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Б ЛОГ

БЛО ГЕ РА МА – РАЗ БИ ЈА ЊЕ СТЕ РЕ О ТИ ПА

У кон ста та ци ји да је Бло ге ра ма курс по све ћен кре а тив ном пи са њу 
бло го ва ко ји су за ма ту ран те но во сад ских сред њих шко ла ор га ни зо ва ли 
Ма ти ца срп ска, Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду и но во сад ска софт-
вер ска ком па ни ја Ај пикс (Ei pix) не ма ни чег по гре шног. Она, вје ро ват но, 
илу стру је и нај че шћи опис Бло ге ра ме у пе ри о ду ње ног на ја вљи ва ња, 
јер та да се о њој ни је ни мо гло ре ћи мно го ви ше. Са да, ка да је чи тав 
про је кат зва нич но за вр шен, пр ва ре че ни ца јед но став но не ма до вољ но 
сна ге да опи ше Бло ге ра му, јер је она вре ме ном по ста ла чи тав је дан сви-
јет чи ја се уну тра шњост мо же са мо на слу ти ти, али не и пот пу но до жи-
вје ти по гле дом на ве ле леп не, чвр сте и ау то ри та тив не бе де ме ко ји су 
ме ђу соб ним при бли жа ва њем омо гу ћи ли ње гов на ста нак. Дру гим ри је-
чи ма, при влач ност уну тра шњо сти тог сви је та ви ше не за ви си са мо од 
ље по те и (сим бо лич ке) мо ћи ње го вих бе де ма, већ та уну тра шњост са да 
са ма за вр је ђу је та кве бе де ме. 

Не тре ба, ме ђу тим, ола ко од у ста ти од пр ве ре че ни це: њен на из глед 
чи сто ин фор ма ти ван и без ли чан тон учи ни ће та ман то ли ко да ум сви као 
са мо на ин фор ма ци је од ове ре че ни це ни не до би је ни шта ви ше од то га 
– од ин фор ма ци је. За раз ли ку од та квог ума, гдје ће се и ова ин фор ма-
ци ја из гу би ти на за пу ште ном ђу бри шту оста лих, не ки дру ги ум, онај у 
ко јем и да ље има про сто ра за нео ме та но стру ја ње чи стог ва зду ха, ис под 
су во пар не љу шту ре на слу ти ће со чан плод ко ји се обич но не до би ја од 
ин фор ма ци је већ од при че. Тај плод зо ве се по ен та, од но сно сми сао. 
Са да се ви ди да по ме ну та ин фор ма ци ја ни је би ла са ма се би циљ, већ је 
же ље ла да на го вје сти мо гућ ност при че ко ју чак ни не мо ра мо да про чи-
та мо до кра ја да би смо схва ти ли да је до бра. До вољ но је са мо да отво-
ри мо ко ри це и про чи та мо пр ви ред... 

По ве зи ва ње и са рад ња Ај пик са, Ма ти це и Од се ка за срп ску књи-
жев ност (тј. ње ног Цен тра за ис тра жи ва ње и по пу ла ри за ци ју срп ске 
књи жев но сти), оли че на у про јек ту Бло ге ра ма, раз би ја не ко ли ко опа сних 
сте ре о ти па и пред ра су да. Оне ни су опа сне са мо за то што до ла зе од тзв. 
„про фе си о нал них не зна ли ца”, ни ти за то што до ла зе од стра не не зна ли-
ца сва ке вр сте, већ за то што та кво (не)зна ње и та кве (не)исти не има ју 
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деј ство ра за ра ју ћег кан це ра јед ног на ро да/дру штва. За по че так, по ме-
ну та са рад ња по ка зу је да ме ђу соб но раз ли чи та зна ња ипак ни су за тво-
ре на јед но за дру го, те да је тек њи хо вим по ве зи ва њем мо гу ће на пра ви-
ти не што што на ди ла зи сва ку по је ди нач ност. У овом слу ча ју то је зна ње 
ко је по сје ду је књи жев ност и зна ње ко је по сје ду је тех но ло ги ја, а фор ма 
бло га, у ко јој ин тер нет по ста је про стор ко ји књи жев ност ис пи су је, са мо 
је је дан од об ли ка ова квог спо ја. 

