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СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТОДСЕК ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСАЖЕТАК. У тексту полазимо од чињенице да критика обично занемарује Попине
позне збирке песама – Живо месо (1975), Кућа насред друма (1975), те
Рез (1981) – имплицитно или експлицитно одричући њихову вредност.
Овај рад настоји да докаже да у наведеним збиркама песама долази до
промена концепта поезије, а не тек до поетичког преображаја унутар
истог концепта модерне поезије. Прва одлика тог новог концепта пое-
зије је реперсонализација песничког чина. Она тражи од нас да уведе-
мо појам песничког субјекта (уместо лирског субјекта). Да бисмо разу-
мели ову промену концепта песништва, употребили смо и термин лич-
ности (песника). У тексту бранимо тезу да је Попа у три збирке песама
које су објављене 1975. године (Вучија со, Живо месо, Кућа насред дру-

ма) желео да прикаже три равноправне компоненте личности: митску,
личну и колективно-политичку. Исто тако, настојали смо да покажемо
како Попине песме из збирке Живо месо треба читати као елементе ис-
куства који чине животну причу личности, а не као естетске објекте не-
зависне од било какве персоналности. У том контексту зрачење поента
замењује зрачење симбола/фигуре која је карактеристична за симбо-
листичку поезију. КЉУЧНЕ РЕЧИ: реперсонализација поезије, искуство, поента, песнички субјект. 1 stalker@eunet.rsРа: је Aримљен 8. окPоLра 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорникао:ржаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017178 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋЧиPање реAрезенPаPивно; зLорника ра:ова Поезија Васка По(е уиз:ању ИнсPиPуPа за књижевносP и умеPносP и ДрушPва Вршац,ле(а варош, из 1997. ;о:ине, оPкрива нам је:ан врло инPересанPанрецеAцијски феномен. Наиме, у овом зLорнику, насPалом шесP;о:ина након Aесникове смрPи, осPале су занемарене ње;ове Aо-сле:ње Pри зLирке Aесама: Живо месо и Кућа насре� �рума из 1975,Pе Рез из 1981. ;о:ине. После:ња зLирка Aесама која је AоLу:илаAажњу Pумача ПоAине Aоезије у овом зLорнику Lила је Вучија со(1975), која Aре:сPавља и ;раничник у PексPу Новице ПеPковића,„Уво: у Pумачење ПоAине AоеPике“. У AоменуPој сPу:ији, зLиркеЖиво месо и Рез сAомињу се уз;ре:но, ка:а ПеPковић у сPиховимаВучије соли, међу миPским и фолклорним сликама, заAази и „сли-ке узеPе из Aесникове Lио;рафије и оLично; живоPа“ (ПеPковић,1997, сPр. 41) :а Lи заPим насPавио: „Оне уPолико више :оLијајуна значају шPо су Aосле Вучије соли – у Живом месу (1975) и Резу(1981) – ;оPово AоPAуно AреоPеле маха“ (ПеPковић, 1997, сPр. 41).Након ове наAомене, очекивало Lи се :а ПеPковић Aоклони Aа-жњу и Pом асAекPу ПоAине AоеPике. МеђуPим, Pо није учинио. Занемаривање Живо$ меса и Реза може LиPи AроPумачено на :ваначина: најAре, ПеPковић мож:а жели :а су;ерише како су :веAоменуPе зLирке ПоAине Aоезије у вре:носном смислу мање ре-леванPне, Aа Pако и не заслужују :еPаљнију AоеPичку анализу.ПосPоји и :ру;а мо;ућносP: ово AрећуPкивање Lи Lило знак :а Aо-еPички лик ових зLирки измиче концеAPу Aоезије коме је Pумачверан. Не Lих желео :а Lу:ем Aо;решно схваћен: AрећуPкивањекоје насPојим :а разумем не уPиче на ПеPковићеву комAеPенци-ју, ниPи на вре:носP ње;ово; PексPа. НаAроPив. Ра:и се о значај-ном PексPу који Lи PреLало :а AрочиPа сваки Aроучавалац ПоAи-не Aоезије. Па иAак, осPаје очи;ле:но :а овај PексP све:очи о из-весној нела;о:и коју ко: криPичара сPвара Aозна ПоAина Aоезија.Неке криPичаре она наво:и на олаке закључке, који, нажалосP,више ;оворе о њиховом (не)разумевању Pо; се;менPа ПоAино;оAуса – оAуса који као шPо је AознаPо може :а Aослужи као сим-Lол Aесничке кохеренције и сPро;осPи – не;о шPо нам Aомажу :аоPкријемо шPа се у Aосле:њим зLиркама :о;о:ило у ПоAинојAоезији, а и Aоезији уоAшPе.2Наиме, :ок се AоеPичке Aромене :ешавају у оквиру исPо; кон-цеAPа Aоезије, релаPивно их је лако маркираPи и разумеPи, јер ихAовезује исPа Aесничка еAисPема (на Aример, :еAерсонализацијаAоезије, сакрализација Aесничко; чина, иP:.). МеђуPим, ка:аAромена у оAусу за:ире у сам концеAP AеснишPва, он:а увек Aо-



ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 179сPоји оAасносP :а криPичар AреLрзо оPAише вре:носP Aоезије иPако AроAусPи :а разуме Aромену.НасуAроP Pаквом не;аPивном сPаву Aрема Aозном ПоAи, мићемо AокушаPи :а разумемо Pу Aоезију, Aре не;о шPо Lисмо Aо-кушали :а је вре:нујемо, Lу:ући :а она сама – за са:а је ово самоAреPAосPавка – мож:а и није шPамAана :а Lи се уAоређивала, увре:носном смислу, са AреPхо:ним зLиркама, колико :а Aосве-:очи Aромену Aесничке концеAције, а самим Pим, и Aромену:уха времена у коме насPаје.НешPо о овим зLиркама сазнајемо из овлашно; ПеPковићево;заAажања: оне се ослањају на Aесникову Lио;рафију и оLичанживоP. Већ се Pу назире о;роман рез у о:носу на Aесничку миPо-ло;ију мо:ерне Aоезије коју каракPерише :еAерсонализацијаAесничко; чина, Lило у смислу Aризивања миPа, о:носно Pра:и-ције (в. ЕлиоP, 1963, сPр. 7–42), Lило у смислу валеријевско; ослу-шкивања о:јека речи унуPар језика који он:а Pворе (симLоли-сPичку) чисPу, аAсолуPну Aесму (Валери, 2010, сPр. 468). Ка:а сеPај рез :о;о:и, он:а је AоPAуно разумљиво :а Pа нова, (ос�-мо-:ерна Aоезија изазива AиPање :а ли је Pо уоAшPе Aоезија. На PоAиPање Црњански неAреки:но о:;овара AоPвр:но у свом PексPуо ње;овим ен;леским савременицима чија је Aоезија реакција наЕлиоPа (Ларкин и Хјуз, између осPалих) (в. Црњански, 1999,сPр. 196–205). МеђуPим, чињеница :а је:ан о:;овор на Pо AиPањеније :овољан, :а се AиPање неAреки:но враћа Црњанском3 и :а2 Не;аPиван сPав о Aосле:ње Pри зLирке ПоAине Aоезије износи Гојко Божо-вић у Aре:;овору за школско из:ање ПоAиних Aесама: „У Aосле:ње Pри Aе-сникове књи;е, израз је ;оPово :ирекPан, чак изненађујуће Aрозиран, а ме-Pафора је у већини Aримера о:усPала о: најLољих сPрана соAсPвене за;о-неPносPи. Ако Pражимо значај ових Aесама, изузмемо ли чињеницу :а их јенаAисао Васко ПоAа и :а међу њима налазимо све;а неколико леAих Aесамаи нешPо више леAих сPихова, најLоље ћемо учиниPи ако Pај значај AоPражи-мо у Pоме шPо је у њима мо;уће лакше AраPиPи и оPкриваPи Aесникову је-зичку и меPафоричку сPраPе;ију. У Живом месу, Кући насре� �рума и Резу на-лазе се ПоAине Aесме из разних времена, о: којих су мно;е насPале уAоре:оса Aесниковим најLољим књи;ама, али се у њима нису нашле, иако Lи Pоомо;ућавали PемаPски AринциAи и AринциAи PемаPизације ПоAине Aоези-је. Ако се нису нашле у овим књи;ама, зашPо су окуAљене у AосеLним књи-;ама? (…) ЗLиља, оPку:а у овој Aоезији Aесме о ‘је:инсPву суAроPносPи’ о са-моуAрављачима, о :ру;им изразима класне свесPи? Да ли оне мо;у :а сPојеAоре: Aесама у којима се јављају LелуPак, мала куPија или неLески AрсPен?Већ сама Aомисао о Lио;рафском Pумачењу – а Pаквим Aомислима нисмосклони, наAроPив – указују колико се ове Aесме разилазе са AоеPичкимсPан:ар:ом ПоAине Aоезије“ (Божовић, 1998, 24–25). 



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017180 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋон увек изнова о:;овора на ње;а, као :а су;ерише :а Pа AоезијаAревазилази оквир мо:ерне Aоезије, Pј. :а је она (ос�-мо:ерна.ОPу:а и нела;о:а: неки криPичари ће је оPAисаPи ексAлициPно,неки ће је само оAисаPи (у смислу Aро:ора свако:невно; живоPа,AрисусPва :окуменPа, AриLлижавања Aрози и Pако :аље), али за-:аPак криPичара, Aре све;а, јесPе у Pоме :а је разуме. Да разумеAеснички концеAP који Pу Aоезију Aроизво:и.Мож:а PреLа иAак кренуPи о: AочеPка, а Pо значи ра:икално: уЖивом месу и Резу, AрисусPвујемо ре(ерсонализацији Aоезије. То је-сPе ра:икалан сPав, али су и Aосле:ице ра:икалне. РеAерсонали-зација Aесничко; чина, након цело; је:но; века у коме је :еAерсо-нализација схваPана као Aеснички аксиом, усAосPавља нови кон-цеAP Aоезије, а не AоеPичку мену унуPар исPо; концеAPа. Наиме,као шPо нам исPорија књижевносPи су;ерише, у оквиру иници-јалне :еAерсонализације мо:ерне Aоезије AосPала су мо;ућа ра-зличиPа AоеPичка разлисPавања. Поре: свих разлика, Pа AоеPич-ка разлисPавања је сAајала уPемељеносP на Pој основној, концеA-Pуалној и:еји Aесничко; чина – он је Lезличан јер нема везе саAерсоном, о:носно личношћу Aесника. Ко: Aозно; ПоAе, Aоезијасе Aоново Aерсонализује.Можемо навесPи неколико ;есPова реAерсонализације у Aоме-нуPим зLиркама: на Aример, у зLирци Живо месо, инсисPира се ек-сAлициPно на PоAониму Вршца. То значи :а је Aеснику сPало :а ушPо већој мери сAречи :а се урLани AросPор ;енерализује или ре-циAира као Гра:, :акле као симLол, који ће се он:а на:овезаPи намо;уће миPске археPиAове (Вавилон, Нови Јерусалим). Вршац изсPихова Живо$ меса није симLол ;ра:а; ње;ова ексAликација можеLиPи AроPумачена само чињеницом :а је у AиPању Lио;рафскачињеница (AознаPо је :а је ПоAа рођен у месPу ГреLенцу, крај Вр-шца), која се налази и у Aо:PексPу ПоAино; Aозивања (ексAли-циPно; и имAлициPно;) на је:но; :ру;о; велико; вршачко; Aе-3 ПиPање :а ли је Aоезија ње;ових ен;леских савременика зLиља Aоезија,кроз Црњанско; Aровејава PексP као сPални, неиз;оворени лајPмоPив. Евоо:јека Pо; лајPмоPивско; AиPања у Црњансковим реченицама: „То је аA-сур:на форма Aоезије, али је Aоезија“ (Црњански, 1999, сPр. 202), „У ори;и-налу – иако Pо није ЕлиоP – Pо је Aоезија, – у Aрево:у, Pо је Aроза.“ (Црњански,1999, сPр. 203); „То је Aоезија аAсур:а, несумњиво, али је Aоезија“ (Црњански,1999, сPр. 203); „Мож:а ће неко о: мојих чиPалаца рећи :а Pо више није Aое-зија, не;о новински извешPај о сексуалном уLисPву, у Aрози. О:враPан. Ја сене слажем. Ја мислим :а ће Aоезија LиPи вечна, иако је оно шPо Aесници Aи-шу Aромењиво, као и живоP љу:ски, као и времена, као и сPолећа у којимаживимо“ (Црњански, 1999, сPр. 205).



ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 181сника, а Pо је СPерија ПоAовић. Веза између :ва Aесника није ов:еосPварена Pек Aесничким, Pра:ицијским афиниPеPом, већ и Lио-;рафском Aовезаношћу. ИсPо Pако, ка:а се у овој зLирци ;ра:скиPоAоними Aесме Aовремено мењају – Бео;ра:, Беч, Бечкерек(Зрењанин) – он:а све Pе Aромене Pакође Aовезује Lио;рафскиAо:PексP. ИсPи Aо:PексP AримеPан је и у зLирци Кућа насре� �рума у којојсе мо;у Aронаћи Aесме које са:рже наAомену о месPу и временунасPанка („Вршац“, „Зи:“, циклус „ЗаAиси о Кући насре: :рума“,иP:.) шPо не Lи PреLало оPAисаPи као иронично :озивање роман-Pичарске AоеPике, ;:е су овакве наAомене Lиле чесPе. НаAроPив,AосPојање наAомена ово; PиAа све:очи о Pоме :а AосPоји јака Aо-PреLа :а се лирски суLјекP Aесме AреоLрази у Aеснички суLјекP,о:носно :а се Aесма Aовеже са Lио;рафијом Aесника. Појам „Aе-снички суLјекP“ ов:е :акле, означава инсPанцу која није ра:и-кално о:војена о: Lио;рафско; Aесника, већ уAраво :озива PуLио;рафију као сасPавни :ео Aоезије.Нова, реAерсонализована Aоезија Aрави рез у о:носу на Aе-сничку миPоло;ију мо:ерне Aоезије и :оPа:ашњи ПоAин оAус.У овом конPексPу, назив ПоAине Aосле:ње зLирке (Рез) не Lи Pре-Lало разумеPи само у смислу AрисусPва Aесама које су о�резане изранијих зLирки, већ и као уAућивање на AоеPички рез у о:носу наосPале зLирке и на је:ан Aеснички концеAP. Слично Pоме, PреLа-ло Lи разумеPи и наслов Живо месо: овај наслов су;ерише сировомесо, нез;оPовљено месо. Наслов нас Aо:сећа :а је :еAерсонали-зација (роцес ;оPовљења Aесме у коме се Aеснички маPеријало:ваја о: Aесника, :а Lи се на крају о:вајања, уоLличио у имAер-соналну Aесму.УAраво заPо реAерсонализована Aесма има у сеLи нече; сиро-во;, живо;, неAрерађено;: она се AерциAира као нешPо не:оврше-но, али не у смислу фра;менPарносPи, већ у смислу не:орађено-сPи Aесничко; маPеријала. У њему је још увек AрисуPан AесничкисуLјекP – не;:е на ;раници између лирско; суLјекPа и Lио;раф-ско; Aесника – који о:Lија :а се AреPвори у лирски суLјекP. УAра-во заPо се на овом месPу сусрећемо са Pерминолошким AроLле-мима: наиме, својсPвено миPоло;ији мо:ерне Aоезије у којој :е-Aерсонализација има кључну уло;у, Pеорија је креирала Pермин„лирски суLјекP“ уAраво како Lи ослоLо:ила оно ја које се Aоја-вљује у Aесми о: Lио;рафско; ја Aесника, на коме је инсисPираороманPизам. То Aре: нас AосPавља сле:еће AиPање: :а ли Pо зна-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017182 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋчи :а је реAерсонализација Aоезије AовраPак на романPичарскувезу између Aесничко; суLјекPа и Aесника?О:;овор на Pо AиPање је не;аPиван. РеAерсонализација Aоезијенеће резулPираPи AовраPком на романPичарски концеAP суLјек-Pа, Aрем:а у самом чину реAерсонализације можемо AреAознаPироманPичарски, :акле хумани имAулс. Ево у чему је разлика: ро-манPизам сушPински велича (Lио;рафско;) Aесника и о:ваја ;ао: заје:нице савременика, којима се имAлициPно Aри;овара :анемају сPваралачку моћ Aесника. РоманPизам, :акле, осамљујеAесника, Pако шPо између живоPа и Aоезије Aрави Aровалију. Ро-манPичарско PемаPизовање исPорије имAлицира уAраво неза:о-вољсPво са:ашњицом, неза:овољсPво савременицима, у о:носуна које се романPичарски Aесник оPуђио. Он је више у AоPрази зазаје:ницом, не;о шPо је њен :ео. ЗаPо је основно оLликоPворносре:сPво романPизма уAраво има;инација. Она је мера оPуђено-сPи романPичарско; Aесника у о:носу на :ру;е љу:е и реалносP.Уз Aомоћ има;инације, Aесник жели :а из;ра:и соAсPвену заје:-ницу неза:овољан неAесничком заје:ницом савременика.Ко: ПоAе, нарочиPо у Aосле:њој зLирци Рез, Aесма AосPаје ме-сPо сусреPа са неAесничким :ру;им. То је кључна разлика којаAеснички суLјекP ове нове, реAерсонализоване Aоезије :ели о:романPичарско; суLјекPа. ЗаPо Pом новом суLјекPу није ни Aо-PреLна машPа. ПоPреLни су му :ру;и љу:и. Примери сусреPа суPолико очи;ле:ни и Pолико чесPи :а их је неAоPреLно наво:иPи.