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ДРА ГАН БА БИЋ

КО ЛИ КО РЕ ЧИ СТА НЕ У ЈЕ ДАН БАЈТ?

Не ко ли ко при ме ра ин тер нет књи жев но сти код нас

Го во ри ти о књи жев но сти и ин тер не ту у да на шње вре ме на 
мо мен те мо же да из гле да као го вор о две ма са мо на пр ви по глед 
не ве за ним ства ри ма ко је су пре ви ше раз ли чи те да би се ста ви ле 
у исти кон текст. Ме ђу тим, раз два ја ти ова два пој ма чи ни се као 
ап со лут но не по треб но јер, ка да се де таљ ни је ана ли зи ра ју чи ње
ни це, оп шта пра ви ла и кон крет ни при ме ри, схва та се да пр во не 
би по сто ја ло без дру го га, док оно дру го за пра во до пу њу је пр во. 
Пи са ње уну тар окви ра киберпро сто ра пре че сто се сма тра от пад
ни штвом и од јед ног и од дру гог чи ни о ца ствар но сти, прем да су 
те две ства ри не рас ки ди во по ве за не. На ме ра овог крат ког есе ја је 
да по ку ша да, пр вен стве но са чи та лач ке стра не, об ја сни ко ли ко 
је сам по јам „књи жев но сти на ин тер не ту” дру га чи ји од оно га што 
се на зи ва „ин тер нет књи жев но шћу” и на осно ву ове ма ле раз ли ке 
у тер ми но ло ги ји пред ста ви оно што на ин тер не ту је сте, од но сно 
ни је књи жев но ва лид но.

Шта је Књи жев ност, а шта је Ин тер нет?

Уко ли ко се по сма тра кор пус књи жев но сти при сут не на ин тер
не ту, мо же се при ме ти ти да ве ли ки део то га спа да у до мен оно га 
што слу жи као по моћ но сред ство за са вла ђи ва ње чи та ња – с јед не 
стра не, освр ти на ак ту ел ну про дук ци ју (у ча со пи си ма и пор та ли
ма), на ја ве на сту па ју ћих из да ња, ди ску си је о ка нон ској књи жев
но сти итд., док је с дру ге у пи та њу ве ли ка ко ли чи на пре при ча не 
школ ске лек ти ре, по моћ не ли те ра ту ре за сту ден те, са ве та за бр зо 
и ефи ка сно чи та ње и сл. Уз то се не сме ју за бо ра ви ти ено рм не 
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ко ли чи не пи рат ских вер зи ја књи га у раз ли чи тим фор ма ти ма за 
чи та ње на ра чу на ру, та бле ту, те ле фо ну, елек трон ском чи та чу (.pdf, 
.epub, .mo bi, .djvu, .rtf, .doc и др.). Украт ко, ове две не мер љи ве ску
пи не чи не ве ли ки део оно га што се нај че шће, ма да не и увек пот
пу но пре ци зно, на зи ва „књи жев ност на ин тер не ту”, те пу не на ше 
хардди ско ве огром ном ко ли чи ном књи га и спи ско ва за чи та ње 
ко је ве ро ват но ни ка да не ће мо до кра ја са вла да ти. У слу ча ју ове по
то ње гру пе, ла ко је про на ћи бар три раз ло га за по пу лар ност – це на, 
до ступ ност и прак тич ност. Ако се са мо пре ма овим кри те ри ју ми ма 
по ре ди ко лек ци ја екњи га јед ног нат про сеч ног чи та о ца са би блио
те ком штам па них књи га дру гог чи та о ца истог ни воа па си о ни ра но
сти, ја сно је да по сед пр во га не дво сми сле но до ми ни ра. Та кве књи ге 
су че сто мно го јеф ти ни је и још че шће ап со лут но бес плат не, мо гу 
се про на ћи на ве ли ком бро ју P2P сај то ва, tor rent про гра ма и оста лих 
on li ne ба за по да та ка и у не ко ли ко кли ко ва мо гу би ти у ру ка ма/уре
ђа ји ма чи та ла ца, док се, на по слет ку, њи хо ва прак тич ност ме ри 
чи ње ни цом да на је дан уре ђај за елек трон ско чи та ње ста не ви ше 
хи ља да књи га, тј. знат но ве ћи број не го што и нај све сни ји чи та о ци 
мо гу да пој ме. Ме ђу тим, ма ко ли ко елек трон ско чи та ње но си ло 
еви дент не ква ли те те и има ло од ре ђе не објек тив не пред но сти у од
но су на чи та ње штам па не књи жев но сти, ко ја је не са мо ску пља за 
при пре му, из да ње и ди стри бу ци ју већ и до ступ на ма њем бро ју љу
ди, фа но ви чи та ња ис ти чу да се пред но сти e-књи га из ра жа ва ју 
са мо у она три по ме ну та аспек та. У свим оста ли ма, штам па на ствар 
је и да ље не за ме њи во сред ство ис тра жи ва ња књи жев но сти.

