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БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

Уред ни штво Ле то пи са: Чи ни се да са раз во јем ин тер не та и 
ње го вим ши ре њем по ста је уоч љи во да се књи жев ност по ла ко 
се ли на сај бер про сто ре. Ка да је у пи та њу про за, та се лид ба је 
до ве ла је до на стан ка но вих жан ро ва (тви тер про за), но вих на-
чи на пи са ња (ин тер ак тив на про за) и чи та ња (хи пер текст), као 
и до но вих ком би на ци ја чи та ња и пи са ња (фан-про за). Да ли ће у 
том пре ла зу/се лид би у но ве, вир ту ел не про сто ре по е зи ја оста ти 
иста, или ће се, и у ком сме ру, про ме ни ти? 

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић: По е зи ја је мо жда нај по вла шће
ни ји део књи жев но сти у ко ме још увек мо же мо пре по зна ти ху ма
ни стич ки лик, или бо ље ре ћи – ње гов од раз. Она је, ме ђу тим, већ 
одав но по ста ла део истог про це са „се лид бе” у дру ги ме диј, дру ги 
до мен, у да на шње вре ме је то ди ги тал ни или сај бер про стор. Чи ни 
се са мо да је све то не ка ко лак ше при хва ће но с про зом пре све га 
због при ро де је зи ка, иа ко је по е зи ја још од ра них два де се тих го ди
на про шлог ве ка, да кле с по ја вом број них аван гард них европ ских 
по кре та, на сто ја ла да ле ги ти ми ше свој од нос пре ма но вим ме ди
ји ма и тех но ло ги ја ма (пре све га сли кар ству, ви зу ел ним умет но сти
ма, фил му). Ујед но и да ре де фи ни ше сво је ро дов ске и жан ров ске 
прет по став ке, упра во има ју ћи у ви ду јед но но во ду хов но и сто риј
ско ис ку ство ко је се огле да у убр за ној ин ду стри ја ли за ци ји, ства
ра њу но вих тех нич ких мо гућ но сти у кул ту ри и умет но сти, као и 
но вим ма те ри јал ним и фи нан сиј ским ре сур си ма, па са мим тим и 
дру га чи јим вред но сти ма. Фу ту ри сти, да да и сти, зе ни ти сти и кон
струк ти ви сти у из ве сном сми слу уки ну ли су пре све га лир ско 
пе сни штво (при сут но још увек у сим бо ли зму и екс пре си о ни зму) 
као тра ди ци о на лан, пре ва зи ђен род у ком још увек фи гу ри ше 
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чо век/ау тор као ка квата ква чвр ста, упо ри шна ин стан ца. Сто га су 
се окре ну ли фор мал ним, лу ди стич ким тран сфор ма ци ја ма лир ског 
тек ста, сти хо ва, ства ра ју ћи дис кур се ко ји функ ци о ни шу за хва љу
ју ћи мон та жи, ко ла жу дис па рат них ти по ва је зи ка: од ма те ма тич
ких јед на чи на и ге о ме триј ских за да та ка до хе миј ских фор му ла, 
исе ча ка из но ви на и але а тор но по ста вље них ис ка за, ле три стич ких 
