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СА ША РА ДОЈ 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? 

Са ша Ра дој чић: Не би тре ба ло пре у ве ли ча ва ти са да шње по
тен ци ја ле мре жних ме ди ја, ни ти ис по ље ни ни во спо соб но сти да 
се ти по тен ци ја ли ак ти ви ра ју. Још увек не ма мо не са мо вр хун ска 
не го ни нат про сеч но ква ли тет на књи жев на де ла оства ре на као хи
пер текст. Све је то или, у бо љем слу ча ју, екс пе ри мент, или, у го рем, 
про ста фа сци ни ра ност но вим и не до вољ но по зна тим. Ли не ар но 
пи са ње и чи та ње су то ком по след њих по ла ве ка озбиљ но до во ђе
ни у пи та ње, и те о риј ски и у књи жев ној прак си. Али још увек су 
кључ ни ра до ви не ли не ар ног при сту па тек сту ал ни, а не хи пер тек
сту ал ни. Хи пер тек сту ал ни Па унд (или по зни Ла лић) би био пра ва 
ствар – али то га јед но став но не ма. Не ко ли ко је пред у сло ва за јед ну 
та кву по ја ву: ком плек сно, сло је ви то ис ку ство; ана ли тич ка спо соб
ност да се уо че и из дво је кључ ни мо мен ти ис ку ства, ко ји ће би ти 
пре тво ре ни у „ве зе” и „си дра”; спо соб ност са гле да ва ња де ла (хи
пер тек сту ал не пе сме) не као је дин стве ног пред ме та, већ као ску па 
ви ше од јед ног мо гу ћег устрој ства; по зна ва ње ме ди ја на тех нич ком 
ни воу; и као по след ње – или пр во – да се све то са бе ре у јед ном 
пе снич ком би ћу.
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У го во ру о обе ћа њи ма ко ја пра те но ве мре жне тех но ло ги је, 
по не кад се бр ка ју ни вои. Ин тер нет као из да вач ка плат фор ма је 
јед но, ре то ри ка умре же них на чи на го во ра дру го, а тре ће но вим 
ме ди ји ма усло вље не про ме не у функ ци о ни са њу не ких основ них 
од но са – на при мер, су бјек тив но сти, ау тор ства, иден ти те та умет
нич ког де ла... Са мо овај по след њи слој пи та ња је за и ста умет нич ки 
ре ле ван тан. Да ди рект ни је од го во рим на пи та ње: су штин ски ка рак
тер по е зи је се не ће про ме ни ти, али ће се си гур но ме ња ти фор ме 
у ко ји ма по е зи ја оства ру је ко му ни ка ци ју.

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? 

Због че га „или”? По е зи ја је од у век, од не по зна тих мај сто ра 
ко ји ма су ка сни је на де ну ли за јед нич ко име „Хо мер”, у до слу ху са 
сво јим вре ме ном и у исти мах оним над вре ме ним у ње му. Пи та ње 
гра ђе ни је су штин ско пи та ње за њу; сва ка гра ђа је мо гу ћа и до пу
ште на, ка ко она не раз ре ши во ве за на за епо ху, та ко и она ко ја у изо
ло ва ним тре ну ци ма обе ло да њу је чо ве ко ве кон стан те – љу бав, ве ру 
и на ду, од но сно њи хо ве су прот но сти – мр жњу, сум њу и оча ја ње. 
Не ки пе сни ци ће ста ви ти ак це нат на те кон стан те, дру ги ће ка та
ло ги зо ва ти тре нут ке и ства ри ко је их ис пу ња ва ју. Али ни је дан 
при ступ ни је по се би бо љи од дру гог.