Важније је на;ласиPи уAраво Pај неAеснички каракPер „јунака“Aесама са којима се сусреће Aеснички суLјекP, а Pај феномен не-Aесничко; :осPиже врхунац у Aесмама чији су ;лавни јунацира:ници и ;асPарLајPери („Је:инсPво суAроPносPи“, „Песничковече за ;асPарLајPере“ иP:.). Јасно је :а у Pоме можемо AреAозна-Pи је:ан оAори Aолемички сPав Aрема мо:ерној Aоезији која сеLазирала на алузијама и реминисценцијама на миP, али и у о:но-су на AосPмо:ерну која је имала слуха за књижевне циPаPе (:а-кле, за Aесничко :ру;о) или Aак за циPаPе Aроизво:а кулPурнеин:усPрије, о:носно масовне кулPуре. ПоAина Aоезија не ослу-шкује ов:е ни миP, ни о:јеке речи, ни LивсPвање, већ оLичне љу-:е. ТреLа заPо заAазиPи занимљиву Aаралелу између Aозно; ПоAеи Aозно; Раичковића: ПоAа креира фи;уру слушаоца који слуша:ру;е љу:е, :ок се ко: Раичковића Aојављује фи;ура AосмаPрачакоји о(исује очи;ле:ни, ви:љиви свеP око сеLе, не Pежећи AриPом ни миPској ни језичкој :уLини. Несумњиво, Aоезија се ов:е



ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 183оPвара Aрема неAесничком AросPору али на :ру;и начин не;ошPо је Pо Lио случај у :оLа Коре.Поезија са:а раски:а са хермеPичношћу којој је мо:ерна Aое-зија Pолико Pежила, :ок је исPовремено и AаPила о: ње.4 СамимPим, нови концеAP Aоезије уAућује на нову :рушPвеносP. Песниккоји је Aоново AосPао ценPар Aоезије са:а Aоезију не корисPи :аLи се ослоLо:ио :ру;их, и :а Lи се о: њих изоловао, већ сасвимсуAроPно, :а Lи им се AриLлижио.5На овом месPу се ви:и не:овољносP Aојмова којима оAерише-мо: PреLа AроLлемаPизоваPи и Aојам Aесме као есPеPско; оLјекPа,али и Aојам Aесника.Појам Aесника још увек у сеLи носи Pра;ове :ва миPа: романPи-чарско;, који ;а AосPавља изна: оLичних љу:и, и мо:ерно;, који;а :исPанцира о: љу:ско;, хумано;.6 ПоPреLно је :акле, AронаћиPермин који оLје:ињује човека и Aесника у је:ној фи;ури и заPоћу уAоPреLиPи Aојам личносPи. На :ру;ом месPу7 сам Aоказао :аAосPоји је:на Pра:иција, или Lоље рећи је:ан концеAP књижев-носPи унуPар свеPске и срAске књижевносPи у којој је књижев-носP само је:на о: сфера :еловања Aисца или Aесника: Ракић иДучић Lи мо;ли :а Lу:у Aримери за Pај концеAP, али исPо Pако и4 ТреLало Lи се ов:е Aо:сеPиPи :а ПоAина меPафорика, ПоAина „хермеPич-носP“, ника:а није Lила ра:икална у смислу :а је желела :а :елује зраче-њем о:носно слуPњом смисла. Још је Мишић у свом класичном PексPу о По-Aиној Aрвој зLирци Aесама AримеPио :а ПоAине AоеPске визије „реPко ка::а нису сво:љиве на своју рационалну сушPину; оне се, чак, и формално ло-;ички, ;оPово увек :о краја мо;у ‘о:;онеPнуPи’“ (Мишић, 1976, сPр. 70). ПоAаје :акле, врло оAрезно AрисPуAао моменPу хермеPичносPи у смислу :а ни-ка:а :о краја није AрихваPио симLолисPичко о:вајање означујуће; о: озна-чено;. ТреLало Lи :а се заAиPамо зашPо је Pо Pако. Мож:а заPо шPо је ПоAио:увек Lило сPало :о комуникаPивносPи Aесничко; чина, а самим Pим и :оје:но; оLлика :рушPвеносPи.5 Ов:е не Lи PреLало :а нам Aромакне је:ан AосеLан ;есP :рушPвеносPи у По-Aином есеју Извор живе речи из 1966. ;о:ине. „И AиPају Pе исPо Pако чесPо, ко-ме Pи уAућујеш речи своје Aесме? Ти их враћаш онамо, о:акле си их Aримио,враћаш их њиховом извору. Знаш :а AуP уназа: :о Pо; извора живе речи во-:и кроз срце, кроз ;лаву, кроз :ушу свих љу:и. И Pо оAеP свим љу:има :ајемо;ућносP :а и они речима Aесме оAшPе са Pим живоPо:авним извором.У Pоме, а не у нечем :ру;ом, сасPоји се �руш�венос� [курзив, С.В.], човеко-љуLивосP и хуманосP Aесниково; чина Aисања Aесама“ (ПоAа, 1975, сPр. 502). 6 УAраво заPо Валери може :а осPави сле:ећи ауPоAоеPички заAис: „Мене јеусхићивало у:аљавање о: човека“ (Валери, 2010, сPр. 505). 7 Појам личносPи и ње;ова веза са књижевношћу оLјашњени су у рукоAисуAо: називом Књижевнос� и комен�ари који је PренуPно у шPамAи.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017184 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋВинавер, Црњански, Ан:рић, Краков… У наве:еним случајевимаLо;аPсPво Lио;рафија не Aолази само о: Pо;а ;:е се AуPовало ишPа се :оживело, већ у разноликим :искурсима у којима су Pиљу:и :еловали: они су Lили, сем књижевника, и :иAломаPе, Aу-LлицисPи, а Lили су и AолиPички акPивни. Такође, Aролазили сукроз ра:икалне е;зисPенцијалне сиPуације (раPови, роLије) којесу осPавиле јасан Lио;рафски Pра; у њиховом Aисању.