и кон кре ти стич ких ис ти ца ња по је ди них сло ва и сло го ва – све до 
укљу чи ва ња цр те жа, ви зу ел них пред ста ва, из ве шта ја, ра чу на, 
при зна ни ца. Ти ме су аван гард ни пе сни ци исто вре ме но на сто ја ли 
да по ни ште ху ма ни стич копси хо ло шки под сти цај и мо ти ва ци ју 
у ства ра њу та кве јед не кон струк ци је, сво де ћи је на низ дис кур зив
них по сту па ка, а с дру ге – да по ка жу ка ко се са вре ме ни, ак ту ел ни 
пе снич ки су бјект за пра во (не) сна ла зи у де ху ма ни зо ва ном све ту. 
Зна чи, ого ља ва њем од ре ђе них фор мал них по сту па ка и де кон струк
ци јом ста рих, већ при хва ће них, исто риј ски аван гар ди сти ја сно су 
упу ћи ва ли на бе сми сао он да шње ху ма ни стич ке си ту а ци је, али и 
на ну жност да се она об ли ку је у јед ном дру гом ма те ри јал ном и 
ре цеп тив ном ме ди ју. Мо жда су нај бо љи при ме ри ова кве „тех но ло
шке ре во лу ци је” у по е зи ји Не жна дуг мад Гер тру де Стајн, Ал ко хо ли 
Ги јо ма Апо ли не ра, као и по ку ша ји Алек се ја Кру чо ни ха и Ве ли ми
ра Хлеб њи ко ва да се су бјек тив но пе снич ко ис ку ство у пр вом ли цу 
пре ве де у за ум ни је зик, осло бо ђен сва ког (оче ки ва ног) сми сла. Збир
ка От кро ве ње Раст ка Пе тро ви ћа де ша ва нам се за пра во тек да нас, 
и без ли ков них до пу на Алек сан дра Де ро ка она не ма це ло ви ту вред
ност. Ове го ди не про сла вља мо и сто го ди шњи цу ДА ДА по кре та; 
ни је слу чај но што баш да нас сву да у све ту књи жев ност и умет ност 
тзв. ап сур да и ало гич но сти има то ли ког од је ка. Ка да је реч о са вре
ме ној сај бер по е зи ји, она мо ра да ис пу ни два ну жна усло ва: да на
ста не ко ри шће њем ди ги тал них тех но ло ги ја, и да по се ду је ау то
ре флек си ју о спе ци фич но сти ма ме ди ја у ком на ста је и у ко ме се 
од ви ја ње на ре пре зен та ци ја. То у се бе укљу чу је, бар ка ко те о ре ти
ча ри пост ху ма ни зма твр де (нпр. Н. Ке трин Хеј ли), ин тер ак ци ју 
из ме ђу чо ве ка и ма ши не на вр ло со фи сти ци ран на чин, ко ји сво је 
по ре кло има у ем пи риј ској ствар но сти. Све си му ла ци је и вир ту
ел не ре ал но сти не мо гу раз дво ји ти на чи не на ко ји су нео дво ји ви 
ин фор ма ци ја и њен ме диј. Пи та ње је, на рав но, ка ква је при ро да 
до жи вља ја та ко ме диј ски кон стру и са не по е зи је код ре ци пи јен та/
чи та о ца на ви клог на „офи ци јел ни стих” у књи зи, и ко ја вр ста афек
тив ноког ни тив не си ту а ци је на ста је као ре зул тат сукре а ци је чо
ве ка/ау то ра и ма ши не. 

