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СА ДА ШЊОСТ И БУ ДУЋ НОСТ ПО Е ЗИ ЈЕ  
У СР БИ ЈИ

(Ре старт: па но ра ма но ве по е зи је у Ср би ји, при ре дио Го ран Ла зи чић,  
Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град, 2014)

Не тко тко се шко ло вао де ве де се тих го ди на у Хр ват ској о срп ској књи жев но сти и 
кул ту ри ап со лут но ни шта ни је мо гао на у чи ти. На кон рас па да Ју го сла ви је и гра ђан ских 
ра то ва у Хр ват ској и БиХ, на сту пи ло је чи шће ње „хр ват ског на ци о нал ног би ћа” од 
све га не хр ват ског (не ка то лич ког, не ла ти нич ног): из књи жни ца је из ба че но све срп ско 
и ћи ри лич но, исто је би ло и са школ ским про гра ми ма, уџ бе ни ци ма и по пи си ма лек-
ти ре. По ха ран је и пра во пис, ус по ста вљен хр ват ски но во го вор бри жно ње го ван и 
ода ши љан пу тем др жав не да ле ко вид ни це (срп ски: те ле ви зи је), по том „вје шти це из 
Ри ја”, па ље ње Фе ра ла итд. Сва шта се тих го ди на мо гло ви дје ти, чу ти и про чи та ти. Она ко 
ка ко су из је зи ка не ста ле не ке са свим обич не ри је чи та ко су из лек ти ре и уџ бе ни ка, а 
са мим ти ме и кул тур не ме мо ри је на ра шта ја ко је га се упра во од га ја ло, не ста ли Ну шић, 
Ћо пић, Пе кић и оста ли књи жев ни кла си ци, а за ми је ни ли су их уста шки до глав ник 
Ми ле Бу дак и но во вје ки ге не ра ли са сво јим гру до бол ним пје смуљ ци ма из ро во ва. 
Бо ље ни је про шао чак ни Иво Ан дрић, ко ји се „пре во дио”, сво ја тао, по ри цао, већ пре ма 
по тре би (баш као и Ни ко ла Те сла или Вла дан Де сни ца), не гда шњи хр ват ски пи сци и 
ко му ни сти, по пут Це сар ца и Кр ле же, про гла ша ва ни су на ци о нал ним из дај ни ци ма, што 
је ети ке та ко ја је у су лу дом на ци о на ли стич ком мах ни та њу сна шла чак и ду бро вач ку 
ста ри ну Ма ри на Др жи ћа (док је Ти на Ује ви ћа до па ла тек ети ке та „кло шар”, при ли је-
пље на ни ма ње ни ви ше не го у Са бо ру). Да је па мет тих го ди на би ла по му ће на и на 
нај ви шим ра зи на ма по ка зу је чи ње ни ца да је је дан Стан ко Ла сић био у ста њу из ја ви ти 
ка ко нас бу гар ска књи жев ност за ни ма као и срп ска (што је зна чи ло да нас не за ни ма 
ни јед на). С Ла си ћем та да у по ле ми ку ула зи Игор Ман дић, али да не ду љим, схва ти ли 
сте, мла ђи Хр ва ти на при је ла зу сто ље ћа бла гог пој ма ни су има ли о су сјед ној књи жев-
но сти ко ју мо гу ра зу мје ти у из вор ном не пре ве де ном из да њу. Бо ље ни је би ло ни ти у 
сред њој шко ли и на фа кул те ту. По чет ком 21. сто ље ћа мук о срп ској књи жев но сти још 
уви јек је тра јао, па су за ин те ре си ра ни сту ден ти би ли пре пу ште ни са ми ма се би. За 
мо је га сту ди ја књи жев но сти у Оси је ку (2003–2008) јед ном је спо ме нут Киш, јед ном 
Па ви ћев Ха зар ски реч ник, јед ном Миљ ко ви ће ва По е зи ју ће сви пи са ти: то је би ло та ко 
нео бич но да се и дан да нас сје ћам тко је, ка да и у ко јем кон тек сту спо ме нуо њих тро-
ји цу. Тај мук, то по ри ца ње по сто ја ња не че га вр ло слич ног у на шој бли зи ни вр ло је 
симп то ма тич но и да ло би се оп шир ни је (пси хо)ана ли зи ра ти, али то би нас сад од ву кло 
од основ не те ме. 
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Оно што кроз ци је ли овај увод по ку ша вам осли ка ти је си ту а ци ја за ин те ре си ра ног 
мла дог Хр ва та ко ји же ли не што са зна ти о срп ској књи жев но сти, на и ме, же ли са зна ти све, 
али не зна ода кле по че ти. Не ма по ви је сти, не ма ка но на, не ма кон тек ста. Не ма упу ће ног 
и ком пе тент ног во ди ча ни ти му се мо же на да ти. На са мом стар ту бес крај ни про бле ми. 
Да се сад по слу жи мо јед ном отр ца ном ана ло ги јом, ко ја ре ла тив но до бро функ ци о ни ра: 
ући у јед ну на ци о нал ну књи жев ност с пје сни ком или ро ма но пи сцем из 21. сто ље ћа, ма 
ка ко вас увје ра ва ли у ње го ву ква ли те ту, исто је као ући у по сљед ње по гла вље не ког 
ро ма на. Што је би ло при је, ка ко је до ово га до шло, че му све ово? По тре бан је да кле ре-
старт. Кре ну ти од не ког но вог по чет ка. С об зи ром на то да јед на на ци о нал на књи жев-
ност зах ти је ва го ди не чи та ња и из у ча ва ња – ка ко је убр за но ин ста ли ра ти не го ли уз по моћ 
по ви је сних пре гле да, ан то ло ги ја и па но ра ма. Уто ли ко је зна ко ви ти је (и нај при мје ре ни је 
за по тен ци јал ног за ин те ре си ра ног Хр ва та с ди пло мом књи жев но сти ми нус срп ска књи-
жев ност) што се јед на па но ра ма су вре ме не срп ске по е зи је на зи ва упра во Ре старт. Ри-
јеч је о Па но ра ми но ве по е зи је у Ср би ји уред ни ка Го ра на Ла зи чи ћа об ја вље ној у Бе о гра ду 
2014. го ди не, а ко ја на 450 стра ни ца ве ли ког фор ма та, осим по е зи је 54 ау то ра/иц е, 
до но си пред го вор уред ни ка те пет кри тич ких есе ја при до да них на крај.

