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СИ НИ ША ТУ ЦИЋ

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? 

Си ни ша Ту цић: У по след њих два де се так го ди на ин тер нет је 
по стао у тех но ло шком сми слу оства ре на по ст мо дер ни сти чка књи
жев на уто пи ја, ве ли ка књи га о ко јој се ма шта ло мно го пре по ја ве 
гло бал не мре же. Бес крај ни хи пер текст ко ји се мре жно ши ри чи та
вом пла не том пру жа мо гућ но сти за нај ра зли чи ти је по ет ске екс пе
ри мен те. По ста ло је ре ал но на ве о ма јед но ста ван начин уба ци ва ти 
сли ку, тон ски и филм ски за пис у текст као ине грал ни део књи жев
ног де ла, и ти ме про ши ри ти и уве ћа ти се ман тич ки по тен ци јал за 
раз ли чи те ин тер пре та ци је и ту ма че ња. – Свет по сто ји да би се за
вр шио јед ном књи гом, пи сао је фран цу ски сим бо ли ста Сте фан Ма
лар ме. О књи зи као отво ре ном де лу, ко је се мо же на до гра ђи ва ти 
и до пи си ва ти, про ми шљао је не дав но пре ми ну ли ита ли јан ски књи
жев ник и те о ре ти чар Ум бер то Еко. Чи ни се да је гест клик та ња на 
дуг ме ком пју тер ског ми ша и ула зак на линк вебсај та омо гу ћио да 
Бор хе сов Алеф, јед на тач ка у про сто ру ко ја са др жи све оста ле тач
ке, бу де на ша сва ко днев на хи пер тек сту ал на ре ал ност. По ја вом ин
тер не та и дру гих об ли ка вир ту ел не ко му ни ка ци је у но вим ме ди ји ма 
књи жев ност је на нов на чин ак ту е ли зо ва на. Би ти вир ту е лан, зна
чи пи са ти, тач ни је штам па ти, за пи сао је фи ло зоф Ми ха ил Еп штејн 
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у свом есе ју „О вир ту ел ној књи жев но сти”, до да ју ћи да се ни ка кав 
исто риј ски по зна ти ли те ра ту ро цен три зам не мо же по ре ди ти по 
сво јој екс пан зи ји са овим про сто ром ко ји је скроз ли те ра ран од 
цен тра до пе ри фе ри је.1 Ипак, по не кад је те шко у том мо ру тек сто ва 
одво ји ти до бру по е зи ју од ло ше. Са ма до ступ ност бло го ва, Тви те
ра, Феј сбу ка и дру гих со ци јал них мре жа на ин тер не ту омо гу ћа ва 
сва ко ме да без уред ни ка об ја ви оно што је на пи сао и да то чи тао
ци мо гу да про чи та ју. Де ша ва се да по е зи ја на ин тер не ту не рет ко 
би ва по ста вље на без ика квог про ми шља ња. У мно штву тек ста на
пи са но по не кад гу би сми сао, а је зик би ва ли шен ви ше знач но сти, 
све ден на по јед но ста вље ну по ру ку без ме та фо ри ке, оне о би ча ва ња 
је зи ка и не мо же трај ни је да за др жи па жњу ис ку сног и обра зо ва ног 
чи та о ца. Вир ту ел на тек сту ал на уто пи ја на ин тер не ту мо же би ти 
про стор кре а тив но сти, али и ме сто за ис пра зно „ис пу ца ва ње” ре чи. 
Сло бо да ко ја је про пе ва ла на гло бал ним мре жа ма по но во ап деј ту је 
чу ве не Миљ ко ви ће ве сти хо ве.

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? 

По чев од ро ман ти зма, пре ко мо дер не, па све до да на шњих 
да на, пе сник је осве шћи вао соп стве ни по ло жај у све ту. Пе сма је 
по сти гла вр ху нац ка да је до сти гла свест о са мој се би, а је зик пе сме 
по чео да пе ва о пе сми. Пе сни ци дру ге по ло ви не де вет на е стог и 
по чет ка два де се тог ве ка учи ни ли су пре врат, јер је са по ја вом мо
дер не по е зи је ус по ста вљен нов од нос пре ма је зи ку као ме ди ју му 
у ко ме на ста је по е зи ја. Убр зо је до шло до по ја ве аван гар де и свих 
ино ва ци ја ко ју су аван гард ни по кре ти до не ли са со бом у два де се том 
ве ку. Из аван гард них и нео а ван гард них екс пе ри ме на та на ста ла је 
кон кре ти стич ка, ви зу ел на, па чак и ком пју тер ска пе сма. У два де
се том ве ку ва жно је би ло би ти нов, пра ти ти тен ден ци је у са вре ме
ној по е зи ји, до би ја ти ин фор ма ци је о то ме шта је тре нут но ак ту
ел но у књи жев но сти, не за о ста ја ти... А он да је до шло до за си ће ња 
екс пе ри мен том и ино ва ци ја ма. Са вре ме ни пе сни ци су кроз нео сим