Мо гли би смо ре ћи да је мо дер на про за – по тра га за не мо гу ћом 
про зом. Сли чан пут је има ла и мо дер на по е зи ја. Она је на сто ја ла 
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да упо тре би пе снич ки ма те ри јал ко ји до та да ни је по сто јао или 
ко га по е зи ја прет ход них вре ме на ни је мо гла да са вла да и пот чи-
ни се би. Да ли са вре ме на по е зи ја има шан се да пе снич ки са вла да 
гра ђу ко ју јој пру жа са вре ме ни свет (про из во де кул тур не ин ду-
стри је, до ми на ци ју фи нан сиј ског сек то ра и Си ли ци јум ске до ли не, 
пост ху ма ни зам и пост де мо кра ти ју), или ће се скон цен три са ти 
на то да опе ва оно што тра је? 

Још су мо дер ни стич ки пе сни ци сре ди ном 19. ве ка (Волт Вит
ман, на при мер) одав но од ба ци ли по де лу на тзв. ви со ке и ни ске, 
уз ви ше не и сва ко днев не те ме у по е зи ји. По е зи ја узи ма за сво ју гра
ђу баш све што се мо же на ћи у ис тра жи вач ком хо ри зон ту пе сни ка, 
све оно што по тен ци јал но мо же при па да ти про зи, дра ми, есе ју, 
пу то пи су, али и но ви нар ству еко но ми ји, по ли ти ци, исто ри ји, по
је ди ним те о риј ским прав ци ма, на рав но и фи ло зо фи ји. Сто га до мен 
по е зи је мо же да бу де и то што сте ви на ве ли: про из во ди кул тур не 
ин ду стри је, у шта че сто спа да кич као пре о вла ђу ју ћи об лик ма сов
не и уну тар ње по пу лар не кул ту ре да нас. У свим вре ме ни ма ко ја 
су те жи ла кри тич кој ана ли зи дру штва, по ли ти ке, ци ви ли за ци је 
(као нпр. у епо си ре а ли зма и на ту ра ли зма) та кви су на по ри во ди ли 
пре вла сти про зе, и то не са мо фик ци о нал не. У аван гар ди и по е зи ја 
сту па на кри тич ку сце ну и због осу де Ве ли ког ра та за ла жу ћи се 
за об но ву ети ке и ху ма ни стич ких вред но сти. С дру ге стра не, на 
уда ру је увек би ла ме та фи зи ка пе сни штва, од но сно оно што је не
про ла зно и трај но у по е зи ји, осо би то ли ри ци, с ци љем да се овај род 
што ви ше при бли жи ре ал но сти и ње ним ак ту ел ним про бле ми ма 
(о то ме у срп ској књи жев но сти све до чи кри тич ки од нос Ла зе Ко
сти ћа пре ма схва та њу пе сни штва Све то за ра Мар ко ви ћа). Па ипак, 
се ти мо се да су се два из у зет на, мо же мо ре ћи гло бал на пре о кре та 
и у по е зи ји и про зи де си ле исте, 1857. го ди не у Па ри зу, ка да су се 
по ја ви ле Бо дле ро ва збир ка Цве ће зла и Фло бе ров ро ман Го спо ђа 
Бо ва ри. Иа ко на пр ви по глед по е тич ки си ту и ра на на два су прот на 
по ла, сим бо ли стич ком и на ту ра ли стич ком, оба де ла су до ве ла у 
пи та ње не ке су штин ске прет по став ке (хри шћан ске) ме та фи зи ке: 
Бо длер сво јом апо ло ги јом зла, у че му га је на још ра ди кал ни ји 
на чин сле дио Ло тре а мон, а ка сни је и Тракл, Це лан. Тра гич на рас
тр за ност су бјек та/ин ди ви дуе из ме ђу све та до бра и зла, ле по те и 
гну со бе, при род ног и ар ти фи ци јел ног, и ко нач но – илу зи је и су
шти не, по ве зу је Бо дле ра и Фло бе ра и ви ше не го што на пр ви по
глед то мо же из гле да ти. Фло бе ро ва Ема Бо ва ри за ме њу је су шти ну 
за илу зи ју то ком чи та вог свог жи во та, и по њој се рав на. Ни је 
на од мет по ме ну ти да јој баш ро ман ти чар ско, иде а ли зо ва но чи та лач
ко ис ку ство, по ве ре ње у фик ци ју, уни шта ва жи вот на нај стра шни ји 
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мо гу ћи на чин. Бо дле ров пак лир ски ју нак при зна је да је за љу бљен 
у ле по ту ла жи, мо жда би смо се да на шњим реч ни ком мо гли из ра
зи ти „у ле по ту вир ту ел них све то ва”, у ма те ри јал не тра го ве сво је 
има ги на ци је. У пе сни ку је сваг да упи са но те ло кул тур не ме мо ри је, 
чак и он да ка да те тра ди ци је ни је све стан у ме ри у ко јој је то Бо длер 
сва ка ко био. 

Пи шу ћи свој по ле мич ки текст о пе снич кој ли ни ји од Поа до 
Ва ле ри ја, Т. С. Ели от је пред ска зао да ли ни ја по е зи је ко ју од ли ку-
је ра ди кал на по е тич ка са мо свест, оли че на у чи стој/ап со лут ној 
по е зи ји, на кон Ва ле ри ја ,,ви ше не мо же да бу де од ка кве ко ри сти 
бу ду ћим пе сни ци ма”. У слич ном кљу чу мо гу ће је по ста ви ти пи та-
ње о ко ри сти од ели о тов ске ли ни је у по е зи ји. Да ли по е тич ка са-
мо свест и тра ди ци ја у ели о тов ском сми слу те ре чи, је су, још увек, 
од ко ри сти пост-пост мо дер ним пе сни ци ма? 