До ду ше, про бле ми ни ту не пре ста ју. Ка ко при сту пи ти кор пу су од пре ко пе де сет 
ау то ра/иц а, ако до сад ни сте би ли ди рект но укљу че ни, ако је ово пр ви су срет с ве ли ком 
ве ћи ном њих? У оп се жном, ин фор ма тив ном и вр ло ко ри сном пред го во ру Го ра на Ла зи-
чи ћа не у пу ће ни чи та тељ су сре ће се с пој мо ви ма као што су тран ссим бо ли сти, Ажи но-
ва шко ла, вој во ђан ска нео а ван гар да, пе сни ци „ло ма је зи ка”... Тко, ка ко, за што? Ша лу на 
стра ну, све се то мо же ма ње-ви ше раз мр си ти и по хва та ти кључ не ни ти раз во ја из са мог 
пред го во ра (и по не што гу гла ња), ко ји и слу жи као од скоч на да ска за чи та ње увр ште них 
ау то ра/иц а и сна ла же ње у по е тич ким ру кав ци ма, ко јих је за пра во ко ли ко и пје сни ка, а 
мо жда чак и ви ше (ра чу на ју ћи по е тич ки плу ра ли зам по је ди них увр ште них ау то ра).

Ка ко са зна је мо, Ре старт је ау тор ски збор ник пје снич ког фе сти ва ла и три би не 
Но ва по е зи ја ко ји су одр жа ни у не ко ли ко на вра та 2012. го ди не, па сто га и не чу ди ове-
ћи број увр ште них ау то ра. Па но рам ски по глед Го ра на Ла зи чи ћа об у хва тио је мно штво 
ко је по ма ло за ма гљу је по глед и оте жа ва по сао, а ге не ра циј ски оквир чи не го ди не 
1975–1991. Ра ди се, да кле, о ау то ри ма ко ји се по чи њу афир ми ра ти кра јем де ве де се тих 
го ди на 20. сто ље ћа, док ће кључ не збир ке ов дје увр ште них ау то ра/иц а би ти об ја вље-
не де се так го ди на ка сни је.

