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ПО Е ЗИ ЈА И ВЕК: РЕ ФЛЕК СИ ЈА О  
ВАС КУ ПО ПИ1

Ка ко срп ска по е зи ја у прет ход ном ве ку из гле да кад се са гле да из на ше, са да шње 
пер спек ти ве, ли ше не сва ке уто пи је и ве ре у ра ди кал но бо љу су тра шњи цу или у ла ко 
ра зу мљи ве и оствар љи ве про јек те еман ци па ци је? По е зи ја је од дав ни на би ла об лик 
раз ме не и уза јам но сти, сан о ис ку ству, ма ги ја ко је се де ли на дар. Мо же ли она то би ти 
ов де и са да? Свет 20. ве ка се кри ста ли сао као свет ис пу њен не за до вољ ством и ма те ри-
ја ли змом у ко јем ипак по сто ји отво ре на и не си гур на умет ност ко ја све до чи о то ме ка ко 
смо по ста ли стра ни са ми ма се би. Ком плек сно и не про зир но са вре ме но дру штво во ди-
ло је ка по е зи ји ко ја је за о би ла зна, ме та фо рич на, але го рич на, че сто и са ма не про зир на. 
Срп ска по е зи ја два де се тог ве ка мо же се по сма тра ти и као ти хи раз го вор при ја те ља у 
ко јем се, усред че сто не под но шљи ве бу ке, ипак слу те тај не све та. Ни је те шко сло жи ти 
се с чи ње ни цом да су до га ђа ји и про це си из 20. сто ле ћа ме ња ли на ше ис ку ство. Као што 
на јед ном ме сту бе ле жи При мо Ле ви: „Же ле ли ми то или не, све до ци смо и сно си мо 
те жи ну те чи ње ни це.“ Ис ку ство да нас ни је на це ни, али та мо где га има оно по тра жу је 
и но ви од нос пре ма је зи ку као те ме љу из ра жа ва ња ње го ве на пе то сти. 

Вр ти мо се у за ча ра ном кру гу, јер жи ви мо у до ба ка да је све ве за но за је зик у кри зи: 
по е зи ја, фи ло зо фи ја, ис ку ство. У том сми слу, глав ни „за да так“ по е зи је 20. ве ка био је 
вр ло те жак: она је не пре ста но мо ра ла да се су о ча ва с по ре клом је зи ка, да тра жи 
истин ску мо гућ ност обра ћа ња у све ту увек већ ис при ча них при ча, и у све ту нај пре 
по сте пе ног и по том ве о ма убр за ног про це са пра жње ња ве ли ких иде о ло шких на ра-
ти ва. Услов по е зи је је да до во ди у пи та ње је зик, а кроз је зик и на шу сли ку све та. Али 
шта она да чи ни кад је та сли ка си ро ма шна и кад је је зик по стао ору ђе ма те ри ја ли зма? 
Сто га мо дер на пе сма ни шта не пре при ча ва, она хо ће да ка же, она је чи ста же ља да се 
ка же не што усред ег зи стен ци јал не оша му ће но сти. Ко ја и ка ква реч мо же да ство ри 
до га ђај? Шта оста је од пе сме на кон што се сру шио свет? Шта оста је од пе сме на кон 
што се сру ши ла по е зи ја? Упр кос то ме што је глас по је дин ца, по е зи ја је та ко ђе ко лек-
тив на и осли ка ва мо гу ће на чи не тра га ња за сми слом у обла сти пра зни не. Она чу ва 
на ду да мо же мо би ти го спо да ри је зи ка и са мих се бе и да је вео не што што мо же ко-
нач но да пад не пред на ле ти ма истин ског жи вље ња. 

Сход но то ме, по е зи ја је по сре до ва ни об лик по ли тич ке кри ти ке, јер др же ћи се соп-
стве ног пред ме та, она, ка ко пи ше Те ри Иглтон у књи зи Ка ко чи та ти пе сму, мо же да 
има су штин ске им пли ка ци је за суд би ну кул ту ре као це ли не. Не сме мо за бо ра ви ти да 
су пе сме мо рал ни ис ка зи и то, вра ти мо се још јед ном Иглто ну, „не за то што са оп шта-
ва ју стро ге су до ве у скла ду с не ким ко дом, већ за то што се ба ве људ ским вред но сти ма, 

1 По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Вас ка По пе (1922–1991).
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зна че њи ма и ци ље ви ма“. У ово ме се мо же тра га ти за од го во ром на пи та ње за што је 
са вре ме но дру штво по е зи ју гур ну ло на вла сти те ру бо ве: у њој, на и ме, увек по сто ји 
не ка не ла год ност, она је, бу ду ћи да по све ћу је ис ку ство ко је је одав но по че ло да сме-
та, увек по ма ло, ако је пра ва, не зва ни гост што до но си исти ну. 