Јед но је, чи ни се, оно што се на зи ва „књи жев но шћу на ин тер
не ту” и ов де се че сто не мо же го во ри ти о ау тор ској књи жев но сти 
– сем, на рав но, у до ме ну књи жев не кри ти ке и те о ри је ко ја се пу бли
ку је на овај на чин – већ ви ше о ин тер не ту као ме ди ју на ко ји се 
књи жев ност пла си ра. У том кон тек сту, ин тер нет ни је по кре тач 
спи са тељ ског на го на, већ на чин до ла ска до ве ћег чи та ла штва и 
одр жи ви јег пла сма на. Уко ли ко се пак го во ри о ау тор ском из ра зу 
ко ји је на мер но ода бран да бу де пу бли ко ван на ин тер не ту, а не у 
штам па ном об ли ку, он да овај об лик књи жев но сти на мре жи не би 
тре ба ло ме ша ти са го ре опи са ним. У пи та њу је, да кле, дру га чи ји 
при ступ, дру га чи ји кон цепт и дру га чи ја из вед ба, и из тих раз ло га 
се об ја вљи ва ње на ин тер не ту мо ра раз ли ко ва ти од бес плат не 
е-књи ге и шту рог опи са лек ти ре. Та да је, нај зад, у пи та њу не при
сут ност књи жев но сти на ин тер не ту, већ књи жев ност ко ја је са 
на ме ром усме ре на ка ко ри сни ци ма ин тер не та и то је оно што се 
на зи ва ин тер нет књи жев но шћу.

Но, исто као што се тај фор мат мо ра раз ли ко ва ти од на ве де
них књи жев них об ли ка на ин тер не ту, ње га тре ба ди фе рен ци ра ти 
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и од уо би ча је ног са др жа ја са мог ин тер не та. По што се ин тер нет 
књи жев ност ма хом пла си ра на дру штве ним мре жа ма, бло го ви ма 
и лич ним сај то ви ма, ја сно је да она ни је све што је при сут но на 
овим из во ри ма, по што се са мо ма ли део то га мо же сма тра ти књи
жев но ва лид ним. На мре жа ма као што су Феј сбук и Тви тер, те бло
го ви ма и сај то ви ма, ма хом се про на ла зе ин фор ма ци је, а не књи жев-
ност. Ме ђу тим, то је ма њеви ше и оче ки ва но ста ње за овај вид 
ко му ни ка ци је и не што што је апри ор но сми шље но да бу де та кво 
– основ ни циљ и пр во бит на свр ха дру штве них мре жа ни је да про
из ве ду про стор за књи жев ност, већ да обез бе де ко ри сни ци ма ме
сто за из ра жа ва ње ми шље ња, раз ме ну ве сти, по ве зи ва ње са дру
ги ма итд. Из тог раз ло га нај ве ћи про це нат са др жа ја ко ји се на њи ма 
про на ла зи упра во је тог ти па, док је онај дру ги, књи жев ног ка рак
те ра, обич но у сен ци ко ли чи не ин фор ма ци ја. 

За што је ин тер нет књи жев ност „књи жев ност”?

У вре ме ка да се во ди ла нај же шћа по ле ми ка о жан ров ском 
од ре ђе њу књи ге Исто ри ја све та у 10½ по гла вља ен гле ског пи сца 
Џу ли ја на Барн са из 1989. го ди не – о то ме да ли је она ро ман или 
зби р ка при ча – кри ти ка се до се ти ла да и са мог пи сца укљу чи у 
ди ску си ју и пи та на ко ји на чин би он сам пре ци зи рао жа нр свог 
де ла. Од го вор ко ји је јав ност до би ла је сле де ћи: Барнс се бе пр вен
стве но ви ди као ро ма но пи сца (иа ко је ак ти ван и у сфе ри крат ке 
про зе, есе ја, ме мо а ра и кри ти ке) и сто га би де ло мо ра ло би ти ро
ман, без да ље рас пра ве. Но, уз овај ко мен тар сти гао је и је дан још 
ин три гант ни ји и ре ле вант ни ји за при чу о ин тер нет књи жев но сти, 
ко ји се пак не ба ви овим фе но ме ном ни ти ин тер не том у це ли ни, 
већ на ме ром и ло ги ком са ко јом пи сац при сту па ства ра њу. Ру ко пис 
Исто ри је све та у 10½ по гла вља је, још у вре ме на стан ка, за ми шљен 
као ро ман, кон ци пи ран да функ ци о ни ше као ро ма неск ни скуп 
ис пре пле те них за себ них при ча ко је ће се у чи та лач кој све сти пре
тво ри ти у сна жни ју це ли ну од зби р ке при ча, и као ро ман је и из ве-
ден. Кад та кво об ја шње ње стиг не од ау то ра ко ји је и те о риј ски и 
прак тич но пот ко ван као Барнс, то тре ба има ти у ви ду. На рав но, 
књи жев ни кри ти ча ри, те о ре ти ча ри и исто ри ча ри мо гу да до ве ду 
у пи та ње ову тврд њу и њој слич не, и то би тре ба ло да чи не за рад 
све о бу хват ни је пер цеп ци је де ла, али би се и став ау то ра мо рао 
узе ти у об зир уме сто да се од ба ци као про ви зо ран и па у ша лан.

