пред ра су да прет по ста вља да је 
кул ту ра са мо при ве зак еко ном ском ре а ли зму, не шко дљи ви до да так на шим жи во ти ма. 

Пот це ни ти при влач ност умет но сти зна чи пот це ни ти не са мо по е зи ју, већ и људ ску 
при ро ду. На ша глад за ми том, при чом и ди зај ном је ве о ма ду бо ка. Сма трам да су исти-
не ко је ове пе сме но се ве о ма очи глед не. Уко ли ко не во ли мо пе сме, раз лог је ве ро-
ват но у то ме што љу де не под у ча ва мо пра вим пе сма ма. Ипак, не зна ње и устру ча ва ње 
пред умет но шћу је не што што се пре но си као епи де ми ја, са про фе со ра на сту ден та. 
На кон што је ге не ра ци ја ма др же у из гнан ству, по е зи ју ће уско ро по че ти да по сма тра ју 
ушто гље ним кра јем ве ли ких ку ћа са за кљу ча ним вра ти ма, у ко је ни ко не же ли да за ђе. 

По е зи ја сма њу је сек су ал ну на пе тост и под сти че ра до зна лост

„То по гра фи ја“ Ше рон Олдс мо гла би сру ши ти ока ме ње но уве ре ње школ ства да 
по е зи ја не ма ни ли би до ни сми сао за ху мор. Ова пе сма има за циљ да се у свом на ра-
ти ву по за ба ви те мом сек са на здрав и вра го ласт на чин. „То по гра фи ја“ та ко ђе же ли да 
под у чи да се мо же про на ћи за до вољ ство у про ши ре ној ме та фо ри и је зи ку ко ме је 
до зво ље но да се пре тум ба ва на ин ди рект не спо ред не на чи не:

На кон што смо пре ле те ли пре ко зе мље
ле гли смо у кре вет, по ло жи ли сво ја те ла
де ли кат но јед но до дру гог, као што се по ла жу ма пе
ли цем у ли це, Ис ток спрам За па да, мој
Сан Фран ци ско на су прот твог Њу јор ка, твој
Фа јер Ај ленд на су прот мо је Со но ме, мој
Њу Ор ле анс ду бо ко у твом Тек са су, твој Ај да хо
ја сно на мо јим Ве ли ким Је зе ри ма, мој Кан зас
го ри на спрам твог Кан за са твој Кан зас
го ри на спрам мог Кан за са, тво је Ис точ но
стан дард но вре ме ути ску је се у мо је
Па ци фич ко вре ме, мо је Пла нин ско вре ме
ку ца у рит му твог Цен трал ног вре ме на, тво је
сун це се бр зо по ди же зде сна мо је
сун це се бр зо по ди же сле ва твој
ме сец се спо ро по ди же сле ва мој
ме сец се спо ро по ди же зде сна све док
сва че ти ри не бе ска те ла
не са го ре из над нас, за пе ча ћу ју ћи нас у јед но,
сви на ши гра до ви су гра до ви бли зан ци,
све на ше др жа ве су ује ди ње не, јед на
на ци ја, нео де љи ва, са сло бо дом и прав дом за све.

Бив ши ла у ре ат аме рич ке по е зи је Ро берт Пин ски јед ном при ли ком је ре као да би 
аме рич ка по е зи ја би ла мно го то пли ја и при сту пач ни ја уко ли ко би укљу чи ва ла ви ше 
сек са, ху мо ра и на си ља – док је у не ким слу ча је ви ма умет нич ки укљу чи ла не што 
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„жи вот не вул гар но сти“ по пу лар не кул ту ре, по не кад ју је и од ба ци ва ла. Пе сма Олд со ве 
од ба цу је учма лу ели ти стич ку ат мос фе ру ко јој се ми, љу би те љи кул ту ре, мо ра мо стал но 
опи ра ти. Та ко ђе, отва ра вра та мно штву до дат них ди ску си ја на раз не те ме, од па три-
о ти зма до пор но гра фи је, од нео бич ног за до вољ ства ко је пру жа ју фо не ме („Со но ма“) 
до при ро де на го ве шта ја („Остр во ва тре“). Бог игре је Ерос, и по не кад је умет ност во-
ђе на ли би дом. Си гур но би се мно го ви ше књи га по зајм љи ва ло из би бли о те ка ка да би 
Аме ри кан ци зна ли да је по е зи ја сек си. „То по гра фи ја“ при ка зу је јед ну од не ве ро ват них 
ства ри у ве зи са аме рич ком по е зи јом: бри ли јант на је у то ме што мо же би ти за све и 
сва ко га. Мо же би ти ви со ко или ни ско ми ме тич ка, за бав на, по у зда на, про во ка тив на, 
увре дљи ва, ум на и ми сте ри о зна.