Лич но не ви дим да су ови ста во ви о (ау то)по е тич кој са мо све
сти још увек на пу ште ни, на про тив, они су у пост мо дер ни стич кој 
па чак и у пост ху ма ни стич кој по е зи ји још ви ше оја ча ли. И у сај бер 
књи жев но сти, у по е зи ји ау то ра ка кав је ре ци мо Џе ром Ро тен берг, 
осо би то је бит на та са мо свест или ау то ре флек си ја у по гле ду спе
ци фич но сти ме ди ја у ком се са да по е зи ја од ви ја, ка ко смо већ на
по ме ну ли. Чи ње ни ца је та ко ђе да Т. С. Ели от у свом есе ју Од Поа 
до Ва ле ри ја ис ти че ка ко ова ква „пе снич ка умет ност” не ће би ти од 
по мо ћи ау то ри ма по сле ње га, а шта ће уме сто то га до ћи, Ели от 
ни је био у ста њу да пред ви ди. Оно што и да нас ва жи као на сле ђе 
Поа, Кол ри џа, Ма лар меа и Ва ле ри ја је сте ин хе рент но укљу чи ва ње 
те о риј ског аспек та у пе снич ки текст, опе ва ње по е ти ке и пе снич
ких по сту па ка као свог су бјек та/те ме, од но сно по ку шај да ва ња 
од го во ра на пи та ње ко је је по ста вио још Кол риџ: „Шта ја то ра дим 
док пи шем по е зи ју?”, ка ко на во ди у свом есе ју Ели от. На су прот 
ау тен тич но сти пе снич ког су бјек та и пе сме као сво је вр сног „за вр
ше ног, ко нач ног ре зул та та”, Ва ле ри се, као и пре ње га По, мно го 
ви ше за ни ма за сам про цес на стан ка пе сме, за игру ми шље ња, а 
„чи ста по е зи ја” под ра зу ме ва да пе сма не тре ба да се од но си ни на 
шта дру го не го на се бе са му. Ту мо же мо го во ри ти о по ја ча ној све
сти о са мом је зи ку ко ји је ап сор бо вао и пе сни ка, и пе снич ки су бјект, 
и на рав ни ма ни пу ла тив них стра те ги ја оства ру је раз ли чи те мо гу ће 
по ет ске иден ти те те, из мно штва пер спек ти ва, угло ва, мо ду са. У 
овом аспек ту је са вре ме на (сај бер) про за ве о ма слич на по е зи ји. Оно 
што нам по ма же да схва ти мо не ка кву мо гу ћу прет по ста вље ну 
це ли ну ова кве спи са тељ ске кон струк ци је је сте по сту пак ци тат
но сти, ин тер тек сту ал но сти: по гле дај те са мо збир ку Ен Кар сон 
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Ле по та му жа – пе снич ки есеј у 29 пле со ва тан га, чи ји је про зни 
пан дан у на шој књи жев но сти, ре ци мо, крат ки ро ман Со ње Ве се
ли но вић Кросфејд. Да ли ће по е зи ја бу дућ но сти, би ло као је зич ка 
по е зи ја, го во ре на по е зи ја или ди ги тал на по е зи ја би ти лак ша за ра
зу ме ва ње и ре цеп ци ју чи та о ци ма, гле да о ци ма и слу ша о ци ма не го 
тзв. хер ме тич на по е зи ја пост сим бо ли ста, оста ће још ду го у сфе ри 
спе ку ла ци је. По сту пак и упо тре ба је зи ка у од ре ђе ном ме ди ју ће 
из гле да и на ред них де це ни ја би ти не што о че му ће се до ста го во
ри ти. Но, да ли ће мо зна ти да иден ти фи ку је мо она кру ци јал на 
ста ња, емо ци је и има ги на тив не ско ко ве ко ји све то на не ки на чин 
упо шља ва ју, па са мим тим и кон фи гу ри шу сми сао по ет ске ре чи, 
те жи је део од го во ра. 