Ова ко ши ро ко ске ни ра но по ље, те увр шта ва ње ау то ра/иц а ко ји тво ре сво је вр сну 
ме ђу ге не ра ци ју, мо же на и ћи на низ пи та ња, но сва ка ко је оправ да но ако по гле да мо 
ко ји би све ау то ри ис па ли из из бо ра да је гра ни ца по мак ну та на осам де сет го ди не. 
На и ме, чак 23 ау то ра/иц е, да кле го то во по ло ви ца увр ште них, ро ђе но је у раз до бљу 
1975–1980, а ме ђу њи ма су и та кви без ко јих је не мо гу ће ра зу мје ти су вре ме ну срп ску 
по е зи ју, при мје ри це Ми лош Жи ва но вић, На та ли ја Мар ко вић, Дра га на Мла де но вић, 
Мар јан Ча ка ре вић, Го ран Ко ру но вић, Пе тар Ма то вић, Си ни ша Ту цић, Ни ко ла Жи ва но-
вић и др. Уко ли ко би смо се по и гра ли ма те ма ти ком па гра нич ну 1980. го ди ну узе ли у 
об зир, мо ра ли би смо при до да ли још њих пе то ро (Ива но вић, Јо ва но вић, Со лар, Стој нић, 
Шљи во вић), што би већ пре ма ши ло по ло ви цу од увр ште них ау то ра/иц а. Ти ме би би ла 
об у хва ће на и зна чај на Ажи но ва шко ла, док би нпр. гру па оку пље на око са ми зда та 
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Caché спа да ла у ге не ра ци ју осам де се тих. Но узи ма ње го ди не ро ђе ња за по дје лу ге-
не ра ци ја пот пу но је про ма ше но ка да зна мо да се ни су сви афир ми ра ли кра јем де ве-
де се тих, на про тив, до бар дио их је пр ве, или пак сво је нај зна чај ни је, књи ге об ја вио 
из ме ђу 2008–2012, упра во у раз до бљу ка да се пр вим књи га ма ја вља и ге не ра ци ја 
осам де се тих, па чак и нај мла ђа увр ште на ау то ри ца Ду ња Јан ко вић, ро ђе на 1991. го-
ди не. Уз то, не по сто ја ње ика квих пре по зна тљи вих по е тич ких пра ва ца фор ми ра них 
око не ког ма ни фе ста, ча со пи са, удру же ња или шко ле до дат но оте жа ва по сао, па гру-
ба ма те ма тич ка по дје ла на де се тље ћа у ко ји ма су ро ђе ни ау то ри не би од ве ла да ле ко. 
На и ме, раз ли чи те па ра диг ме (ре фе рен ци јал на и ау то ре фе рен ци јал на, пре ма Ла зи чи ћу) 
по е тич ке тен ден ци је, стил ски по ступ ци, те мат ске пре о ку па ци је, од нос пре ма тра ди-
ци ји, је зи ку, ствар но сти, вир ту ал ној ствар но сти (ме ди ји, ин тер нет), поп-кул ту ри, ра зним 
об ли ци ма дру штве ног и по ли тич ког ан га жма на свој стве не су по је ди ним ау то ри ма, 
ми је ша ју се и пре пли ћу од ау то ра до ау то ра, из збир ке у збир ку, од пје сме до пје сме, 
што је и основ на ка рак те ри сти ка пост мо дер не, не са мо срп ске, по е зи је.