Ме сто пе сни ка ни је би ло ни ти је сте за јам че но и не про бле ма тич но. Књи жев но по-
ље то ком 20. ве ка пру жа осе ћај ве ли ког бро ја кри за ко је усме ра ва ју и на нео би чан 
на чин огра ни ча ва ју по гле де на свет мно гих пи са ца. Пе сни ци се на до ве зу ју на мно штво 
си ту а ци ја ко је обе ле жа ва ју епо ху, али и на не у хва тљи ви и не сво дљи ви кон текст по-
е зи је уну тар ли те рар ног си сте ма ко јем при па да ју. 

Ме ђу те о ре ти ча ри ма књи жев но сти је би ло пред ло га да се исто ри ја књи жев но сти 
не ба ви пе ри о ди ма и прав ци ма, већ бит ним го ди на ма ко је су озна чи ле ду бо ке пре о кре-
те у књи жев но сти. Иа ко се ова квом ар хе о ло шком ста но ви шту мо гу из ре ћи озбиљ не 
за мер ке (пре ви ше је до га ђа ја у сва кој го ди ни; по сто ји увек на кнад на, за ка сне ла ре-
цеп ци ја ко ја ни је ну жно син хро на; не ма до слу ха ме ђу раз ли чи тим до га ђа ји ма ко ји се 
исто вре ме но зби ва ју...), чи ни се да је пр вих го ди на ше сте де це ни је 20. сто ле ћа, у по-
ве сти срп ске по е зи је истин ски до га ђај, ко ји не са мо што је оста вио ду бо ке тра го ве у 
по то њим де це ни ја ма, не го је до вео до пу ног ис пу ње ња по тра гу за пе снич ком тај ном 
ко ју су хра бро от по че ли на ши ро ман ти ча ри, на ста ви ли сим бо ли сти, а раз об ли чи ли 
аван гар ди сти. Тих го ди на по ја ви ло се не ко ли ко бит них књи га – 87 пе са ма Ми о дра га 
Па вло ви ћа, Пе сма ти ши не Сте ва на Ра ич ко ви ћа и Ко ра Вас ка По пе – ко је по тра гу за 
пе снич ком тај ном учи ни ле сло же ни јом, иза зов ни јом и суб вер зив ни јом. И мрач ни јом.

Ови пе сни ци су би ли кључ не фи гу ре у су ко бу са нео кон зер ва ти ви змом и дог ма-
ти змом со ци ја ли стич ког ре а ли зма ко ји је до вео до па ра док са по ли тич ке ди мен зи је 
про из и шле из ра та и ре во лу ци је. Јер, ако је у умет но сти, ко ја је нај ду бља сли ка чо ве-
ка, по треб но оче ки ва ти про зир не, рас при ча не или чак иде а ли зо ва не при ка зе ствар-
но сти, ка ко је он да мо гу ће и да ље твр ди ти да ре во лу ци о нар на власт чи ни ишта у 
пре ва зи ла же њу људ ског оту ђе ња и ства ра њу усло ва за истин ску сло бо ду и за јед ни-
штво? Мо дер на по е зи ја је, као раз об ли ча ва ње тај не, од са мих по че та ка би ла бор ба 
про тив вла да ју ће иде о ло ги зо ва не про зир но сти. Сто га и ни је чуд но што је упра во на 
тлу ли ри ке на ста ла пр ва мо гућ ност го во ра о сло же но сти и те ско би по сле рат не ег зи-
стен ци је ко ја, на су прот ве ли ким обе ћа њи ма, ни је ус пе ла да пре ва зи ђе сле пе ули це 
гра ђан ског ка пи та ли стич ког дру штва. По е зи ја је, ка ко се чи ни, би ла по вла шће ни об лик 
из ра жа ва ња ам би ва лент но сти да тог исто риј ског тре нут ка. У исто вре ме, на За па ду је 
по ста ја ло ја сно да књи жев ност ви ше ни је све та и не при ко сно ве на и да су уста но ве 
не моћ не да је за шти те и на мет ну као под ра зу ме ва ни мо дел људ ско сти – као што је 
би ло уну тар ху ма ни стич ке кон цеп ци је, ко ја је са ма по се би за слу жи ла те мељ ну кри-
ти ку по сле кр ва вих свет ских ра то ва и де ко ло ни за ци је.

