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МА ША СЕ НИ ЧИЋ

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? 

Ма ша Се ни чић: Нај ва жни је осо би не вир ту ел ног про сто ра је су 
ње го ви не са гле ди ви до ме ти и из ван ред на мо гућ ност хи пер лин
ко ва ног по ве зи ва ња са др жа ја, те исто вре ме ност зна че ња и мно го
стру кост об ли ка тек ста. На чин на ко ји ин тер нет по ста вља пи та ња 
о вре ме ну и иден ти те ту мо ра би ти уз бу дљив пе сни ци ма, бу ду ћи 
да је њи хо ва ду жност да се чу де и сум ња ју. Уко ли ко се то пак не 
де си, по е зи ја ће оста ти иста, а исто је ис цр пљу ју ће.

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? 

Као пр во кла сни ста нов ник та ко зва ног са вре ме ног све та, ни
сам са свим си гур на да знам шта је оно што тра је; тај ме гла гол 
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ис пр ва асо ци ја тив но упу ћу је на мле ко чи је па ко ва ње ну ди пре ци зну 
ин фор ма ци ју о да ту му и ми ну ту до ког је пре по руч љи во кон зу ми
ра ти га. С тим у ве зи, ве ру јем ка ко се по тен ци јал не ке но ве по е ти
ке кри је у оно ме што до ла зи на кон тра ја ња. По е зи ја из над све га 
по ку ша ва да са вла да ри там по ме ну тог све та, а тек он да до во ди у 
пи та ње ње го ве па жљи во осми шље не ам ба ла же, усло вље не ико
но гра фи јом да тог тре нут ка.

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? 

Сва ка тра ди ци ја, па и пе снич ка, од ко ри сти је ис кљу чи во они
ма ко ји је узи ма ју са ре зер вом. 

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? 

 
Чи ни ми се да трен до ви сла бо по врат но де лу ју на ства ра ње 

по е зи је. С дру ге стра не, сма њи ва ње бро ја чи та ла ца про гла си ла 
бих ра ди је си ту а ци јом или по ја вом, а оне мо гу по врат но ути ца ти 
на ау то ре уко ли ко је ова ква ста ти сти ка исти ни та. О пре бро ја ва њу, 
ме ђу тим, не знам ни шта.

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? 

Уре зи ва ње у ка мен је са свим спо ред на пре о ку па ци ја, оту жно 
уте ме ље на у веч но сти, а си гур на сам да се као та квом њо ме ба ви 
ве ли ки број љу ди, па и пе сни ка, ко ји та ко ђе мо гу би ти љу ди. 