Раз лог због ко јег из мо ра ре ле вант ни(ји )х при ме ра на во ди мо 
баш овај је сте став ко ји пи сац за у зи ма у од но су на ин тен ци је свог 
ра да и на оно што би крај њи про дукт – са мо де ло – тре ба ло да пред
ста вља. Пра те ћи ту ло ги ку, уко ли ко чи та лац ве ру је Барн су да је 
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ње го ва на ме ра да ство ри ро ман а не зби р ку при ча, за што би се он да 
реч пи са ца ко ји об ја вљу ју у сфе ри ин тер не та до во ди ла у сум њу? 
Ско ро увек ка да је реч о ова квој вр сти пи са ња и об ја вљи ва ња – јер, 
на по слет ку, у овом дру гом пој му је раз ли ка из ме ђу ове и штам па
не књи жев но сти: обе ка те го ри је пи са ца об ли ку ју сво је тек сто ве у 
истим про гра ми ма, али не пу бли ку ју свој рад на исти на чин – по
ста вља се пи та ње за што је ово за пра во књи жев ност и ка ко се раз
ли ку је од оста лих вр сти пи са ња на, нпр., Тви те ру или Феј сбу ку. 
И са да се до ла зи до по ен те при ме ра Џу ли ја на Барн са: ин тер нет 
књи жев ност је сте књи жев ност јер је за ми шље на, кон ци пи ра на и 
из ве де на као књи жев ност, а не об ја ва или ин фор ма ци ја. Исти на 
је да не ма сва ко ства ра ла штво у ин тер нет окви ри ма ви со ку књи
жев ну вред ност, али то не ума њу је ње го ву основ ну на ме ру и кон
цепт. Ја сно је, да кле, да се иза пој ма „ин тер нет књи жев ност” кри ју 
ре ле вант не књи жев не фор ме чи ји су ау то ри ода бра ли да бу ду 
пу бли ко ва ни на ин тер не ту а не у штам па ном об ли ку и та ко сво је 
тек сто ве пла си ра ју пу тем Мре же, а не Па пи ра. Уз то, у овој чи ње
ни ци се кри је и раз лог ана ли зе и ин тер пре та ци је пи са ца чи ја се 
ин тер нет књи жев ност не сме за не ма ри ти са мо за то што се на ла зи 
на ин тер не ту. 

Ка да се го во ри о раз ло зи ма за од лу чи ва ње за ин тер нет уме
сто за штам пу, њих је не ко ли ко и мо гу се до ве сти у сна жну ве зу 
са тре нут ном из да вач ком по ли ти ком у са вре ме ној до ма ћој књи жев
но сти. Као пр во, не ма по тре бе ис ти ца ти ко ли ко је те шко до ћи до 
из да ња без ула га ња нов ца ко ји пи сци нај че шће ни су у ста њу да из
дво је. (Уз гред, кад је реч о ово ме, уко ли ко се узму у об зир на чи ни 
за об ја вљи ва ње пр ве књи ге – пе снич ки фе сти ва ли за мла де, кон
кур си за ру ко пис, еди ци је де би та на та у Ма ти ци срп ској, Сту дент
ском кул тур ном цен тру Кра гу је вац или град ским би бли о те ка ма 
из Ки кин де и Сом бо ра итд. – мо же се твр ди ти да је те же до ћи до 
дру гог, а не пр вог из да ња.) Баш због те не мо гућ но сти пу бли ко ва ња 
ау то ри се окре ћу оно ме што им је до ступ но и бес плат но, а то је 
јед но став но ко пи ра ње тек ста из Word до ку мен та на блог, сајт или 
Феј сбук про фил. Уз то, по сто је и од ре ђе ни за пи си на овим ме ди
ји ма ко ји ни су ини ци јал но на ме ње ни то ме да бу ду пу бли ко ва ни 
у ви ду књи ге, већ ви ше као вен тил ко јим ау то ри ис по ља ва ју ми шље
ња или ко мен та ре сва ко дне ви це, али ко ји вре ме ном пре ра ста ју у 
не што ви ше и по ста ју ва лид на књи жев на фор ма баш због по е ти ке 
њи хо вог ства ра ња. Уко ли ко не што што је ра ни је сма тра но ба зич
ним и јед но став ним ства ра ју пи сци ко ји има ју књи жев ноумет нич
ке пре тен зи је и од ли ке, не мо же да чу ди чи ње ни ца што, на при мер, 
књи га са бра них Феј сбук ста ту са, ску пље них у ру ко пи су, про на ла зи 
пут до ква ли тет ног из да ва ча, ре ле вант не кри ти ке и чи та ла штва. 
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Ве ли ки број Феј сбук бе ле шки ко је пи шу ма ње или ви ше афир ми
са ни пи сци ни су ни шта ви ше не го то – бе ле шке ко је ни су на па
пи ру већ на дру штве ној мре жи, спрем не да се про ши ре или, као 
ну кле у си бу ду ћих иде ја, че ка ју вре ме да пре ра сту у не што ви ше. 
Слич но се ра ди и на сај то ви ма и пор та ли ма ван до ме на дру штве
них мре жа ко ји, уз до го вор са пи сци ма, на ин тер нет по ста вља ју 
њи хо ве но ве тек сто ве ко ји ће у бу дућ но сти чи ни ти гра ђу ру ко пи
са на ме ње ног за штам пу – је дан од но ви јих при ме ра су нео бја вље не 
при че Го ра на Пе тро ви ћа из на ја вље не зби р ке Књи га ис прав ки ко је 
се од фе бру а ра 2015, три пу та ме сеч но, екс клу зив но по ја вљу ју на 
сај ту на шег огран ка ру ске но вин ске аген ци је Sput nik (rs.sput nik news.
com/trend/go ran_pe tro vic). На по слет ку, тре ћи ве ли ки ко рен ин тер
нет књи жев но сти је нај кон крет ни ји и нај ви ше за ди ре у сфе ру ми
ни ма ли зма, а то је усло вље ност фор ме. Ов де се ми сли на Тви тер 
про зу, крат ке про зне на ра ти ве пи са не на тој дру штве ној мре жи 
ко ји су је дин стве ни јер, за раз ли ку од сај то ва, бло го ва и Феј сбу ка, 
има ју про стор но огра ни че ње на 140 слов них ка рак те ра са раз ма
ци ма, од но сно два де се так до три де се так ре чи. Јед на од нај е ви дент
ни јих пред но сти ин тер не та у од но су на штам пу је сте нео гра ни
че ност и сло бо да из ра жа ва ња, ка ко у до ме ну де мо кра ти за ци је 
пи са ња у фор ма ту ко ји ни ко не мо же да про ве ра ва или цен зу ри ше, 
та ко и у до ме ну про стор ног огра ни че ња. Ме ђу тим, Тви тер се ов де 
по ста вља као ско ро кон тра дик тор на ме ра ко нач но сти у бес ко нач
ном про сто ру и он до во ди до Тви тер про зе ко ја је, за са да, по след ња 
ета па у по е ти ци са же то сти и крат ке про зе. Ово је не са мо плод но 
тле за пи сце са тен ден ци ја ма ка ми ни ма ли зму и скра ћи ва њу већ 
и гло бал ни фе но мен у ко ји се укљу чу је све ви ше ау то ра, ча со пи
са, из да вач ких ку ћа, кри ти ча ра и те о ре ти ча ра, а ова тен ден ци ја 
ак ту ел на је и на на шем тр жи шту. Тви тер књи жев ност је при мер 
ка ко јед на по ја ва на ста ла ис кљу чи во на ин тер не ту – огра ни че ност 
ис ка за – ути че на књи жев ност, ме ња уо би ча је не фор ме, пре о бли
ку је их и адап ти ра се би, а Тви тер про за про на ла зи пут у књи ге и 
пе ри о ди ку.