По е зи ја при зна је да пред сто је не во ље

Наш пол је то ли ко не раз ре шив део на ших жи во та и иден ти те та да мо же мо сло бод но 
ре ћи да ће мо про ве сти чи тав жи вот рас пе тља ва ју ћи исти не и ми сте ри је соп стве ног 
по ла. Род на ли те ра ту ра је то ли ко број на јер је на пор да се раз у ме пол је дан од основ-
них; брит ка хи трост по е зи је уда ра ди рект но у срж ве ћи не те ма, укљу чу ју ћи и ову. Док 
се у „То по гра фи ји“ го во ри са одо бра ва њем о сје ди ње но сти у сек су, у „Му шкар цу и 
же ни“ Ала на Фелд ма на се на мно го озбиљ ни ји на чин го во ри о не за о би ла зним раз ли-
ка ма из ме ђу му шкар ца и же не. Од сеч ним, бр зим, пре ки ну тим сти хо ви ма пе сма на-
бра ја стра стве не сум ње и по до зре ња ко ји сва ки пол има ка оном дру гом. Фелд ма но ва 
пе сма отва ра за ди ску си ју те му за те мом, а ни јед ну не за тва ра:

Из ме ђу му шкар ца и же не
Гнев је ве ћи, јер сва ки би му шка рац во лео спа ва ти
У на руч ју сва ке же не
Ко ја би во ле ла спа ва ти у на руч ју
Сва ког му шкар ца, за ко га би ве ро ва ла да ни је
Ши зо фре ни чар, за ко ју би ве ро вао
Да ни је хи по хон дар
За ко га би ве ро ва ла да је не ће оста ви ти
Пре бр зо, за ко ју би ве ро вао да га не ће
За др жа ти пре ду го,
Же не че сто гле да ју у реч men
Ка ко оби та ва у ре чи wo men
Као да је сва ка же на у се би но си ла му шкар ца и јад,
И да ни ма пла ка ла
За раз ли ку од му шкар ца
Чи ји плач тра је не ко ли ко се кун ди и раз ди ре
Гр ло као кан џа –
Јер се раз ли ку ју у бо ли
Као и у те ли ма
Же на ви ди бол му шкар ца као
Се бич лук, му шка рац ви ди же нин бол
Као сла бост, не до ста так
Жен ске бо ли као чвр сти ну, не жност му шкар ца
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Као пре зре ње,
Ко је је за пра во страх,
Му шкар чев страх као не стал ност...
А ипак про ла зе ко ла пре ко мо ста као ре ка све тла
У сва ком му шка рац и же на.

Те шко ће и раз ли чи то сти су огром не – „А ипак про ла зе пре ко мо ста као ре ка све тла 
/ у сва ком му шка рац и же на.“ Фелд ма но ва пе сма је те шка, исти ни та и до вољ но жи во-
пи сна, због че га за слу жу је ме сто у на шој за јед нич кој ан то ло ги ји. На умет нич ки на чин 
по чи ње са по ста вље ним али ни кад екс пли цит но од го во ре ним пи та њем. Гнев из ме ђу 
му шкар ца и же не је ве ћи од че га? Љу ба ви? Ве ћи од оста лих гне во ва ко је осе ћа мо? 
На чин на ко ји је не пот пу но и отво ре но ко ри шћен је зик на по чет ку пе сме јед на је од 
ства ри ко је овој пе сми да ју шарм и со фи сти ци ра ност. На бра ја ње раз ли ка из ме ђу два 
по ла, очи глед но на ве де но из ис ку ства, исто вре ме но је про во ка ци ја и за до вољ ство 
са мо по се би. Ни је те шко за ми сли ти си ту а ци ју у ко јој би ова пе сма мо гла по мо ћи су-
пру жни ци ма да бу ду то ле рант ни ји јед но пре ма дру гом. 

Пе сме слу же уве жба ва њу бу дућ но сти

Ве ћи на пе са ма се пре но си кроз вре ме, не ке ви ше не ке ма ње. Не ве ро ват но је ко-
ли ко ду го и да ле ко мо гу от пу то ва ти а да и да ље оста ну све же. Да ли је ика да по сто јао 
пе сник ко ји се звао Го во ри-Теч но? То име до де ље но је ау то ру ове пе сме ин ди јан ског 
по ре кла из окру га Осаж, са ко јим ме је упо знао је дан дру ги пе сник. „Пе сма Го во ри-
Теч ног“ ла га на је као успа ван ка и озбиљ на као је ван ђе ље; иро нич на али не по ко ле-
бљи ва о жи вот ним те ма ма. То што го во ри исто вре ме но и лич но и са дис тан цом да је 
јој осе ћај по у зда но сти.