На рав но, увек се мо же под ба ци ти, хте ти да се бу де у до слу ху 
са вре ме ном, а под ме та ти му већ ижи вље не пред ста ве, или си му
ли ра ти ис ку ства. Љу де да нас углав ном не бу де пе тло ви ни ти ча
сов ни ци са тор ње ва, не го ди ги тал ни уре ђа ји и мо бил ни те ле фо ни. 
Чак и нај за ба че ни ји пре де ли су по ве за ни, ка бло ви ма или са те лит
ским сиг на лом. У сва ку де ви чан ску ре ку не ке бу да ле су сти гле да 
ба це пла стич не бо це. Не ша љу се љу бав на пи сма, не го куц ка SMS. 
Књи шки мољ ци пре ла зе на Kin dle. Па сти ри це и па сти ри се не до
ви ку ју пре ко бр да, не го ћа ска ју по ни кад бо љим та ри фа ма. Све тли 
кне же ви ве че ра ва ју по ску пим ре сто ра ни ма, а чу ва ју их оклоп ни ци 
са шкор пи о ном за по ја сом. Бри ја не гла ве те ме ће ла во у за но су го
во ри о мо ра лу на јед ном те ле ви зиј ском ка на лу, на сле де ћа два се 
јав но ис тре са по след њи не мо рал. То је на ша ствар ност, и у њој тре ба 
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да пре по зна мо и из ра зи мо оно уни вер зал но. Уни вер зал но без ко
ло ри та тем по рал ног и ло кал ног је шу пља (и за то кат кад звон ка) 
ап страк ци ја. То не зна чи да се за мо ти вом не мо же ићи у фол клор, 
мит или исто ри ју, али и та да, да би би ла жи ва, по е зи ја мо ра да 
ди ше и уди ше ат мос фе ру сво је си ту а ци је.

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? 

Ко ри сна или не, тра ди ци ја се не мо же ис кљу чи ти. Ми не жи
ви мо, не ми сли мо са ми за се бе и са ми са со бом. Исто риј ски, је зич
ки, хер ме не у тич ки, за пра во и би о ло шки жи вот, оства ру ју се у 
ин тер ак ци ји, у ко му ни ка ци ји. Ако је свет це ли на ис ку ства на син
хро ној рав ни, тра ди ци ја је та ква це ли на на ди ја хро ној рав ни. Ко
ли ко је мо гу ће без све та, то ли ко и без тра ди ци је.

Сло ган у ре клам ној кам па њи јед ног ин тер на ци о нал ног ко зме
тич ког брен да „it starts with you”, на не мач ком ко рект но „es be ginnt 
mit dir”, за по тре бе схб је зич ког под руч ја је пре ве ден као „све 
по чи ње са то бом”. Слич но, али ни је исто. Ту раз ли ку раз у мем као 
учи нак јед ног ста ња ду ха, кон зу ме ри стич ког хе до ни зма, ко ји нам 
се бе стид но на ме ће као нај ви ша вред но сна ма три ца. Нај зло ћуд ни
је успе хе те ма три це у Ср би ји мо же мо да ви ди мо у окол но сти да 
већ ду же од де це ни је за јав ност ни су отво ре ни На род ни му зеј и 
Му зеј са вре ме не умет но сти. На род на би бли о те ка се, из гле да, оте
ла та квој суд би ни. Реч је о ин сти ту ци ја ма са кључ ном уло гом у 
про це си ма ста би ли за ци је исто риј ског пам ће ња, од но сно по ме ну
те це ли не за јед нич ког ис ку ства на ди ја хро ној рав ни – тра ди ци је, 
а са њом и лич ног и ко лек тив ног иден ти те та. Ако се ти про це си 
ду го спу та ва ју, у не ким гла ва ма за и ста мо же да за си ја „all starts 
with you”. Што је гол ца та лаж, јер ни ка да се не по чи ње од по чет ка. 
Па ни у по е зи ји. У нај ма њу ру ку, ту је увек не ки со ци јал ноисто
риј ски од ре ђен је зик, са фи гу ра ма чи ја пра ви ла и зна че ња је фор
ми ра ла тра ди ци ја. То је јед на стра на ме да ље. Дру га стра на је у 
то ме што се ни ка да не за вр ша ва та мо где не ко ми сли да би мо гао 
да бу де крај, што чак ни нај ре пре сив ни је ти ра ни је, ни нај кру ћи 
тра ди ци о на ли зми, не мо гу трај но да за у ста ве ино ва ци је, про ме не, 
жи вот.
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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 та ње је ин ди ви ду ал ни од нос. Ко ли ко фор ми ра них ин ди ви
ду ал но сти, то ли ко чи та ла ца. У раз во ју мо дер но сти, под ру ку су 
ишли ши ре ње кул ту ре чи та ња и раст ин ди ви ду а ли зма. Тај од нос 
се не би раз вио да ни је би ло штам пе са по крет ним сло ви ма, ко ја је 
омо гу ћи ла да књи ге бу ду при сту пач не ши рим дру штве ним кру
го ви ма. Да нас, са све сна жни јим тен ден ци ја ма ка ане сте зи ра њу 
те шко сте че не ин ди ви ду ал но сти и об ли ко ва њу ма сов ног чо ве ка, 
не ми нов но је да јед на од по сле ди ца бу де пад кул ту ре чи та ња. Под
сти че се ве о ма уско схва ће на функ ци о нал на пи сме ност, за ко ју су 
умет ност и по е зи ја ису ви ше сло же ни. Има ли у то ме и ло ших на
ме ра, или је у пи та њу ло ги ка епо хал них про це са – не знам; ис ход 
је, што се чи та ња ти че, исти.