Уко ли ко се по ле ми ше о чи та ла штву и спе ку ли ше о бро је ви
ма и ви дљи во сти, мо же се ви де ти да је ин тер нет књи жев ност у 
пред но сти у од но су на штам па ну, прем да ово не тре ба да ве се ли. 
Ипак, чи ње ни ца да се књи ге да нас че сто штам па ју у ма лим ти ра
жи ма – чак и на сло ви ета бли ра них и на гра ђи ва них пи са ца – ни је 
по сле ди ца или кри ви ца ни ин тер не та ни ин те р нет књи жев но сти 
већ, опет, из да вач ке по ли ти ке. Но ве књи ге су не ка да не до ступ не 
у би бли те ка ма, кат кад пре ску пе у књи жа ра ма и че сто не до сти жне 
чи та о ци ма. С дру ге стра не, ин тер нет про за и по е зи ја не пре ста но су 
до ступ не бро ју чи та ла ца ко ји је мно го ве ћи од не ко ли ко сто ти на. 
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Овај кван ти та тив ни еле мент ни ка ко не под ра зу ме ва ква ли тет, али 
је сте би тан у до ме ну ин тер нет књи жев но сти као ре ле вант не књи
жев не фор ме чи ји ау то ри на мер но ка че ра до ве на ин тер нет уме сто 
да их штам па ју на па пи ру.

При ме ри и чи та ња

Ни је по треб но мно го при ме ра да би се до ка за ло да је ин тер
нет књи жев ност код нас ва лид на фор ма пи са ња, а не са мо ди ги
тал ни екс пе ри мент псе у док њи жев но сти. 