Ла зи чи ће вој пе дант ној и ар гу мен ти ра ној по дје ли на по е тич ке ла ди це и пре тин це 
не ма се што до да ти ни ти од у зе ти, сто га ће мо се ов дје по за ба ви ти нај у оч љи ви јом ка-
рак те ри сти ком но ве по е зи је (али не са мо но ве по е зи је, не го ве ћи не ау тор ских по е ти ка 
у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је), а то је од нос пре ма ствар но сти. Без ду бљих фи ло зоф-
ских рас пе тља ва ња и де фи ни ра ња са мо га пој ма „ствар ност”, на зна чи мо ов дје да је 
ри јеч о чи та тељ ској де тек ци ји ма ње или ви ше из ра же ног од но са, до жи вља ја, де скрип-
ци је или кри ти ке „ствар но сти” као по ли тич ко-по ви је сно-тех но ло шко-кул тур ног тре-
нут ка у ко је му се ау тор, од но сно су бјект, за те као. То не тре ба чу ди ти, јер упра во су 
дви је из ванк њи жев не окол но сти, пре ма Ла зи чи ћу, бит но утје ца ле на фор ми ра ње 
ау тор ских по е ти ка су вре ме не срп ске по е зи је: „Оне се ти чу дру штве но и сто риј ског и 
тех но ло шко ме диј ског кон тек ста у ко ме је та ге не ра ци ја од ра ста ла, у ко ме се ин те лек ту-
ал но, кул ту ро ло шки и иде о ло шки фор ми ра ла, и у ко ме је по че ла да пи ше и об ја вљу-
је по е зи ју.” Те дви је окол но сти су рас пад Ју го сла ви је и гра ђан ски ра то ви де ве де се тих 
го ди на, те ин фор ма тич ка ре во лу ци ја по чет ком 21. сто ље ћа са свим по сље ди ца ма 
ко је су има ле на дру штво и књи жев ност. Исти утје ца ји на фор ми ра ње ге не ра ци је и 
пје снич ких по е ти ка до ми нант ни су и у хр ват ској по е зи ји, с тим да је у срп ској књи жев-
но сти ја ког тра га оста ви ло са ве знич ко бом бар ди ра ње 1999, че га у Хр ват ској не ма, 
али је знат ни је ви дљи ва тра у ма зва на Ву ко вар, ко ја је осо би то за хва ти ла, што мо жда 
зву чи па ра док сал но, мла ђе ге не ра ци је, оне ро ђе не осам де се тих, а ко је су пад гра да 
до жи вје ле као основ но школ ци, пу тем ра ди ја у скло ни шти ма, до вољ но ста ри да про-
ма тра ју око ли ну, али пре мла ди да у пу ној мје ри схва те кон текст. Зна ли смо са мо да је 
па ло не што што ни је мо гло па сти, и да смо са да сви го то ви, па смо че ка ли, а мно ги 
че ка ју још уви јек. Ово је на свој на чин ево ци рао утје цај ни ге не ра циј ски пје сник, Вин-
ков ча нин Фра њо На гу лов (1983) сти хо ви ма из збир ке Књи га из ла ска (2010): „У Ма до ни ном 
сам ме ђу нож ју / по стао про лу па ли Ма ра до на // обес хра брен па дом Ву ко ва ра / и стро-
гом за бра ном чи та ња / срп ских пје сни ка.” Па ра ле ле је мо гу ће ву ћи и да ље и ду бље, слич-
но сти су сва ка ко зна чај ни је од раз ли ка, што би зах ти је ва ло је дан оп се жни ји са мо стал ни 
рад, но вра ти мо се ко нач но по е ти ка ма Ре стар та. Оне су за пра во, ка ко је при ми је тио 
Ла зи чић, по е тич ке оси око ко јих се гру пи ра ју ау то ри/иц е раз ли чи тих пје снич ких афи-
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ни те та, те мат ских пре о ку па ци ја, фор мал них рје ше ња, при сту па тра ди ци ји и су вре-
ме но сти, дру штве но по ли тич ком кон тек сту итд., а ко је ће мо ов дје, про из вољ ним ре-
до сли је дом и без фа во ри зи ра ња од ре ђе не ску пи не, на сто ја ти при ка за ти чи та њем 
увр ште них пје са ма свих за сту пље них ау то ра/иц а.

Дру штве но по ли тич ки ан га жман

Ви ше или ма ње из ра жен дру штве но-по ли тич ко-иде о ло шки ан га жман и ре фе рен-
це на со ци јал не при ли ке у ве ћег су бро ја ау то ра/иц а из рав на по сље ди ца фор ми ра ња 
ти је ком из ра зи то по ли тич ких, не ста бил них де ве де се тих: гра ђан ски ра то ви, ме ђу на род-
не санк ци је и изо ла ци ја, оси ро ма ше ње, кри ми на ли за ци ја др жав ног апа ра та и струк-
ту ра вла сти, про ва ла на ци о на ли зма, ја ча ње утје ца ја Цр кве, са ве знич ко бом бар ди ра-
ње зе мље итд., што је све ску па ду го роч но оста ви ло ду бо ког тра га на мла ђе на ра шта-
је оп ће ни то, па та ко и на пје снич ко ства ра ла штво. Ску пи ни ау то ра ова квих по е тич ких 
тен ден ци ја свој стве ни ји је на ра тив ни ји стих и ду же пје снич ке фор ме, по не кад и крат-
ке при че у сти ху, што је и оче ки ва но ка да се же ли де скри би ра ти и/или кри ти зи ра ти 
со ци јал на ствар ност и дру штве но по ли тич ки тре ну так, те из ра зи ти ком плек сан од нос 
су бјек та пре ма њој, ње го во (не)сна ла же ње у та квим окол но сти ма, те по ку шај от по ра.