Бо ри слав Ра до вић је оправ да но твр дио да у (срп ској) по е зи ји с Вас ком По пом на-
сту па „отво ре ност по ну ђе ног та јан ства“. Ис пи су ју ћи ре чи-ко сти ко је за ста ју у гр лу, 
ого ле ва ју ћи свет до ко сти ју и ком би ну ју ћи стра стве ни дар за чи та ње и раз у ме ва ње 
тра ди ци је, фи ло зоф ски ег зи стен ци ја ли зам, на сле ђе над ре а ли зма и по е зи ју ап сур да, 
По пи на жи ва пе снич ка реч нам у исти мах го во ри за што жи ви мо и за што док жи ви мо 
у ства ри не жи ви мо. Ду а ли тет људ ског би ћа, по де ље ног, ка ко би ре као Па скал, пре ма 
свр си и пре ма бро ју, ов де је из ра жен пре вас ход но кроз свет ства ри, а не кроз рас пе-
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ва ну сфе ру осе ћа ња или кроз пси хо ло шки при ступ (по то њи ће пра ву ме ру на ћи у 
по е зи ји Сте ва на Ра ич ко ви ћа). Ста па ју ћи ра зно род не по ступ ке и мо ти ве, По пи на син-
те тич ка по е зи ја афир ми ше, до не кле на тра гу Мом чи ла На ста си је ви ћа, но во и дру га-
чи је пра во на сло же ност, на тај ну, ко ја се сад из ра жа ва асо ци ја тив но, ме та фо рич ки, 
елип тич ки. Ка ко при ме ћу је Иван В. Ла лић, код овог пе сни ка су ре чи, пре ме ште не у 
но ви кон текст, „оп те ре ће не до гра ни ца но си во сти“. У ди ја ло шкој пе сми „Ка ле нић“ (у 
пи та њу је ма на стир у Шу ма ди ји) до бро се уо ча ва ју По пи не фор мал не ве шти не, оли-
че не у сме њи ва њу тер ци на и ди сти ха, где се од ре ђе ни са др жа ји (нпр. про шлост –бу-
дућ ност) ве зу ју за тип стро фе, док се гра да ци ја оства ру је на су же ном про сто ру пр вих 
сти хо ва кра ће стро фе (бо је сви ћу, бо је зру, бо је го ре). Ре зул тат је сна жна фи гу ра тив ност 
и асо ци ја тив ност, ко ја у ста тич ни мо ме нат фре ске уно си ди на ми зам ства ра ња и ра за-
ра ња, као и сву коб тре нут ка упи та но сти и нео д луч но сти су бјек та у исто ри ји. А та кво 
је, пре ма јед ном По пи ном за пи су, и пе сни ко во ме сто док пи ше пе сму: „Не где где ти 
про стор ни је ви ше за пе та ма. Не где где си за бо ра вио и са мо га се бе. (...) Ис под пе сме, 
ду бо ко ис под ње ти је ме сто: као сва кој зе мљи хра ни тељ ки.“ 

За да так пе сни ка је да бу де ак ти ван, да спо ји не спо ји во, спон та ност и из у зет ну мо-
дер ност, те да на слу ти ка ко свет мо же би ти дру га чи је а да се ти ме на ив но не за не се, 
јер тре ну так пе сме је тек тре ну так у та ми бив ство ва ња. Код По пе се стреп ња и оту ђе ње 
не пре тва ра ју у па сив ност, већ по ста ју ак тив ни прин ци пи ства ра ња, ам би ва лент ног 
и по нор ног тре нут ка пе ва ња о чо ве ку у де цен три ра ном све ту ис пу ње ном чу до ви шти-
ма скри ве ним у пре би ва ли шти ма ма лих сва ко днев них ства ри. 

Ме та фо ра „оп сед ну те ве дри не“ нат кри љу је овај бо га ти пе снич ки опус ко ји као да 
на сто ји, ка ко је ре че но, да оту ђи са мо оту ђе ње уз упо тре бу цр ног ху мо ра и гро те ске, 
оли че них у фи гу ри ко ња ко ји „обич но“ има осам но гу и не ка ко пре жи вља ва у свом 
кру жном па клу. А по том до ла зи и игра, ко ја ни је ни оду шак ни бег су бјек та од оту ђе не 
сва ко дне ви це, већ, ка ко све до че пе сме „Пре игре“, „Жму ре“ и „Јур ке“, мо да ли тет пре-
жи вља ва ња, по и сто ве ће ног са гу бље њем се бе. 

По па је за и ста спе ци фи чан пе сник, јер ства ра до та да не за ми сли ве спо је ве на род-
не по е зи је и бај ке и мо дер них ур ба них и ег зи стен ци јал них са др жа ја без упа да ња у 
пси хо ло ги зам и мо ра ли зам. По па је тврд и иро ни чан ау тор ко ји нас, на шав ши вла сти-
ти су ве ре ни је зич ки из раз, ба ца у по нор („Зев“) над ко јим је по са ђе но ока ме ње но 
сун це као там ни епи таф на шег ве ка, ка ко чи та мо у пе сми „Зев над зе во ви ма“:

Био јед ном је дан зев
Ни под неп ци ма ни под ше ши ром
Ни у усти ма ни у че му

Био је ве ћи од све га
Ве ћи од сво је ве ли чи не

С вре ме на на вре ме
Та ма би му ту па та ма очај на
Од оча ја ту и та мо бле сну ла
Ми слио би чо век зве зде

Био јед ном је дан зев
И још из гле да тра је.