1 Ми ха ил Еп штејн, Пост мо дер ни зам, Zep ter Bo ok World, Бе о град 1998, 
109–110. 
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бо ли зам, а ка сни је и раз ли чи те об ли ке постмо дер ни зма, ре ак туа
ли зо ва ли тра ди ци ју. По ја вом ин тер не та као гло бал не би бли о те ке 
све је до ступ но са да и ов де, а тр ка за ин фор ма ци ја ма по ста ла је 
из ли шна. У та квој си ту а ци ји мно го је бит ни је ство ри ти ау то ном ни 
про стор кре а тив но сти и не под ле ћи ак ту ел ним дис кур си ма по тро
шач ког дру штва ко је на ме ће ул ти ма тив ни и јед но о бра зни по глед 
на ствар ност око нас. По е зи ја има шан су да са вла да са вре ме ни 
свет је ди но ако по ста вља пи та ња и не бе жи од сво је су шти не, за 
шта је по не кад по треб но би ти и ана хрон у од но су на вре ме, са чу
ва ти по зи ци ју из ко је је мо гу ће пи са ти, а да то има сми сла. Из та кве 
по зи ци је ства ра пе сник Ни ка Ду ша нов2, чи ја по е зи ја же ли да из
мак не сва кој кри ти чар ској ма ши ни, дис кур су, упо тре бљи во сти. 
Она је при сут на у ак ту ел но сти, али са за др шком. Не же ли да бу де 
ви дљи во ак ту е лан, али ни не на гла ша ва сво ју не ак ту ел ност, у скла
ду са оним што је фи ло зоф Ђор ђо Агам бен за пи сао у свом есе ју о 
са вре ме но сти: „За и ста при па да сво је му вре ме ну, за и ста је са вре мен 
онај ко ји не ко ин ци ди ра са вр ше но с њим ни ти се при ла го ђа ва 
ње го вим за хтје ви ма и за то је, у том сми слу, не ак ту а лан; но упра
во за то, упра во пре ко тог из два ја ња и тог ана кро ни зма, он је ви ше 
не го дру ги ка дар опа жа ти и до ку чи ти сво је ври је ме.”3 По ста вља ње 
на су прот, ко је ве ћи на са вре ме них пе сни ка из но си у ви ду дру штве
нопо ет ског ак ти ви зма на дру штве ним мре жа ма, бло го ви ма, феј сбук 
стра ни ца ма, Ни ка Ду ша нов пот цр та ва не на ме тљи во, гра фит ном 
олов ком, ме ким су бјек том ко ји сво јом дис крет но шћу ула зи у са му 
срж ак ту ел но сти и на мо мен те ис по ља ва суп тил ну де струк ци ју 
по сто је ћег.

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 де р ним пе сни ци ма? 

Је дан од ве ли ких про бле ма са вре ме не по е зи је је да не ки пе сни
ци, у же љи да бу ду при сут ни на сце ни, об ја вљу ју збир ку за збир ком, 
по на вља ју ћи пе снич ке по ступ ке, мо ти ве и те ме, што до во ди до за

2 До са да је Ни ка Ду ша нов об ја вио две збир ке пе са ма: Ба цач но же ва, Ма
ти ца срп ска, Но ви Сад 2005. и По вра так у Шар ле вил, Удружење књижевника 
и књижевних преводилаца Панчева, Пан че во 2015. 

3 Gi or gio Agam ben, Che cos’è il con tem po ra neo?, prev. Ma rio Ko pić, Not te tem po, 
Ro ma 2008: из вор сајт pe sca nik.ne t. 
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си ће ња и не мо гућ но сти да се иде да ље. По вра так пе снич кој тра ди
ци ји и ње но по зна ва ње мо ра да има ве зе са са вре ме но шћу. Ни ка да 
ни сам мо гао да раз у мем по де лу на пе сни ке ели о тов ског схва та ња 
по е зи је и по зна ва ња пе снич ке тра ди ци је с јед не стра не и оне ко ји су 
скло ни аван гар ди и екс пе ри мен ти ма. Мо жда је она ва жи ла не ка да, 
али да нас ни је та ко. Би ло да сти хо ви ре фе ри шу на књи жев ну тра
ди ци ју или да пе сник сво јом по е зи јом до но си је зич ке ино ва ци је, 
про чи та но тре ба да до ти че са вре ме ног чи та о ца, а пе сма мо ра да 
бу де до бра.

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? 