У фор ми Тви те ра, мо же се раз ли ко ва ти про за, ха и ку/ми кро 
по е зи ја, па чак и из ра зи ко ји би се мо гли упо ре ди ти са афо ри змом. 
Што се ти че пр ве гру па ци је, име на ко ја се ба ве Тви тер при ча ма 
обич но се де ле на оне ма ње и ви ше афир ми са не у штам па ним об ли
ци ма – с јед не стра не, ту су Де јан Ти а го Стан ко вић (@de jan ti a go) 
и Ото Ол тва њи (@o to ol tva nji), а дру ге Ми лош Јо цић (@mi loshzbo ri), 
Де јан Ја њић (@krat ka pri ca) и Ср ђан Ви дрић (@so rt so rt sto ri). По то њи 
ау то ри су ста вље ни у за себ ну ка те го ри ју, не услед мањ ка ква ли
те та или не при сут но сти већ због чи ње ни це да се че шће ја вља ју 
или у пе ри о ди ци и збо р ни ци ма (не у са мо стал ним из да њи ма) са 
сво јом про зом, или као пи сци књи жев не кри ти ке, есе ја, огле да и 
при ка за. Ипак, њи хо ва при сут ност као пи са ца Тви тер при ча ви
дљи ва је у вир ту ел ном све ту, што по себ но мно го го во ри ако се зна 
да су пр ва дво ји ца об ја вљи ва ла сво је Тви тер при че у ча со пи си ма 
(По ља, По ве ља, Злат на гре да итд.) и збор ни ци ма крат ке про зе. 
По врх то га, Јо цић је и те о ре ти чар и кри ти чар Тви тер про зе ко ји 
пи ше у од ре ђе ном жан ру, усме рен је на (на уч но)фан та стич ни дис
курс и не рет ко сво је при че до пу њу је сли ка ма, док је Ја њић у сво
јих се дам при ча за јед нич ког на сло ва „@седмица” (Кај мак ча лан ска 
11. Нај леп ша оства ре ња са XI II кон кур са за нај кра ћу крат ку при чу, 
прир. Ђор ђе Ота ше вић, „Ал ма”, Бе о град 2014, 82–83) по ка зао да 
Тви тер про за мо же да функ ци о ни ше и у штам па ном об ли ку као 
скуп при ча ко је се мо гу чи та ти ин ди ви ду ал но или као це ли на. 
Што се ти че Ви дри ћа, ње го ве ма хом ре а ли стич ке при че че сто 
има ју исте ју на ке – Ма шу и Бо ри са – и уко ли ко се чи та ју као скуп 
на ра ти ва ко је спа ја ју про та го ни сти ко ји се по на вља ју тво ре ве ћи 
про зни об лик, на гра ни ци флеш фик ци је или крат ке при че. С дру ге 
стра не, Тви тер про за ни је при мар ни об лик из ра жа ва ња Стан ко ви
ћа и Ол тва њи ја, афир ми са них при по ве да ча, ро ма но пи са ца и пре
во ди ла ца, већ не ка вр ста стил ске ве жбе, при хва та ње иза зо ва или 
ис тра жи ва ње соп стве не по е ти ке у огра ни че ном окви ру од 140 ка
рак те ра. Обо ји ца, за раз ли ку од ве ћи не пи са ца Тви тер про зе, сво
је при че об ја вљу ју на лич ним Тви тер на ло зи ма, чи ме оне по ста ју 
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са став ни де ло ви њи хо вих вир ту ел них пер со на, а не за себ на стру ја 
при су ства на овој дру штве ној мре жи. По врх све га, ква ли тет све 
пе то ри це ау то ра кри је се у спо соб но сти да у овом нај кра ћем оп се гу 
опи шу си ту а ци ју, ис при по ве да ју на ра тив, са жму жи вот и иза зо ву 
ка тар зу. Иа ко се Ја њи ће ве при че чи та ју у на ве де ном збор ни ку, а 
Стан ко ви ће ве, Ол тва њи је ве и Јо ци ће ве мо гу ће је, из ме ђу оста лог, 
про на ћи и у те ма ту о Тви тер про зи у ча со пи су По ља (бр. 491, ја
ну ар –фе бру ар 2015, 102–103, 104–106 и 107–110, го ре на ве де ним 
ре до сле дом), за јед но са кри тич ким, есе ји стич ким и ин тер пре та
тив ним тек сто ви ма Бра ни сла ва Жи ва но ви ћа, Ср ђа на В. Те ши на и 
Ми ће Ву ји чи ћа, вре ди на ве сти по је дан ре пре зен та ти ван при мер 
за сва ког од ау то ра. Ови при ме ри не са мо што пред ста вља ју по е
ти ку њи хо ве Тви тер про зе већ су до вољ но ре пре зен та тив ни и у 
исти мах до ка зу ју ко ли ко се су шти не мо же про на ћи у овим крат
ким на ра ти ви ма:

Ујак је био ба кин ми ље ник. Ма ма се уза луд тру ди ла. По след њи пут 
ју је рас пла ка ла пар да на пред смрт. Ба ка ма му, пред ма ми ну смрт.
(Стан ко вић)

„Пла шиш се?” пи та ме унук кад сам се вра тио с Он ко ло ги је. „Не”, 
ка жем, али ми не ве ру је. А пла шим се ма ње не го кад сам по ки сао 
1. ма ја 1986.
(Ол тва њи)

Си ро ти кро јач Пла мен ко, до бри но оштро зу би ву ко длак, те но ћи је 
слу чај но по пио же нин бру фен уме сто кап су ла за ме се ча ре ње. 
(Јо цић)

Са мо је умо чио ру ке у хлад ну во ду ко ја му је упра во од не ла све 
што је имао... ’бем те жи во те, про ша пу та про тр љав ши вла жне очи.
(Ја њић)

Ка да се осам на е сте вра тио из за ро бље ни штва, син је имао се дам, а 
же на дво ји цу. Ни су га пре по зна ли. „Куд пре жи ве’ ро во ве!”, го во рио је.
(Ви дрић)

Са ти ру и афо ри зам у окви ру ове мре же ства ра ма ло ве ћи број 
ау то ра, али они ре ђе по ка зу ју те жњу да об ја вљу ју у штам па ним 
пу бли ка ци ја ма и че шће се, за раз ли ку од Тви тер про за и ста, окре
ћу ак ту ел ним дру штве ним и по ли тич ким те ма ма, љу ди ма из поп 
кул ту ре и естра де, те су и ан га жо ва ни ји. Ово до ла зи из чи ње ни це 
да се они ма хом не обра ћа ју из по зи ци је пи сца већ ко мен та то ра 
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чи ни ла ца ствар но сти, док се, ме ђу тим, не ки њи хо ви тви то ви мо гу 
ту ма чи ти на књи жев но ре ле ван тан на чин. Што се ти че са ти рич них 
и афо ри стич ких на ло га, мо гу се из дво ји ти два псе у до ни ма: По
кој на Ми ле ва (@Po koj na Mi le va) и Ум бер то Его (@sta nov nik ze mlje). 
И док је пр ви на лог фик тив ни лик пре ми ну ле жен ске осо бе ко ја 
че сто ко мен та ри ше јав ну сце ну и игра ма ре чи се на ста вља на иде
ју да је мр тва, по то њи је хро ни чар и ко мен та тор ак ту ел но сти, без 
цен зу ре и ре зер ве. Та ко су тви то ви По кој не Ми ле ве спој ху мо ра 
и алу зи је на смрт и жи вот у под зем ном све ту („Мо лим ср ча не бо
ле сни ке да не гле да ју меч из ме ђу Ђо ко ви ћа и На да ла, ов де је пре
ве ли ка гу жва на до ла зном пе ро ну. Ако ме раз у ме те...”), а тви то ви 
Ум бер та Ега ме ша ју иро ни ју и са р ка зам са ко ке ти ра њем са фи ло
зо фи јом и по е ти ком афо ри зма („У лек си ко ну ал хе ми је, љу бав је 
осно ва ре цеп та за обр ну ту не ви дљи вост. Не не ста је те ви, не го 
оста так све та по ста не не ви дљив”). 