Те гли ти соп стве ни ку ку руз да ле ко –
ко то још во ли?
Пра ти ти цр ног ме две да кроз ши праж је –
ко то још во ли?
Ло ви ти без за ра де, вра ти ти се из ну рен без иче га –
ко то још во ли?
Мо раш да те глиш соп стве ни ку ку руз да ле ко.
Мо раш да пра тиш цр ног ме две да.
Мо раш да ло виш без за ра де.

Ако не, шта ћеш он да ка за ти ма ле ни ма? О че му ћеш им при ча ти?
Јер ло ше је не слу жи ти се раз го во ром што нам га је Бог по слао.
Ја сам Го во риТеч но. Од свих ску пи на сим болâ,

ја сам сим бол сâм по се би.

Пе сма са о се ћај но го во ри ве сти: и ти ћеш ра ди ти, и у уто рак ће ти сав рад про па сти 
и у сре ду ћеш се по но во по ви но ва ти ра ду. Е сад, ово је по ру ка ко ју вре ди укљу чи ти у 
го вор сва ког ђа ка ге не ра ци је у Аме ри ци. Го во ри-Теч но нам по ру чу је да уме сто да 
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тра жи мо услу ге од уни вер зу ма, мо ра мо да не гу је мо му дрост сле га ња ра ме ни ма и 
ве жба мо ми шић упор но сти. „Те гли ти соп стве ни ку ку руз да ле ко... Ло ви ти без за ра де.” 
„Пе сма Го во ри-Теч ног” са сво јим сли ка ма древ ног ра тар ства и ло ва но си још је дан 
слој суп тил них им пли ка ци ја – да смо ми, чи та о ци, чи ме год да се ба ви мо, по ве за ни са 
нај ста ри јим рит мом људ ског на по ра и пре жи вља ва ња. По тре бе и опа сно сти у на шим 
жи во ти ма су се про ме ни ле са мо спо ља, али не и су штин ски. По сто ји хи ља де вр ста 
пе са ма и све по ка зу ју у без број пра ва ца. 

Пе сме нас уче ши ро ко при мен љи вој есте ти ци

Још јед на од ко ри сти ма кар и са мо основ не за ин те ре со ва но сти за по е зи ју је сте на-
чин на ко ји она об ли ку је на шу осе тљи вост на тон, суп тил ност у про ме ни ин то на ци је, 
што нам за уз врат по ма же да се спрет ни је кре ће мо кроз жи вот. Узми мо на при мер про-
ви зор ну де ли кат ну ме ша ви ну иро ни је и при вр же но сти у „Ге ра ни ју ми ма“ Же не вив Та гард: 

Чак и ако су ге ра ни ју ми ве штач ки,
Са свим је све јед но
У дво ри шту ита ли јан ске ко но бе
Ис под ним бу са елек трич не све тло сти
Они су цр ве ни, ни шта ма ње цр ве ни
Због то га ка ко су ство ре ни. Из над
Огле да ло и убру си
У ма ле ним бе лим су до ви ма...
...У по лу чи стој ко но би
Где слу же ве о ма до бру
Ла за њу... цр ве на је чу де сна ра дост
За и ста, а та кви су и љу ди
Ко ји је во ле и за не ма ру ју. На овом ме сту
Има ју и до бар хлеб, та ко ђе.

Та гар ди на пе сма, на пи са на у за ми шље ном, не жном, ме ди та тив ном сти лу, го во ри 
о есте ти ци. Она по ста вља за ни мљи во пи та ње: Да ли не што мо же исто вре ме но би ти 
ве штач ко и пре ле по? Да ли мо дер ни свет са сво јим мно го стру ким илу зи ја ма и да ље 
мо же би ти окру же ње у ком ду ша мо же про на ћи за до во ље ње? Шта ви ди мо, а шта иг но-
ри ше мо из на ви ке? Да ли мо же мо да се на у чи мо да це ни мо сва ко окру же ње? Раз мо-
три те љуп кост скром ног ве штач ког цве ћа! На шти мо ва ти ухо за раз ли ке у то ну зна чи 
не го ва ти буд ност соп стве них чу ла. У „Ге ра ни ју ми ма“ иро ни ја и чу ђе ње („по лу чи ста 
ко но ба“ и „чу де сна ра дост за и ста“ цр ве не) пре пли ћу се и раз мо та ва ју у гла су пе снич-
ког су бјек та. Раз ви ти спо соб ност раз ли ко ва ња та ко де ли кат них мо ду ла ци ја мо же 
би ти ва жан алат за пре жи вља ва ње, ко ри стан чи та вог жи во та. 