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? 

То је ва ри ја ци ја на че жњу ка бе смрт но сти, од го вор на чи ње
ни цу да чо век не зна шта је с оне стра не гра ни ца ње го вог је ди ног 
жи во та. Умет нич ка де ла су град ња мо ста над по но ром, да ва ње 
сми сла. Али ма ко ли ко људ ски ра зу мљив и оправ дан, то ни је је ди
ни од го вор. Исто та ко би смо, уме сто на го то во де ло, мо гли да се 
усред сре ди мо на про цес ње го вог на стан ка. Да се игра мо. Да по гле
да мо у по нор и из др жи мо тај по глед. Мост пре ко ње га ни су на ше 
ства ри, не го на ши огра ни че ни жи во ти. По ре чи ма јед ног фи ло зо фа, 
нај ве ће чо ве ко во умет нич ко де ло је он сам.
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а тре ћи змај ре че 
ја мо гу за де вет тре ну та ка 

за то ни су по треб не ре чи 
ка ко при ти скам па пу чи цу 
про кли њу ћи озо не 
ка ко точ ко ви гра бе ас фалт
ко ји ја ук не и за ми ри ше 
ка ко то на и по 
углав ном че ли ка и ме са 
пре тва ра про сто ре у енер ги ју 
до ка зу је и опо вр га ва еу кли да

то не ра зум но ус хи ће ње
док оста вљам за со бом 
пу то ка зе пу те ве пут ни ке 
кри ви не прав це кри ви не
усну ла се ла и пред гра ђа
ноћ и зо ру ко ји се пре пи ру
ја мо гу за де вет тре ну та ка 
до ре ке јор да на и на траг 
по жи ву во ду 

јер то су се мо је но ге
умно жи ле и са да се вр те
то су се мо је гру ди ужа ри ле
од жур бе ср ча них кли по ва
јер то мо је гра бљи ве очи
ба ца ју све тлост на свет
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ко ји за и ста по сто ји 
док про ла зим крај ње га
ја ни ка да не ћу би ти

крај пу таш
мо је те ло је мој гроб
мо је углав ном че лич но те ло
јед но га да на ће исе ћи здро би ти
пре то пи ти у ду ге ле пе шип ке
а ду ша ако је има
усе ли ће се у фел не 
ко је ће не ко узе ти 
из по хле пе или са жа ље ња 