На кон свих ра то ва, кри за и не сре ћа на овим про сто ри ма, би ло 
је за оче ки ва ти да ће књи жев ни ци би ти окре ну ти про зи и да ће сва
ко има ти по тре бу да у фор ми ро ма на ис при ча соп стве ни на ра тив о 
де ве де се тим. Ме ђу тим, у по след њих де сет го ди на мла ди пи сци у 
Ср би ји окре ћу се по е зи ји. На књи жев ној сце ни по ја ви ло се пе де се так 
но вих пе снич ких име на (ро ђе них из ме ђу 1975. и 1985. го ди не) са по 
не ко ли ко об ја вље них збир ки пе са ма. У вре ме ну гло ба ли за ци је и 
све оп ште ко мер ци ја ли за ци је кул ту ре ства ра о ци се ис по ља ва ју у 
по е зи ји, као апарт ном књи жев ном жан ру, што је по ме ни до бро. С 
дру ге стра не има мо по тре бу пе сни ка за са мо про мо ци јом, јав ним 
на сту пом. Број не су књи жев не ве че ри на ко ји ма се из во ди по е зи ја уз 
му зич ку прат њу, сле му је, так ми чи, за ба вља... Ова кви ви до ви по пу
ла ри за ци је по е зи је до во де то га да то га да мно ги по чи њу да пи шу 
пе сме, за и не ре со ва ни до ла зе да слу ша ју, али с дру ге стра не има мо 
све ма ње чи та ла ца. Пра ва по е зи ја зах те ва по све ће ност, зна ње, осећaj. 
Да на шњи на чин жи во та од вра ћа љу де од истин ске књи жев но сти.

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? 

У по след ње вре ме по ја ви ло се не ко ли ко збор ни ка по е зи је у 
ко ји ма су сво јим пе сма ма за сту пље ни пе сни ци мла ђе ге не ра ци је.4 

4 Збор ник но ве но во сад ске по е зи је Не што је у игри, прир. Ма ја Со лар, Дра
го сла ва Бар зут, Бо јан Сам сон, Си ни ша Ту цић, Но ви Сад 2008; Ула зни ца – Ein tritts-
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Чи та ју ћи на ве де не из бо ре, уо ча ва мо да је са вре ме ни пе сник обра
зо ван и да по зна је но ве књи жев не те о ри је и тен ден ци је у кул ту ри. 
До ступ ност ин фор ма ци ја до ве ла је до то га да се ква ли тет (ба рем 
по е зи је ко ју чи та мо у збор ни ци ма) по диг не на ви ши ни во. По е зи ја 
је до бра, али про сеч на. Сва ка ко да има пе сни ка ко ји пи шу по е зи
ју вред ну па жње. Ипак, не рет ко ми се де ша ва да про чи там збир ку 
пе са ма не ког мла дог ау то ра на ко ју не мам при мед би, али да ми у 
се ћа њу не оста не ни је дан је ди ни стих. Чи ни се да се кри ти ча ри 
још не усу ђу ју да пра ве ан то ло ги је са вре ме не по е зи је, не го ра ди
је са ста вља ју збор ни ке и ти ме се на не ки на чин огра ђу ју од ко
нач ног вред но ва ња. Сво је су до ве за са да упи су ју у пе ску, не усу
ђу ју ћи се да оду до ка ме на. С дру ге стра не, мно ги пе сни ци пи шу 
ни не по ста вља ју ћи се би пи та ња шта ће се у бу дућ но сти де си ти 
са на пи са ним.

kar te, Па но ра ма срп ског пе сни штва 21. ве ка – Pa no ra ma der ser bischen Lyrik im 
21. Ja hr hun dert, у са рад њи са ча со пи сом Ула зни ца из Зре ња ни на, прир. Дра го слав 
Де до вић, Dra va, Ау стри ја 2011; Про сто ри и фи гу ре – из бор из но ве срп ске по е-
зи је, прир. Вла ди мир Стој нић, Бе о град 2012; Van, tu: Free – из бор из но ве срп ске 
по е зи је, прир. Вла ди мир Ђу ри шић и Вла ди мир Стој нић, Це ти ње 2012; Re start 
– па но ра ма но ве по е зи је у Ср би ји, прир. Го ран Ла зи чић, Бе о град 2014. 
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СИ НИ ША ТУ ЦИЋ

ЗА ЛУ ЂИ ВА ЊЕ

Пра ва умет ност је ин ци дент ре че ни ца
са ма по се би
као ре че ни ца у про зи
То ма са Бер нхар да.

Филм је филм
са по чет ком, сре ди ном и кра јем
као у Ан ти хри сту
Лар са фон Три ра. 

Чи та ју ћи Бер нхар да
хва там Кну та Хам су на
Умет ност оста вља тра го ве
у за лу ђи ва њу.

Ма ло је пра ве умет но сти

Из ра бље ни са на то ри ју ми
на пу ште не ау то стра де
за пу ште не по зор ни це.

Пла не та зе мља оста је са ма
оста вље на од умет но сти
на кон про ху ја лог ин ци ден та
у за лу ђи ва њу.

Све је књи га
и јед но став на сло ва у њој.

Стра ни це па ги ни ра не бро је ви ма. 