Овај концеAP књижевносPи (суAроPан о: AоPреLе за есPеPскомизолацијом и књижевном ексклузивношћу) мо;ли Lисмо назва-Pи књижевношћу личнос�и. КњижевносP је Pу жижна Pачка је:но;широко; живоPа и је:не Lо;аPе, раз;ранаPе Lио;рафије, а не Pекје:ина и основна :елаPносP, која је неAријаPељски насPројенаAрема свакој :ру;ој :елаPносPи која :ово:и у AиPање PакозвануесPеPску изолацију. Фи;ура личносPи носи у сеLи и:еју ин�е$ра-ције различиPих сфера љу:ско; :еловања, шPо је уAраво сPраноесPеPицизму мо:ерне Aрозе и Aоезије.РеAерсонализација Aоезије ко: ПоAе, али и ко: Раичковића :о-во:и ове Aеснике на Pра; фи;уре личносPи, :о:уше уз извеснао;раничења која су, у неку руку, Aосле:ица исPоријских околно-сPи и личних AолиPичких изLора. На овом месPу ћемо на;ласиPисамо :ве комAоненPе фи;уре личносPи: Aрво, она AревазилазиоAозицију ин:иви:уа/колекPив, Pежећи PоPалиPеPу, и :ру;о,она Aосе:ује живоPну Aричу сачињену о: искусPава.Нова :рушPвеносP ПоAине (ос�-мо:ерне Aоезије су;еришемоћ личносPи :а Aревазиђе оAозицију између ин:иви:уално; иколекPивно;. СPо;а можемо :а кажемо :а је Aозна ПоAина Aоези-ја Aример Aоезије личносPи. Она у сеLи исPовремено са:ржи иPра;ове Aесникове Lио;рафије и о:јеке ње;ово; AолиPичко; (:а-кле јавно;, колекPивно;) сPава. Тако се у зLирци Живо месо као Aо-влашћени PоAоним Aојављује ;ра: Вршац, ро:ни ;ра: Aесника,:ок се зLирком Кућа насре� �рума, оLјављеном исPе ;о:ине, Aосре-:ује Aесниково колекPивно искусPво.КолекPивно искусPво није ов:е суAроPсPављено личним осе-ћањима, као шPо је Pо Lио случај у књижевносPи којој се суAроP-сPавила ПоAина Кора, 1953. ;о:ине. КолекPив и личносP су ов:еисAреAлеPене (оли�ичким сPавом Aесника, који се Aосре:ујеличним искусPвом и који све:очи :а је личносP Lила сAремна :аризикује живоP зара: је:но; AолиPичко; сPава усмерено; ка Aре-оLражају колекPива. Та сAремносP на ризик је оно шPо AолиPич-ком сPаву :аје ауPенPичносP, захваљујући коме он завређује Aо-шPовање, иако не нужно и сла;ање.



ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 185ПоAина Aозна Aоезија Aосре:ује уAраво Pакву врсPу искусPаваличносPи у којој се лични живоP AреAлиће са AолиPичким сPа-вом који сPреми AреоLражају колекPива. Таква је Aесма „Зи:“ изКуће насре� �рума, коју оPвара наAомена „Сећање на LечкеречкизаPвор 1943“. Не само :а ова наAомена Aовезује насPуAајуће сPи-хове са Lио;рафијом Aесника, :о:ајући им Pако је:но ново осве-Pљење, већ она су;ерише је:ан :ру;ачији о:нос Aрема колекPив-ном и AолиPичком. Није у AиPању више LорLа за ауPономијуумеPносPи, као шPо је Pо Lио случај Aе:есеPих ;о:ина Aрошло;века, у :о:иру са наме�ну�им AолиPичким сPавом, већ AоPреLа:а се у фи;ури (Aесничке) личносPи изнова с(оје лично и колек-Pивно-AолиPичко, и Pо на је:ан нов начин: личносP Aо:разумеваи оно лично и AриваPно у личносPи, али и оно колекPивно-Aоли-Pичко, :о ко;а личносP :олази личним AолиPичким изLором исAремношћу :а се за Pај изLор Aо:несе извесни е;зисPенцијалниризик,8 а не Pек AрихваPањем AолиPичке Aрину:е или из Aоли-Pичко; рачуна. Несумњиво :а Pаква Aоезија у којој се AреAлићу лично и колек-Pивно-AолиPичко, Lаца AоPAуно нову свеPлосP на феномен ан$а-жованос�и. Није ов:е у AиPању :а се ан;ажована умеPносP раз-:воји о: умеPносPи Lазиране на есPеPском инPересу, како Lи сеPако :оLила Aримењена књижевносP (в. Десница, 2013, сPр. 364)већ :а умеPносP/књижевносP изражава целину личносPи, цели-ну њено; Aо;ле:а на свеP, а Pо он:а значи и њена AолиPичка схва-Pања и њен лични ан;ажман у AросPору јавносPи о:носно колек-Pива Aа и човечансPва.9 Иако ПоAа у AолиPичком смислу није LиоAријаPељ Борислава Пекића, уAраво Пекићева размаPрања о ан-;ажованосPи и о:;оворносPи :оLро оLјашњавају �и( ПоAине ан-;ажованосPи: „СмаPрам :а сјајне књи;е, ан;ажоване, као и неан-;ажоване, не извињавају личну изолованосP