Је дан од лајт мо ти ва раз ми шља ња о по е зи ји је сте сма њи ва ње 
бро ја чи та ла ца, или бар чи та ла ца штам па них збир ки по е зи је. 
Шта је раз лог овом трен ду и да ли он и на ко ји на чин по врат но 
де лу је на ства ра ње по е зи је? 

По след ње де це ни је дра стич но је сма ње но штам па ње пе снич
ких збир ки сву да у све ту, због но вих тр жи шних усло ва ко ји дик
ти ра ју штам па ње ко мер ци јал не и по пу лар не про зе свих жан ро ва. 
Од ли ке са вре ме не пост со ци ја ли стич ке кул ту ре, ка ко то за па жа 
те о ре ти чар Бо рис Гројс, је су отво ре но тр жи ште, ре пре сив на на цио
нал на кул ту ра, ce le brity кул ту ра, до ми на ци ја ма сме ди ја и те ро ри
зам, па је у том сми слу са вре ме но до ба у од но су на кул тур ну по ли
ти ку про шло га ве ка ре гре сив но. С дру ге стра не, по е зи ја тре ба да 
оста не до не кле ели ти стич ка, у сми слу од ре ђе них пред у сло ва ко је 
њен чи та лац мо ра да по се ду је да би се за њу уоп ште ин те ре со вао. 
И ту не ми слим пр вен стве но на струч ња ка, већ на осе тљи вог и 
ра до зна лог чи та о ца. У не ким ве ли ким зе мља ма чи та ње по е зи је је 
ве о ма за до во ља ва ју ће, ми слим да САД у то ме чак и пред ња че. 
До вољ но је по гле да ти њи хо ве сај то ве за про да ју књи га, где пре
овла ђу ју кла си ци од ан ти ке до над ре а ли ста, пре ко са вре ме них 
ис точ но е вроп ских и азиј ских пе сни ка пре ве де них на ен гле ски. 
Код нас је си ту а ци ја још сло же ни ја јер осим две или три из да вач ке 
ку ће ко је во де ра чу на о вред но сној се лек ци ји об ја вље них збир ки, 
штам па ну пе снич ку књи гу мо же да има баш сва ко ко за њу по ну ди 
но вац би ло ком по зна том или не по зна том при ват ном, али и ма ло
број ним др жав ним из да ва чи ма. Зва нич но, ве ћи на нај моћ ни јих 
из да вач ких ку ћа код нас по е зи ју и не об ја вљу је. Про фи ли са не су, 
ме ђу тим, баш као у све ту не ке већ афир ми са не, ис кљу чи во пе снич
ке еди ци је, и сва ки ау тор ко ји има бар ма ло са мо по што ва ња же ли 
та мо да об ја ви. Ло шем ста ту су по е зи је код нас до при но си и пот пу но 
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по гре шан и мо но по ли зо ван си стем књи жев них на гра да, а не по
сто је ни до вољ но атрак тив ни на чи ни про мо ци је пе снич ких књи га. 
Али о то ме сам на дру гим ме сти ма го во ри ла и пи са ла ви ше пу та, и 
бо јим се да ће нас то од ве сти да ле ко од „по е зи је бу дућ но сти”. Опет 
ће мо се вра ти ти де ве де се ти ма про шло га ве ка, тј. про шло сти ко ја 
ре а фир ми ше оне ста ре, до бро по зна те по ет ске ма три це. Кон зу ма
ци ју по ет ске ре чи све ма ње пра ти аде ква тан ин тер пре та тив нокри
тич ки акт чи та ња, или је он пак екс трем но иде о ло шки по ла ри зо ван. 
Ин ди ви ду а ли зам кри тич ког гла са и пи сма ни је по же љан, али по
сто ји стал на тен ден ци ја да се по е зи ји су ди на исти онај на чин на 
ко ји је то чи нио Јо ван Скер лић и ста ри кри ти ча ри. 