Што се ти че Тви тер по е зи је, мо же се из дво ји ти Pe snick (@pe
 snick), ко ји ком би ну је ову дру штве ну мре жу са бло гом (ran do mi
zmi.blog spot.com). На оба фор ма та не рет ко се пла си ра ју исти ра
до ви, ко ји су у пр вом слу ча ју скра ће ни и да ти у не ко ли ко де ло ва, 
а у дру гом пред ста вље ни у ин те грал ној вер зи ји, до пу ње ни и про
ши ре ни. Ка да се ова по е зи ја – као и она дру гих Тви тер пе сни ка – 
по ре ди са по е зи јом дру гих мла дих ау то ра, чак и на кон пр ве књи
ге, об ја вље ном код ре ле вант них из да ва ча окре ну тих са вре ме ној 
по е зи ји, мо гу се уо чи ти слич но сти. Ско ро сви кон сти ту ен ти по е
ти ке мла ђе пе снич ке ге не ра ци је (о њи ма је ко ри сно про чи та ти 
не ке од кри тич ких пре се ка го ди шњих про дук ци ја и пред го во ре, 
по го во ре или уред нич ке освр те у ан то ло ги ја ма) про на ла зе се и на 
Тви те ру, са мо у кра ћем об ли ку. Pe snick, на при мер, не рет ко по ве
зу је ви ше тви то ва у јед ну ду жу пе снич ку це ли ну, ко ја је услед фор
мал ног огра ни че ња фраг мен тар на, али мо же се чи та ти као скуп 
за себ них ми ни ја тур них по ет ских це ли на. Уз то, по е зи ја овог про
фи ла на ста вља исте или слич не те мат скомо тив ске окви ре, по на
вља исте пе снич ке сли ке или из но ва по твр ђу је исте за кључ ке. Обра
ћа се ис тој пу бли ци или по је дин цу – не рет ко отво ре но – и пе ва 
истим гла сом, из по зи ци је истог лир ског су бјек та. И док је од ре ђе
ни број тви то ва овог ко ри сни ка ван до ме на пе снич ког го во ра, те 
ни је ре ле ван тан за ову ана ли зу, зна чај на ко ли чи на је сте ва лид на 
и пред ста вља пут ко јим се кре ће Тви тер по е зи ја да нас:

ПМС
ЈЕ ЗА КУ ЦАО
НА ВРА ТА НА ШЕГ ДО МА
РА НИ ЈЕ НО ИНА ЧЕ
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НО СЕ ЋИ У ЊЕ ДРИ МА
СЕ ВА ЊЕ ИЗ
ОЧИ ЈУ
И ЈОШ
КО ЈЕ КА КВИ ЈЕХ
ЂА КО НИ ЈА
МЕ НИ НА
ДАР