Aисца о: живоPа ње-;ово; :рушPва, ње;ове нације и човека уоAшPе“ (Пекић, 1993,сPр. 54). Пекић ов:е врло јасно наAа:а есPеPску изолованосP Aи-8 Ов:е Lи PреLало :о:аPи још је:ну занимљиву наAомену: личном и колек-Pивном/AолиPичком PреLало Lи :о:аPи и миPску :имензију личносPи. Даје и ову комAоненPу личносPи ПоAа имао у ви:у ;овори нам чињеница накоју, чини ми се, криPика :о са:а није оLраPила Aревише Aажње, а Pо је оLја-вљивање Pри на Aрви Aо;ле: AоPAуно различиPе зLирке – Вучија со, Живо месои Кућа насре� �рума – исPе, 1975 ;о:ине. Не верујемо :а је у AиPању случај-носP. Је:ино оLјашњене ове исPовременосPи је уAраво чињеница :а је ПоAана Pај начин желео :а у фи;ури Aесника (ми Lисмо са:а казали личносPи)инPе;рише Pри комAоненPе: миPску (Вучија со), личну (Живо месо) и колек-Pивно-AолиPичку комAоненPу (Кућа насре� �рума).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017186 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋсца/Aесника, и онај сPав Aо коме књижевносP унаAре: аLолиракњижевника о: еPике у име есPеPске вре:носPи ње;ово; :ела.Ов:е је у фокусу Aара:окс (Pачније хиAокризија) :а нечија књи-жевносP сPоји наоко о:војено о: сваке AолиPичке Aраксе, Aо:;ласним Aозивањем на власPиPу „ауPономију“, а :а исPовременоауPор или ауPорка Aослушно AрихваPа нало;е AолиPичке моћи усфери AолиPичке Aраксе, или се Aак „ан;ажује“ након Aрорачунао :оLиPи која му на основу Pакво; „ан;ажмана“ AриAа:а.10ПоAин AолиPичко-колекPивни ан;ажман у Кући насре� �рума је:ру;е врсPе: он је Lазиран на личном осећању свеPа, које своју ау-PенPичносP ;ра:и на Aесничком све:очансPву :а се за Pај ан;а-жман ризиковао власPиPи живоP (Pо између осPало; су;ерише9 Ако имамо у ви:у :ела Црњанско;, Ан:рића, Пекића, Киша Aа и Павића, (чи-ји је Хазарски речник само :елимично AолиPички AрочиPан – имамо Pу у ви-:у Pумачења Јована Делића у Хазарској (ризми), увек ћемо се сусресPи са на-сPојањем :а се оцрPају конPуре PоPалиPеPа свеPа који у сеLе укључује разма-Pрање инсPанце моћи, њене филозофије, њених циљева и намера, њене Pех-ноло;ије. Примера ра:и, за Роман о Лон�ону Црњанско; се не може рећи :а јеан;ажована књи;а у смислу у коме Lи Pу реч уAоPреLио Ж:анов, али веро-ваPно у срAској књижевносPи нема књи;е која Lоље оцрPава Aејсаж неоли-Lерално;, анPихуманисPичко; Ме;алоAолиса; исPо Pако за Пекићев романКако у(окоји�и вам(ира се може рећи :а Aре:сPавља су;есPивни оLрачун саанPихуманисPичком Pезом :а је исPина увек консPруисана, шPо уPиче нањен AолиPички ан;ажман. Примера Lи мо;ло LиPи још. МеђуPим, већ и ова:ва Aримера Aоказују :а се ов:е не ра:и о ан;ажованој књижевносPи којаафирмише је:ну и:еју и је:ан Aо;ле: на свеP, већ Aре о сAосоLносPи ауPора:а оцрPа је:ан AолиPички Aејсаж, а у њему :оминанPну филозофско-Aоли-Pичку Pен:енцију је:но; :оLа, Pе :а анPициAира крајњи :омашај Pе Pен:ен-ције, Aриказујући је као осPварену. У Pом случају, књижевносP :оLија својусAецифично Aророчко-сазнајну функцију која је неуAоре:ива са сазнајниммоћима филозофије (која, као шPо знамо, насPаје у PренуPку ка:а сове Aо-сPају акPивне) о:носно сазнајне функције ме:ија који, изје:начујући све :о-;ађаје уки:ају мо;ућносP о:ређивања :оминанPне Pен:енције. 10 И ов:е PреLа имаPи на уму Пекића и ње;ово јасно разликовање :ва PиAа ан-;ажмана: је:но;, у коме се нишPа не ризикује, а нешPо заузвраP може :а се:оLије, и оно; :ру;о;, у коме је ризик већи о: сваке :оLиPи: „Пово:ом ан;а-жованосPи желео Lих :а скренем Aажњу на је:ан морални Aре:услов којине мора :а Lу:е значајан за Aовољне Aосле:ице нечије ан;ажованосPи, алиима Pакав значај за оно;а који се ан;ажује. ПосPоје љу:и […] чије ан;ажовањема какво Lило, нишPа не мења у њиховом живоPу, они својим ан;ажовањемнишPа не жрPвују, нишPа не ризикују, не :ају никакву зало;у за своју искре-носP. Дру;и, међуPим, који су Aриморани :а своје ан;ажовање осPварују Aо:неAовољним сAољним условима, Aонека: су Aринуђени :а жрPвују знаPновише о: оно;а шPо Pим жрPвовањем AосPижу. Моје симAаPије су уAућенеовим :ру;има“ (Пекић, 1993, сPр. 34).



ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 187Aесма „Зи:“). УAраво усле: Pе чињенице, ан;ажованосP се ов:е:исPанцира о: ж:ановисPичко; AолиPичко; нало;а, Pе се можеAреPочиPи у лично, ауPенPично искусPво. Самим Pим она Aрева-зилази оAозицију ин:иви:уално/колекPивно и Aре:очава чиPа-оцу личносP са о:ређеним AолиPичким сPавом. Појава зLиркеКућа насре� (у�а у време ка:а је Pзв. ан;ажована Aоезија :емо:и-рана, PреLа :акле чиPаPи у конPексPу личносPи и лично; Aоли-Pичко; изLора, који је неоAхо:ан ако човек жели :а Lу:е личносP,о:носно ако жели :а се суочи са PоPалиPеPом свеPа, а не са Aукимин:иви:уалним, изолованим свеPом AриваPне е;зисPенције укоме се Aојављује и есPеPска изолација.11Ова AолиPичко-колекPивна комAоненPа (ПоAине) личносPиуAоPAуњена је елеменPима Pакозвано; о%ично$ живоPа личносPи,који са:а служе као ;рађа за Aоезију. Самим Pим, живоP (Aесника)није Pако оLичан као шPо се чини на Aрви Aо;ле:. Тачније речено,он јесPе оLичан у о:носу на колекPивни, ванвременски миP, сакојим мо:ерна Aоезија Aолемише на различиPе начине, али јеврло неоLичан у о:носу на оLичан живоP који ника:а не AосPајекњижевносP. Песничка оLра:а :оживљаја из свако:невице, којису на Aрви Aо;ле: лишени Lило какво; значаја и је:инсPвеносPи,Aо:разумева AреоLражај :оживљаја у искусPво. За Pај AреоLражајнеоAхо:на је AосеLна AоеPика. Показаћемо Pо на Aримеру изван-ре:не ПоAине Aесме, која оPвара зLирку Живо месо.ЗЕМАЉСКО САЗВЕЖЂЕПре� осве�љеном (ро�авницом У Гу�уричкој улици у ВршцуТри с�ара ра�ника ис(ијајуВечерње своје (иво из флашеЛимени за(ушачи су с�ворилиСазвежђе на �раци земљеИзмеђу (лочника и коловозаСве�луца оно у (олумраку И чека сво$ звез�ознанца11 Мож:а је ова ПоAина зLирка ;есP AолиPизације књижевносPи коју PреLа чи-PаPи као сине;:оху AоPреLе :а се изнова AолиPизује :рушPво. Наиме, се:ам-:есеPе ;о:ине су време ка:а се СФРЈ Aолако AреPвара у AоPрошачко :рушPвокоје је свакако у оAозицији Aрема комунисPичком аскеPизму и сAремносPина жрPву. ПоAа је Lио сPари комунисPа. Мож:а је слуPио ;:е Pо во:и.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017188 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋПошао сам �а ку(им ци$аре�еТражим и флашу (иваДа нађем мес�о својој звез�и (ПоAа, 1988, сPр. 195).Доживљај – слика заAушача на земљи – AреPвара се AуPем овеAесме у искусPво, које Pраје, и које ;ра:и живоPну Aричу лично-сPи. ИскусPво је оно шPо није ви:љиво на Aрви Aо;ле:, али јеиAак изрециво, :акле :осPижно. ИскусPво, :акле, PреLа разлико-ваPи о: сфере неизрециво; (АAсолуPа). Док Aесник елиоPовске Aровенијенције у оном свако:невноми времениPом, Pражи Pра;ове ванвременско; (миPа) како Lи ихсакуAио у Aесму рециAирану као есPеPски оLјекP, (Aесничка)личносP у свако:невном :оживљају Pражи (оен�у која Aреокре-ће сваки:ашњицу у искусPво. ПоенPа је оно шPо се оPима Lанал-носPи :оживљаја :ајући му :уLину. Она је акP креације, акP Pума-чења :оживљаја. ПоенPа се може схваPиPи као фи;ура која, уз Aо-моћ наслова, реконPексPуализује сирови :оживљај и Pако ;аAреоLражава у форму која на:машује Aуку усAомену. Она :оLијаосоLиPу важносP уAраво у реAерсонализованој Aоезији ;:е Aо-PреLа за новом :рушPвеношћу нараPивизује Aесму, шPо значи :аје исPовремено ослоLађа вишка фи;ура које Lи је учиниле херме-Pичном. ПреосPале фи;уре, :акле, нису Pу :а оLезLе:е Aро:ор унеизрециво, већ, сасвим суAроPно, :а у форми AоенPе изрекнуново знање.У случају конкреPне Aесме, меPафора звез:а (која се о:носи назаAушаче) није украс који Aовећава есPеPску релеванPносP Aе-сме, не;о инсPруменP којим се креира искусPво и Pо Pако шPо:уLи је:ан свако:невни, наоко Lанални :о;ађај, налазећи у њемунешPо више о: очи;ле:но;: у исAијању Aива се AреAознаје оLлик:рушPвеносPи, у Pра;овима Pо; исAијања – заAушачима – нешPошPо осPаје Pрајно и свеPлеће AоAуP звез:а, наLијених у земљу.У Aоезији личносPи, AоенPа Aреузима на сеLе уло;у симLола умо:ерној Aоезији: као шPо симLол зрачи смислом који се ника:ане завршава, Pако и AоенPа Aреврће ви:љиво и Lанално наоAачке,како Lи се ви:ело њихово наличје. То наличје јесPе искусPво.ИскусPво се :акле, оPима Lаналном и свако:невном, али неPако шPо Aрелази у (колекPивни) миP који не;ира личносP, већуAраво суAроPно, %о$а�ећи саму личносP симLоличком имови-ном. УAраво заPо, искусPва чине живоPну Aричу личносPи, а жи-



ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПОЕЗИЈЕ У ПОЗНИМ ЗБИРКАМА ВАСКА ПОПЕСЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋ 189воPна Aрича је симLоличка имовина личносPи. Поезија је начин:аривања искусPава :ру;им личносPима.Са овом Aесмом у свесPи, човек више не може :а Aрође Aоре:Aивских заAушача заLијених у земљу у Lлизини Aро:авнице, каоAоре: Aразно; AросPора. Није нужно ни :а се сеPи ПоAине Aесме,ако усвоји сPрукPуру на основу које насPаје ово искусPво: мо;ућеје у исPој сцени осеPиPи :ру;ачије зрачење искусPва.12МиPско, лично и колекPивно/AолиPичко, као Pри равноAравнекомAоненPе личносPи, сусPичу се у Pри зLирке Aесама које суизашле 1975. ;о:ине: Pо су Вучија со, Живо месо, и Кућа насре� �рума.Тешко :а ова ис�о�о%нос� Pако AоеPички различиPих зLиркиможе :а Lу:е случајносP ка:а се зна са каквом је Aажњом ПоAаAројекPовао свој Aеснички оAус. Њихова ис�овременос� су;ери-ше :акле, фи;уру „Aесничке“ личносPи коју чине комAоненPеверPикалне, миPске инPе;рације, лично; искусPва и хоризонPал-не инPе;рације AолиPичке заје:нице. ЗLирка Рез из 1981. ;о:ине,Pај AоеPички рез ле;иPимизује у смеру лично; искусPва и нове:рушPвеносPи која Aре:сPавља нови Pемељ око ко;а се окуAљаAоменуPи верPикални колекPив миPа и хоризонPални колекPивAолиPичке заје:нице (:ржаве). У ценPру Pе синPезе је фи;ураличносPи. ПоAа Pу реч не корисPи, али је Aеснички оLликује,чиме као :а реAлицира је:ном мање AознаPом уви:у МилошаЦрњанско;, који је AочеPком се:ам:есеPих ;о:ина, на AиPање ооцени вре:носPи Pа:ашње ју;ословенске књижевносPи :ао сле-:ећи о:;овор: „Имају :анас наши Aисци PаленPа. Али Aише севрло лако, Pек Pако, ;оPово из неке навике :а се Aише и Pо не осPа-је… Све више несPају личносPи међу Aисцима“ (Црњански, 1999,сPр. 525).12 ИскусPва :акле, чине симLоличку имовину је:не личносPи, о:носно њенуживоPну Aричу. ЖивоPну Aричу PреLа разликоваPи о: Aуке Lио;рафије, којанасPаје Lило из жеље :а се Pаква Lио;рафија Aо:ражава, Lило :а Lи се AуPемње ушло у заје:ницу Aросвећених/„усAешних“. Био;рафија својом хроно-ло;ијом живоP нужно AерциAира као нешPо шPо је Aрошло, и Pако ризикујеосећање носPал;ије које носи у сеLи мирис смрPи и несPајања. НасуAроPPоме, CV (curriculum vitae) Aре:сPавља уки:ање времена у име ванвремено;AоAиса вешPина човека, која Aрикривају искусPва човека. CV је љу:ски жи-воP све:ен на Aерформансе машине. ЖивоPна Aрича, насуAроP искусPва иCV-а, јесPе флуи:на Aрича коју PреLа чиPаPи као својеврсни хиAерPексP. Свеје AрисуPно у исPо време, а не хронолошки. До сваке секвенце искусPва мо-же се :оћи Aреко асоцијације, која искључује о:ре:ницу (ре или касније. Та-ко схваћена живоPна Aрича Aре:сPавља неку врсPу временско; PоPалиPеPа.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017190 СЛОБОДАН В. ВЛАДУШИЋПоAине зLирке из 1975. ;о:ине и Рез из 1981. ;о:ине, као :аAре:сPављају Aеснички о:;овор на изазов несPајања личносPикоји је AосPавио Црњански. ЗахPев за личношћу Pражи :а се Aое-зија реAерсонализује, али не Pако шPо Lи се враPила у сPа:ијумроманPизма. Изазов за Pумаче Aоезије је Lио у Pоме :а ову Aроме-ну концеAPа Aоезије ко: ПоAе, али и ко: Aозно; Раичковића,схваPе не само као унуPрашњу :инамику Aесничко; развоја не;ои као је:ан сAецифичан (оли�ички ;есP. Јер зала;ање за личносPје AолиPички ;есP. Тај ;есP је мож:а Aосле:ица нејасне слуPње :а:исPанцирање мо:ерне умеPносPи (Aа Pако и Aоезије), о: Pзв.„оLично;“ човека, не може LиPи схваћено као њен оPAор еконо-мији или AолиPици, већ само као још је:ан Aример из:вајања(AоAуP из:вајања AолиPике или из:вајања економије) из PоPали-PеPа који Lисмо назвали „наро:ом“.13 Руково:ећи се Pом слуP-њом, ПоAа и Раичковић су, чини ми се, Aокушали :а сPворе Aое-зију Lлиску оLичном човеку (Pо узрокује AоеPичке заокреPе:реAерсонализацију Aесме, њену Aрозну инPонацију, као и :ефи-;урацију израза) али не Pако :а Aо:илазе ње;овим (AоPрошач-ким) жељама које се о:ражавају у AоPреLи за жанровском књи-жевношћу. НаAроPив, као :а су оLа Aесника насPојала :а се својомAоезијом оLраPе оLичним љу:има (а не AоPрошачима књижевно-сPи) Pе :а Pако и Aесника учине оLичним човеком, а Aоезију, ис-кусPвом свих. Дру;им речима: као :а њихова Aозна Aоезија жели:а AрезенPује личносP (а не Lезлични есPеPски оLјекаP) која Lи сеAуPем књижевносPи сусрела са :ру;им личносPима.После:ње ПоAине зLирке Pако су;еришу :а Aоезија Aолако, изесPеPске сфере, Aрелази у :рушPвену сферу, шPо значи :а овезLирке слуPе :а ће Aеснички чин ускоро AосPаPи :рушPвени, а невише есPеPски чин, о:носно :а ће о вре:носPи Aоезије више о:лу-чиваPи :рушPвени конPексP, не;о сам Aеснички PексP.Данас смо све:оци уAраво Pакво;, конPексPуално; разумевањаAесничко; чина.ПоAа ;а је анPициAирао.13 ПоменуPо из:вајање се у сфери AолиPике о:ражава као зачеPак AосP:емо-краPије, :ок се у сфери економије исAољава као неолиLерализам и :ере;у-лација економских Pокова у смислу laissez faire економије.
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