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МАР ЈАН ЧА КА РЕ 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? 

Мар јан Ча ка ре вић: Ин тер нет као но ви ме диј, али још ви ше 
као но во по ље ег зи стен ци је – у по след њих де се так го ди на из те ме
ља је про ме нио не са мо књи жев ност већ це ло куп ну људ ску ци ви
ли за ци ју. То зву чи мо жда ма ло бом ба стич но ова ко из го во ре но, 
али је за пра во ско ро па ба нал на чи ње ни ца. Да кле, ин тер нет је у 
до број ме ри про ме нио и му зи ку, и филм, и ви зу ел не умет но сти, 
чак, ре као бих, мно го ви ше не го књи жев ност. Те ле ви зи ја већ, осим 
у оном де лу ко ји се ти че ди рект них пре но са ма ни фе ста ци ја спек
та кла, по ста је све ана хро ни ји ме диј, па и сам по јам „вир ту ел но” 
зву чи већ по ма ло по тро ше но, и не до вољ но. Ме та фо рич но ре че но, 
они ма ко ји да нас има ју, ре ци мо, 25 го ди на, а да не го во рим о мла
ђи ма, вир ту ел но ни је ни из бли за то ли ко вир ту ел но као што је они
ма ко ји има ју 35 или ви ше. 

По е зи ја, ме ђу тим, чи ни ми се да нај ма ње тр пи због ов де ски
ци ра ног кон тек ста. Де лом за то што јој ин тер нет као ме диј од го ва
ра: су штин ски, не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу екра на и па пи ра (и 
Тви тер је ку ди ка мо по год ни ји за по е зи ју); а де лом, ка да је реч о 
ње ном кла сич ном ма те ри јал ном об ли ку – књи зи, за то што спа да 
у умет но сти за ко је је по треб но нај ма ње нов ца.
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То ипак не зна чи да се не ме ња по ет ско. Али оно се ме ња увек, 
а те про ме не ни ка да ни је јед но став но име но ва ти пре ци зно. 

Но би ло ка ко би ло, ла ко је при ме ти ти, ре ци мо, да се оно што 
се не ка да под во ди ло под по јам књи жев не сце не, а што је не увек 
ла ко ухва тљив ме теж ко ји су об ли ко ва ле ре дак ци је ча со пи са, из
да вач ких ку ћа, ка фа не и не ка кав ду хов ни ме ђу про стор из ме ђу њих 
– са да го то во у пот пу но сти пре се ли ло на Феј сбук (нпр. у тре нут
ку ка да пи шем ово, до го ди ла се остав ка Иго ра Пе ри ши ћа на ме сто 
пред сед ни ка УО Срп ског књи жев ног дру штва, и то као за вр шни 
чин по ле ми ке ко ја се у то ку јед не но ћи во ди ла на Феј сбу ку). То 
кон крет но има за по сле ди цу ве ли ку де мо кра ти за ци ју те сце не, јер 
на Феј сбу ку су сви (ма кар те о рет ски) рав но прав ни са го вор ни ци, 
по том ње ну дис пер зи ју, као и си ту а ци ју у ко јој ни је нео п ход но 
жи ве ти у Бе о гра ду или Но вом Са ду да би се „би ло у то ку”.

С дру ге стра не, ка да је реч о по ет ском схва ће ном у ужем сми
слу, оно се ме ња уто ли ко што вир ту ел не ег зи стен ци је на ме ћу пре 
све га но ве те ме, ко је се ма хом ти чу (но вих, не ста бил них, крх ких) 
иден ти те та, а јед ним, ма њим де лом и но ве фор ме. Као при ме ри 
се мо гу на ве сти књи ге Но ве до мо ви не Си ни ше Ту ци ћа, Фројд на 
Феј сбу ку Да во ра Иван ков ца, или књи га ста ту са Чар не По по вић 
За лајк, не за иг нор, ја сам ро ђе на. 

Али ако би тре ба ло да ти не ка кво пред ви ђа ње у круп ни јим 
цр та ма, уз сав ри зик да већ за не ку го ди ну или пре ис пад нем глуп 
у дру штву, чи ни ми се да ће се но ва по е зи ја ба ви ти упра во те ма ма 
не ста бил них иден ти те та, по том да ће би ти ма ње скло на ра ди кал
ним фор мал ним екс пе ри мен ти ма, те да ће, уто ли ко, би ти бар за ни
јан су на ра тив ни ја, и на кра ју: да ће про сто ри ко је ће об ли ко ва ти 
би ти лич ни ји, ка мер ни ји, тј. кул ту ра не ће би ти ви ше ве ли ка те ма, 
или ба рем не у оној ме ри у ко јој је би ла то ком ви со ког мо дер ни зма 
и пост мо дер ни зма, од ше зде се тих па све до де ве де се тих.

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 
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? 