По ме ну та са рад ња ни је да ла ква ли тет за то што су у њој уче ство-
ва ле не ке тра ди ци о нал не ин сти ту ци је и не ке мо дер не ком па ни је, већ 
за то што су те ин сти ту ци је и та ком па ни ја, сва ка за се бе, исто вре ме но 
и тра ди ци о нал не и мо дер не. Оту да им, ваљ да, и слух за оно што је раз-
ли чи то, што је дру га чи је, али што је по ште но и ква ли тет но. Спој тра-
ди ци о нал ног и мо дер ног, ма да за не ке и да ље не појм љив, пред ста вља 
је ди ни мо гу ћи от пор не ста ја њу у по та па ју ћим та ла си ма гло ба ли за ци је 
и јед ну моћ ну цје ли ну. Та цје ли на моћ на је упра во за то што је у ста њу 
да исто риј ско сје ћа ње, на ци о нал ни иден ти тет и ври јед но сти ко је ова 
кул ту ра по сје ду је са чу ва од за бо ра ва, а да исто вре ме но бу де мо дер на, 
са вре ме на и све вре ме на, ни у че му не ка ска ју ћи за сви је том, већ ну де ћи 
том сви је ту не што но во што ће га упот пу ни ти и по че му ће она у том 
сви је ту би ти пре по зна ти љи ва, ви дљи ва и је дин стве на. Од Ма ти це срп-
ске и ње ног Ле то пи са, или од срп ске књи жев но сти, ко ји за и ста пред-
ста вља ју сим бол ин те гри са ња тра ди ци о нал ног и мо дер ног, те сим бол 
кон ти ну и те та, то се за и ста и оче ку је, али охра бру ју ће дје лу је и чи ње-
ни ца да јед на ком па ни ја по пут Ај пик са, ко ја је за крат ко ври је ме на пра-
ви ла озбиљ не по сло ве и у свјет ским раз мје ра ма, уче ству је у ова квом 
про јек ту. Та ква во ља мо же се ту ма чи ти као њен от пор бу ји ци гло ба ли-
зма и ње на иден ти тет ска са мо сви јест. 

По сто ја ла је, да кле, иде ја, по сто ја ла је енер ги ја, во ља, бе де ми су 
би ли ту, као и на цр ти, про гра ми, пла но ви и ски це, ма ке те, чвр ста кон-
струк ци ја и ске лет, ис пи са не ко ор ди на те, али тек ка да је до би ла ср це 
Бло ге ра ма је по че ла да жи ви. То ср це чи ни ла су дје ца ко ја ни су мо гла 
да одо ле зо ву пи са ња, дје ца ко ја су енер ги ју Бло ге ра ме успје ла да ка на-
ли шу у пре гршт ква ли тет них тек сто ва... Ни су то би ла обич на дје ца. 
Они ко ји су 29. ја ну а ра у све ча ној са ли Ма ти це срп ске слу ша ли њи хо ве 
тек сто ве мо гли су да чу ју не што од њи хо вог та лен та и кре а тив но сти, да 
ужи ва ју у ат мос фе ри ко ју су на пра ви ли осам на е сто го ди шња ци ко ји 
пи са ње до жи вља ва ју пра вил но, као свет и уз ви шен чин, као спој ети ке 
и есте ти ке, а је зик као јед ну над гра ма тич ку ка те го ри ју. Сход но то ме, 
они пи са ње бло га ни су схва ти ли као та ло же ње без ври јед них тек сто ва 
(ти па: по је ла, по пи ла, ку пи ла итд.), већ као ми си ју у ко јој књи жев ност 
тре ба да осво ја но ве про сто ре. Ни су до шли на курс да по ста ну по пу лар-
ни бло ге ри, већ да на пра ве пр ве ко ра ке на пу ту да јед ног да на по ста ну 
при по вје да чи, пје сни ци, кри ти ча ри, те о ре ти ча ри, но ви на ри ис тра жи ва чи... 
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За то се са њи ма и мо гло ра ди ти... Ти осам на е сто го ди шња ци успи је ва ли 
су у сво јим при ча ма и есе ји ма да спа ја ју Мер соа и Чеп ме на, Ни чеа, Ста-
љи на и Ха ри ја По те ра, иде је Да ли ја и Ган ди ја... Да ство ре исто риј ску 
фик ци ју Ба на Је ла чи ћа, упа ле сви је ћу за Џор џа Ло рен са Прај са... Пи са ли 
су о Ван Го гу и Са мо ри ју, Нир ва ни, Кју бри ку, Бо ри Стан ко ви ћу... По-
ста вља ли су сво јим тек сто ви ма пи та ња са ка квим се су о ча ва ју мо дер ни 
фи ло зо фи и хер ме не у ти ча ри дру штва... Про чи та ли су, ви дје ли, за во ље ли 
и за сво јих осам на ест до жи вје ли и ис ку си ли ви ше умјет но сти не го што 
не ки до жи ве за сво јих сто ти ну ље та. У сва ком тек сту на пи са ном на 
Бло ге ра ми на ла зи се бар јед на ре че ни ца ко ју ври је ди пам ти ти. 

Пи та те се, вје ро ват но, ода кле су се ство ри ла та дје ца и гдје смо их 
про на шли. Вје руј те ми, ни смо их уве зли из Евро пе. Они сје де по ва шим 
учи о ни ца ма, жи ве у ва шим згра да ма и ули ца ма... Ни су, да кле, све те 
мла де гла ве бес по врат но за гњу ре не у без лич ну пра зни ну to uch screen-а, 
ни је сву омла ди ну срп ску за сли је пио си стем без ври јед но сти: још уви јек 
има оних ко ји чи та ју, уче, про ми шља ју, гле да ју и слу ша ју ви ше од оно га 
што им не ко ка же да мо ра ју, да тре ба и да је до вољ но; још уви јек у тој 
на пр слој про свје ти има оних ко ји до бро ра де свој по сао. По ну ди те им 
не што до бро и вра ти ће вам тро стру ко. Не тре ба до зво ли ти да иш че зну... 

А у ме ни оста је на да да по че так и крај Бло ге ра ме не ће пред ста вља ти 
по че так и крај, већ по че так њи хо вог пи са ња. 

Мар ко ТО ШО ВИЋ