Јед на од нај ја чих ме та фо ра књи жев но сти је од ло мак из Књи-
ге о Јо ву у ко јој Јов ка же: ,,О кад би се на пи са ле ри је чи мо је! кад 
би се ста ви ле у књи гу! Пи саљ ком гво зде ном и оло вом на ка ме ну 
за вјеч ни спо мен кад би се уре за ле!” Да ли са вре ме ни пе сник још 
увек те жи да ис пи су је ре чи уре за не у ка мен, или се ми ри са суд би-
ном да је оно што за пи су је бли же пи са њу гран чи цом по пе ску? 

Те „ре чи у ка ме ну” зву че по ма ло те шко, ма је сте тич но, да не 
ка жем – за гроб но. Али схва там по ен ту овог пи та ња. По е зи ја са чу
ва на и по хра ње на на ин тер не ту ипак има свој рок тра ја ња, баш због 
при ро де тог ме ди ја, све ин фор ма ци је по сле од ре ђе ног вре ме на се 
ски да ју, па се по ја вљу је оно чу ве но „Pa ge not fo und er ror 404”. Та
ко ђе, сва ка на ша об ја ва на ин тер не ту је пи са на за сва ко га и за ни
ко га, и по тен ци ра код нас ла жно и сум њи во осе ћа ње ко му ни ка тив
но сти, ди ја ло га из ме ђу ин ди ви дуе и ко смо са, чи та вог све та. Ка да 
не где у вир ту ел ном све ту нео че ки ва но угле да мо сво је име или свој 
текст, ис пу ње ни смо осе ћа њем по но са, јер смо на не ки на чин „гло
бал но” при сут ни, без об зи ра на је зик ко јим пи ше мо. И као да се ту 
по ни шта ва, ста вља ван сна ге оно што је основ но за по е зи ју, ипак, а 
то је ме диј на ци о нал ног је зи ка. С дру ге стра не, штам па на по е зи ја, 
књи ге, ча со пи си, за са да има ју мно го ду жи рок тра ја ња и као да се 
том вре мен ском дис тан цом до дат но ус по ста вља још бли жи за гр љај 
из ме ђу ње и бу ду ћег (са да шњег) чи та о ца. Та ко ђе по сто ји мо гућ ност 
стал ног пре штам па ва ња, осим ако и ка да то бу де из и шло из упо
тре бе. Да ли ће ин тер нет би ти је ди ни ме диј где ће се об ја вљи ва ти 
по е зи ја, пре не го што и она бу де ра ди кал но ре де фи ни са на у сми
слу от кло на од ху ма ни стич ког кон цеп та све та? По е зи ја ће по сто
ја ти све док по сто ји мо ми са же ља ма и стра хо ви ма, и све шћу да не
што мо ра мо ре ћи са мо на та кав, је зич ки не по но вљив на чин, да ипак 
не што ја ко бит но мо ра мо да по де ли мо с дру гим, ко ји чи та или та
ко ђе пи ше, у сво јој ужа сној, па ска лов ској са мо ћи и про ла зно сти. 
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БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ

ГРАД СКИ ЧО ВЕК

Град ски чо век во ли жи вот у гра ду:
за ми шља пти це од ба кар них жи ца
и бес крај ног ко ло пле та ка бло ва.

Град ски чо век сва ко ју тро мир но
по сма тра ка ко се ис пру же них ле ђа
на сте пе ни шту из ле жа ва ју бу ба шва бе,
ти тра ју ћи но жи ца ма док из ди шу.

Град ски чо век одо ле ва ча ри ма бо ги ња Ве сне
и Ла де, а по себ но Жи ве: њи хо ве ки по ве 
са за до вољ ством ша ље у ста ри нар ни цу
и кр сти се, иа ко у бо га не ве ру је.

Град ски чо век че пр ка ва зда по свом
ма лом ср цу, као по тру лом пло ду му шму ле
и ши ри сво ја кри ла-ели се ду бо ко у ноћ.

Град ски чо век сти ћи ће јед ном до зи ди на Тро је,
и шћу ћу ри ти се у утро би огром не др ве не
на пра ве, оп ко ље не ба кља ма ла ко вер них.

Град ски чо век из и ћи ће на шах-та блу ме се чи не,
у ква дра ту ру ко пља и стре ле, и ду го зу ри ти
у сво ју пе ту, као у про ро чи ште.