Мо гу на ста ви ти да на бра јам при ме ре. Имам спрем ну ли сту – са мо че кам одо бре ње 
од пред сед ни ка. Мо жда би два де сет дру гих ис ку сних чи та ла ца по е зи је мо гли да сми-
сле два де сет дру гих спи ско ва пе са ма, ко је би по слу жи ле слич ној свр си, пе са ма ко је 
би мо гле би ти про кри јум ча ре не у два де сет пр ви век као амај ли је, да во де, ма пи ра ју, 
по др жа ва ју и те ше. По ен та овог есе ја ни је ком плек сна али пе сме за и ста је су.
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Пе сме раз ви ја ју на шу спо соб ност да ма шта мо, то ле ран ци ју за дво сми сле ност и 
не гу ју за хвал ност пре ма не по зна том у људ ским жи во ти ма. Из та ко ком пакт них је зич-
ких струк ту ра, из све га не ко ли ко пе са ма се мо же оја ча ти то ли ко то га што је угро же но 
у на шој кул ту ри. Као аме рич ки пи сац че знем за тим да ова умет нич ка фор ма по но во 
за у зме сво је ва жно и ко ри сно ме сто у кул ту ри, да ура ди шта мо же. По е зи ја мо же по-
мо ћи да раз у ме мо све што нам је по треб но. 

Да би се увео про грам чи та ња и про у ча ва ња по е зи је у обра зов ни си стем при ват-
них и др жав них шко ла по треб но је има ти од ва жност, убе ђе ње и во љу. По треб на је 
во ља про фе со ра да они са ми за во ле по е зи ју и да се ба ве ма те ри ја лом ко ји не ма за 
циљ да ква ли фи ку је, де фи ни ше или те сти ра, већ да отва ра јед ну те му за дру гом у 
бес крај ном ни зу. Да би се пре не ло по ве ре ње мо ра се има ти по ве ре ње, ве ра да јед на 
ма ла до бра ствар има по тен ци јал да на пра ви ве ли ку про ме ну. Са ми на ши жи во ти 
све до че о то ме да је бу дућ ност фор ми ра на из та квих слу чај них су сре та, ма лих при-
хва та ња и на кло но сти. Ма ло-по ма ло, на кло ност бу дућ но сти за ви си од при пре ме и 
ве ли ко ду шно сти про шло сти. Тај уз гред ни, го то во слу чај ни су срет са не за бо рав ном 
ле по том или зна њем – те но ви не ко је до ла зе из по е зи је – упра во је оно што нам омо-
гу ћу је да, као што ка же пе сма Ви ли ја ма Ста фор да, раз ми шља мо за све нас.

Два де сет пе са ма ко је би мо гле спа си ти Аме ри ку

„Два де сет пр ви. Ноћ. По не де љак“ Ана Ах ма то ва
„Бож ја прав да“ Ен Кар сон
„се ћа ње“ Лу сил Клиф тон
„Му шка рац и же на“ Алан Фелд ман
„Аме ри ка“ Алан Гин сберг
„Бам бус и пти ца“ Лин да Грег
„Бо ле сно де те“ Рен дал Џа рел
„За црн це и бел це ве ле“ Ке ри Јо хан сен
„То по гра фи ја“ Ше рон Олдс
„Ди вље гу ске“ Ме ри Оли вер
„На пи са но олов ком у за пе ча ће ном ва го ну“ Ден Па гис
„Ме рен ге“ Ме ри Ру е фле
„Ба ла да о на ран џи и гро жђу“ Мју ри јел Ру кај зер
„Че ка ју ћи Ика ра“ Мју ри јел Ру кај зер
„Аме рич ки кла сик“ Лу ис Симп сон
„Пе сма Го во ри-Теч ног“ Го во ри-Теч но
„Пу ту ју ћи кроз мрак“ Ви ли јам Ста форд
„Ге ра ни ју ми“ Же не вив Та гард
„Кад сам чуо уче ног астро но ма“ Волт Вит ман
„Наш прах“ Ц. Д. Врајт

(С ен гле ског пре ве ла Ива на Буљ)