Си ту а ци ја на дру штве ној мре жи Феј сбук мно го је ком пли ко
ва ни ја не го на Тви те ру из два јед но став на раз ло га: број ко ри сни ка 
је ве ћи, а про стор за пи са ње нео гра ни че ни ји. Сто га се пи сци на 
њој мо гу кла си фи ко ва ти у две ка те го ри је – ау то ри ко ји се ина че 
ба ве књи жев но шћу или по се ду ју та кве ам би ци је, и вер бо ви зу ал
не фор ме бла го не стал ног при су ства. Оп ци ја No tes до зво ља ва ко
ри сни ци ма да на мре жу по ста ве сво је тек сто ве у не цен зу ри са ном 
об ли ку ко ји је ван до ме та уред нич ке по ли ти ке ча со пи са или из да
ва ча, и ту се мо гу на ћи раз ли чи ти фор ма ти, оби ми, те мат скомо
тив ске од ред ни це, па чак и жа нр о ви. Не рет ко се сре ћу им пре си је 
са пу то ва ња у фор ми ми нипу то пи са или ко мен та ри ствар но сти 
у ма ни ру по ле мич коесе ји стич ких тек сто ва. На Феј сбук се по ста
вља ју пе сме, крат ке при че, од лом ци из ро ма на и афо ри зми, а ка рак
те ри сти ка ове мре же су ко мен та ри чи та ла ца. До бе ле шки ко ри
сни ка мо гу до ћи ње го ви/ње ни при ја те љи, про чи та ти по ста вље но, 
оста ви ти ко мен тар или клик ну ти оп ци ју Li ke и/или Sha re (слич но 
је мо гу ће и на Тви те ру) и та ко ау то ру да ти до зна ња ко ли ко је од ре
ђе ни ма те ри јал ква ли те тан, по пу ла ран и вре дан да љег раз ви ја ња 
и евен ту ал ног пу бли ко ва ња. Феј сбук је та ко до не кле и лак мус хар
ти ја мо дер не књи жев но сти на ко јој се кри ста ли шу ра не вер зи је 
ка сни је штам па них де ла, у ко ји ма ши ра за јед ни ца уче ству је кон
струк тив ним, по хвал ним или по ле мич ким ко мен та ри ма. Чи ме 
ова дру штве на плат фор ма, ско ро па ра док сал но, по ста је мо дер на 
сли ка не ка да шње усме не књи жев но сти и кру га љу ди ко ји ма при
по ве дач око ва тре из ла же сво је но во де ло. Ко мен та ри су не са мо 
оче ки ва ни већ и до бро до шли и ко ри сни. Јед но од из да ња ко је је 
по те кло са Феј сбу ка је сте и зби р ка За лајк, не за иг нор, ја сам ро-
ђе на Чар не По по вић (2011), у ко јој ова ау тор ка са би ра ста ту се са 
те дру штве не плат фор ме. Не при сту па им у ду ху ак ту ел них об ја
ва већ са ја сним књи жев ним на ме ра ма, те се они сто га не чи та ју 
као крат ко трај на и не да ле ко се жна ква зи ли те ра ту ра, већ као би тан 
чи ни лац опу са ове пе сни ки ње. Што се ти че дру ге ве ли ке ка те го
ри је, вер бо ви зу ал них фор ми, оне се кре ћу од ра зних ду хо ви тих 
„Днев них до за” до ан га жо ва ни јег оку пља ња, као што је „Гро бар ски 
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треш ро ман ти зам”. На жа лост, нај ве ћи део ове ка те го ри је је или 
пре ви ше рет ко при су тан, или пре че сто од ла зи у пре те ра ну па ро
ди ју, те га је не мо гу ће ана ли зи ра ти на књи жев но уте ме љен на чин. 
Но, и са та квим при су ством ови спо је ви ду хо ви тих сли ка и виц ка
стих ко мен та ра ак ту ел ни су при ме ри гра ни ца афо ри стич ког или 
иро ниј ског ства ра ла штва код нас, те не чу ди што ужи ва ју ве ли ку 
по пу лар ност на ин тер не ту и оства ру ју ви дљи вост и на дру гим 
дру штве ним мре жа ма.

И у до ме ну бло го ва мо же се на ћи не ко ли ко ре пре зен та тив них 
при ме ра. Је дан од њих је блог Ање Мар ко вић (na po lju su lju di.blog
spot.com), на ко јем ау тор ка по ста вља сво ју по е зи ју и ко ји де ли 
на слов са ње ном пр вом зби р ком пе са ма из 2012, за ко ју је до би ла 
и Бран ко ву на гра ду на ред не го ди не. На овом бло гу мо гу се на ћи 
пе сме из те зби р ке, али и оне на ста ле на кон пре да је ру ко пи са, па 
је он не ка вр ста су бли ма та ста ри јих и но ви јих ра до ва ко ји ни су 
об ја вље ни у штам па ном об ли ку. Сли чан је и блог Бе ри сла ва Бла
го је ви ћа (be ri slav bla go je vic.wor dpress.com ), ко ји укљу чу је ви ше 
ка те го ри ја – из ме ђу оста лих кри тич ке тек сто ве о ње го вим књи га ма, 
по е зи ју, крат ку про зу, пре во де, члан ке, но во сти итд. – и ту се мо гу 
на ћи ње го ви тек сто ви об ја вље ни у ча со пи си ма, но ви на ма, ан то ло
ги ја ма, збир ка ма и ро ма ни ма, те на дру гим бло го ви ма, као и ве ћи 
број нео бја вље них ра до ва. По себ но је за ни мљи ва про зна ка те го
ри ја „ми ни ја ту ре/цр ти це/ви ње те”, у ко јој се мо гу про на ћи за ме ци 
не ке бу ду ће зби р ке флеш фик ци је. Блог слич не кон струк ци је уре
ђу је и Не бој ша Кри во ку ћа (pre sli ca va nje.blog spot.com), ко ји, за раз
ли ку од већ на ве де них ау то ра, по ред ау тор ских тек сто ва, исе ча ка 
из би бли о гра фи је, из во да из кри ти ка и слич ног са др жа ја ну ди и 
не што ван до ме та књи жев но сти. На и ме, зна ча јан део овог бло га 
по све ћен је кри ти ци му зич ких из да ња, а сег мент „Пре слу ша ва ње 
[playli ste]” ну ди и ви ше де се ти на сни ма ка на ших и стра них ра диј
ских еми си ја, ко је не са мо да до пу њу ју му зич ки део бло га већ се 
по е тич ки сла жу са ње го вим књи жев ним це ли на ма, ста па ју ћи се 
у из вор ужи ва ња за слу ша о це и чи та о це, слич но као и ау то ро ва 
зби р ка 39 сте пе ни ца (2013). По пут ње га, Де јан Ог ња но вић (cult
ofg houl.blog spot.com) пи ше о књи жев но сти и фил му. Два бло га слич
на ови ма, али још ви ше на лик је дан дру го ме, во де Ива на Мак сић 
(ju ro di vi.blog spot.com) и Ра до мир Д. Ми трић (hi per bo re ja.blog spot.
com). Чи ни их ком би на ци ја лич них тек сто ва и тек сто ва дру гих 
пи са ца, од гла со ва нај мла ђих, пре ко гла со ва ге не ра ци је уред ни ка 
бло го ва, до ка нон ских име на свет ске и до ма ће про зе и по е зи је. Са 
мно штвом лин ко ва пре ма дру гим тек сто ви ма и сним ци ма, ови бло
го ви пред ста вља ју оно што је за пра во до мет при су ства књи жев
но сти у тзв. бло гос фе ри – про стор за об ја вљи ва ње де ло ва бу ду ћих 
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ру ко пи са, ис ти ца ње књи жев них фа во ри та и ве за са дру гим бло го
ви ма, сај то ви ма и дру штве ним мре жа ма.