Ова ко фор му ли са не и по ре ђа не, ове те ме ве ћим де лом при па
да ју по љи ма еко но ми је и по ли ти ке, или со ци о ло ги је, а ма ње по е зи ји. 
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Оне су сва ка ко ак те ул не, али то ни су је ди не те ме ко је су ак ту ел не. 
Но све јед но: Де спо тов се њи ма ба вио пре три де сет го ди на, а да нас 
их је, у раз ли чи тим об ли ци ма и оби му, мо гу ће про на ћи у по ме ну
тој Ту ци ће вој књи зи, по том код Вла де Стој ни ћа, Дра га не Мла де
но вић, Ане Се фе ро вић, Бо ја на Ва си ћа и дру гих. Ме ђу тим, ми слим 
да са мо при су ство ових те ма ни је оно што је пре суд но, већ на чин 
на ко ји су је зич ки уоб ли че не, као и ег зи стен ци јал не си ту а ци је ко је 
пред ста вља ју, тј. ши зо фре ни су бје кат са вре ме ног, ме диј ски ис по
сре до ва ног све та код Де спо то ва; исто то, али са на гла ше ном ли
ни јом ур ба не ме лан хо ли је код Ту ци ћа; ис пра жње ност све та код 
Стој ни ћа; де кон струк ци ја (пре у ских) кул тур них и со ци јал нопо
ли тич ких ма три ца код Дра га не Мла де но вић итд. С дру ге стра не, 
ми слим да не ма из ра зи ти је пе сни ки ње или пе сни ка ко ји не по се
ду ју ви со ко из ра же ну епо хал ну са мо свест; ми слим, ко нач но, да то 
да нас ви ше ни је мо гу ће упра во због го ре по ме ну тог ин тер не та: 
ма кар и на нај у да ље ни јим и нај не ви дљи ви јим ру бо ви ма тек ста, 
пе сник се на не ки на чин од ре ђу је пре ма све ту ко ји об ли ку ју (и) сви 
у ва шем пи та њу по бро ја ни, ком пли ко ва ни и ком плек сни фе но ме ни.

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 пое-
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? 

Цео тај ком плекс ели о тов шти не и тра ди ци је код нас је по след
њих два де се так го ди на пот пу но про вин ци јал но обе сми шљен, те 
да нас прак тич но не зна чи ни шта, из у зев што по је ди ним не та лен
то ва ним и роп ско ум ним ака дем ским рад ни ци ма пру жа илу зи ју 
да ра де не што ва жно за на ци о нал ну ствар. 

Стро го гле да но, Ели о тов ути цај је пре су дан ше зде се тих го ди
на, а нај у па дљи ви ји код Па вло ви ћа, Хри сти ћа, Ла ли ћа, де лом и 
Ра до ви ћа, ве ро ват но и Зо ра на Ми ши ћа, или Слам ни га и Шо ља на 
у Хр ват ској. При че му то ни је је ди ни ути цај ко ји по сто ји у њи хо
вој по е зи ји, ни ти у њи хо вој по е ти ци. Ми слим да је сви ма њи ма, 
та да, би ло ва жно да на про сто по ста ве од ре ђе ну гра ни цу, кул тур
но по ли тич ку, у сми слу да по е зи ја ни је са мо ствар во лун та ри зма 
и „из вор ног на дах ну ћа”, већ у мно го ве ћој ме ри по зна ва ња пе снич
ке тра ди ци је. Да кле, у из ве сном сми слу, слич но оно ме што је ура
дио Ду чић по ла ве ка ра ни је, али и оно што је Ду брав ка Ђу рић, на 
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не што дру га чи ји на чин, ак ту е ли зо ва ла у Ажи но вој шко ли за пое
зи ју и те о ри ју по е зи је че тр де се так го ди на ка сни је. И ту се, по мом 
осе ћа њу, за вр ша ва при ча о Ели о то вом ути ца ју, у том, кул тур но по
ли тич ком, или по е тич копо ли тич ком сми слу. 

Да нас, као што сам већ ре као, ми слим да кул ту ра, да уче ни 
ди ја лог са кул ту ром и ра си па ње ре фе рен ци из исто ри је по е зи је и 
кул ту ре – ни је ве ли ка те ма, ба рем ни је у оној ме ри и на онај на чин 
ка ко је би ла у вре ме ше зде се тих или и ка сни је, и овим по бро ја ним 
пе сни ци ма. 

То на рав но не зна чи да не ма по е тич ке са мо све сти, ко ја је увек 
и свест о тра ди ци ји. На про тив, та са мо свест је у но вој по е зи ји вр ло 
ви со ка, по не кад чак пре ви со ка, са мо што ов де ни је реч о тра ди
ци ји ко ја се под ра зу ме ва ка да се код нас го во ри о Ели о ту, већ пре 
све га о тра ди ци ји исто риј ске аван гар де и нео а ван гар де. 

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? 

То је не ка кво оп ште ме сто из но ви нар ских упит ни ка, ко је за
пра во, су штин ски, афир ми ше не чи та ње и не рад. Јер за што би се 
би ло ко ба вио не чим што је та ко пе ри фер но и без ика квог ути ца
ја и зна ча ја. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да су од су ство озбиљ ни је кул
тур не по ли ти ке и ма њак нов ца до ве ли до уру ша ва ња књи жев не 
ин фра струк ту ре. 

Али мно го ве ћи ути цај, по мом ми шље њу, тре ба тра жи ти у 
сфе ри обра зо ва ња. Ако они ко ји ди пло ми ра ју књи жев ност на би ло 
ком на шем уни вер зи те ту ни су то ком тог шко ло ва ња „вас пи та ни” 
и на у че ни да чи та ју, раз у ме ју и про ми шља ју, те след стве но то ме 
и ку пу ју књи ге са вре ме не по е зи је, он да не знам шта су и за што 
учи ли. А да је су, тих, ре ци мо, два де се так ре ле вант них пе снич ких 
књи га, ко ли ко их се об ја ви код нас го ди шње, би ле би рас про да те 
за ме сец да на. 

С дру ге стра не, ово је до ба ве ли ке афир ма ци је кон фор ми зма 
и ла год но сти у не кул ту ри. А чи та ње по е зи је је од у век би ло ри зич
на де лат ност, те је, као и увек, пре пу ште но нај хра бри ји ма.

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 
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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? 

Ми слим да су те ме та фо ре ма ло ана хро не. Љу ди пи шу и чи
та ју пр во за то што мо ра ју, а по сле и за то што же ле. Ка да би зна ли 
за ко га пи шу, пи та ње је да ли би уоп ште пи са ли, а ако зна ју – бо ље 
да не пи шу. 