Ка да се го во ри о ча со пи си ма, по сто ји не ко ли ко (Агон, Ме ђу-
тим, Су шти на по е ти ке итд.) ко ји су при сут ни ис кљу чи во у вир
ту ел ном све ту и тек сто ви у њи ма су ма хом пи са ни без на ме ре да 
бу ду пу бли ко ва ни у штам па ним об ли ци ма, иа ко се не ка да про на
ла зе и у њи ма. На ме ра ова квих ча со пи са обич но је ба вље ње књи
жев но шћу у ан тиеста бли шмент ма ни ру, да ле ко од ета бли ра них 
ча со пи са и уред ни шта ва, па чак, не рет ко, и из ра жа ва ње отво ре ног 
не сла га ња са њи ма, што до во ди до по ле ми са ња то ком ко јег се по
ста вља ју но ва пи та ња, а то је че сто по зи тив но. У овом кон тек сту 
се ин тер нет ча со пи си мо гу ви де ти као пе ри о ди ка ко ја је у ви ше 
аспе ка та не дво сми сле но су прот на од оне ко ју фи нан си ра ју кул
тур не ин сти ту ци је. Њи хов ква ли тет, оче ки ва но, ва ри ра, не са мо 
због де мо кра ти за ци је из ра за већ и услед мањ ка ја сне уре ђи вач ке 
по ли ти ке, али су њи хо ве пред но сти у афир ми са њу ау то ра ко ји су 
ма ње при сут ни у штам па ној пе ри о ди ци. На рав но, ме ђу ау то ри ма 
ових и дру гих on li ne ча со пи са се вр ло че сто на ла зе при зна та име
на мла ђе и ста ри је пе снич ке, про зне, есе ји стич ке и кри ти чар ске 
сце не, а њи хо во по ја вљи ва ње и у овом об ли ку све до чи о же љи за 
ве ћом при сут но шћу и по зи тив ној про ме ни из ра за и/или сти ла у 
од но су на штам пу ко ја ова кав вид пу бли ко ва ња до но си. 

Шта је Ин тер нет, а шта је Књи жев ност?

На кра ју, не мо гу ће је ко хе рент но су ми ра ти све књи жев не по
ја ве на ин тер не ту, али је то до не кле и не по треб но – јед на од по
ен ти и пред но сти ин тер не та је сте упра во не сво ђе ње на не ко ли ко 
при ме ра, већ отво ре ност ка мно го стру ко сти ма. Сва ка ко нај по зи
тив ни ја од ли ка мо гућ но сти из ра жа ва ња на свет ској мре жи је сте 
до ступ ност ко ја се ау то ри ма сер ви ра без ре зер ви. До ћи до штам
па ног из да ња да нас је ви ше не го те шко, упр кос објек тив ном ква
ли те ту или афир ми са но сти ства ра ла ца, док су не ки жа нр о ви и 
фор ме ви ше не го мар ги на ли зо ва ни за рад дру гих, при сут ни јих, 
ко мер ци јал ни јих и при ма мљи ви јих чи та о ци ма. У вре ме не стал не 
из да вач ке по ли ти ке и дис про пор ци о нал них по зи ци ја, про на ћи за
ин те ре со ва ног из да ва ча за од ре ђе ни ру ко пис у од ре ђе ном тре нут
ку, мо жда ни је пот пу но не мо гу ће, али је ипак те шко. Сто га се као 
је дан од два мо жда нај о чи глед ни ја раз ло га окре та њу ин тер не ту 
на ме ће те жи на до ла ска до пу бли ка ци је, по себ но за мла де и још 
увек не при зна те ау то ре. С дру ге стра не, јед на ко би тан раз лог је и 
од сту па ње од ак ту ел не књи жев не по ли ти ке и дис тан ци ра ње од ње
них не га тив них аспе ка та од ла ском на ме сто где не по сто је уред ни ци, 
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цен зу ра, фи нан си је, бу џе ти, не по доб но сти – јед ном реч ју: ре стрик
ци је. Ипак, ја ко је бит но схва ти ти да ни су све по ја ве ко је је овај 
текст по ме нуо у до ме ну ин тер нет књи жев но сти ва лид не и ре ле
вант не за чи та ње и ис тра жи ва ње на књи жев но уте ме љен на чин, 
јер пре ве ли ка сло бо да ипак има сво је ма не. Но, до кле год се у ве
ли ком кор пу су ак ту ел ног ства ра ла штва на ин тер не ту мо гу про на ћи 
ре пре зен та тив ни при ме ри ство ре ни с на ме ром да бу ду књи жев ност 
у окри љу ин тер не та, и до кле год се они мо гу кри тич ки по сма
тра ти, при ка зи ва ти и ана ли зи ра ти ван гра ни ца вир ту ел ног све та, 
мо ра се ре ћи да је по ја ва ин тер нет књи жев но сти вред на па жње, 
ма кар се от кри ва ла кли ко ви ма, а не пре вр та њем стра ни ца. 