Из ра ван про ту рат ни и ан ти фа ши стич ки ан га жман про жет је с мно штвом поп-кул-
тур них ре фе рен ци у на ра тив ној, рас при ча ној по е зи ји Ми ло ша Жи ва но ви ћа, ко ја с 
мно го иро ни је, али и дра ма ти ке и тра ги ке (нпр. Му ца ва ба ла да), рас крин ка ва око шта ле 
ми ли та ри стич ке, на ци о на ли стич ке и па три јар хал не на ра ти ве, пр о вин ци ја ли за ци ју 
по ли ти ке, дру штва и кул ту ре, те све оп ћи (са мо)за бо рав. Јед ном од нај бо љих пје са ма 
ге не ра ци је, „У ср цу“, су бјект се мул ти пли ци ра у мно га, че сто про тур јеч на гле ди шта, 
ство рив ши са мим ти ме ма ни фест вла сти те по е ти ке у ко јој не ма мје ста ком про ми су. 
Су бјект Сер ге ја Стан ко ви ћа уро њен је у ис пра зност сва ко дне ви це, ујед но и ис пу њен 
њо ме, сав „у зна ку Ру ти не” оцр та ва со ци јал ну ствар ност, мо рал но сро за ва ње, по све-
ма шњи ама те ри зам, ди ле тан ти зам и ма ло гра ђан шти ну. По е зи ју Дра га не Мла де но вић 
ка рак те ри зи ра кр ња на ра ци ја, по вре ме но из пе р спек ти ве му шког су бјек та, углав ном 
не при ла го ђе ног, еми грант ског и под ста нар ског, из гу бље ног у ве ле град ским гу жва ма, 
јав ним при је во зи ма, се лид ба ма и при ла год ба ма. Сли чан је, али склон ху мо ру, игри 
ри је чи ма те ин фан ти ли зи ран и очу ђу ју ћи, увид у ствар ност су бјек та по е зи је Би ља не 
Ста јић. Сар ка стич ни су бјект Ни ке Ду ша но ва гру бо ски ци ра ствар ност као там ну 
пост мо дер ну по ста по ка лип су („Дим над Осте у ро пом“), пост тран зи ци ју као мр тви ло 
ужи во, жи вот умр тво („Мр тви смо“, „За што сам умро“). Су бјект Го ра на Ко ру но ви ћа 
до жи вља ва сви јет жи вих као сви јет смр ти, мр тви ла и мр твих. То је упе ча тљи ва и ори-
ги нал на по е зи ја ин тен зив ног до жи вља ја тје ле сно сти, сво је и ту ђе, од де та љи зма сним ке 
до ау то ка ни ба ли зма. Пе тар Ма то вић, бли зак и мре жним, па и ме та је зич ним по е ти-
ка ма, де тек ти ра пост ју го сла вен ско сро за ва ње на фе у да ли зам као по ста по ка лип тич не 
пут не ви зу ре („Де по ни ја Евро пе“, „Ју го но стал ги ја“), док сва ко днев ни цу лир ски су бјект 
про жи вља ва у „ис па ре њи ма ка фе”, оп се сив ним ри ту а ли ма и про вин циј ској апа ти ји. 
Уз до ста иро ни је и сар ка зма су бјек ти Да ни ла Лу чи ћа за па жа ју при зо ре ве ле град ског 
жи во та као гро теск не фраг мен те пост-тран зи циј ског ста ња („Љу ди го во ре“), уз при-
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клад на, али ни ма ло ба нал на или по мод на, ау то по е тич ка од ре ђе ња („За јед нич ки име-
ни тељ ре до ва“, „Хо ри зонт ко ји би да рас тег ну“). Кон стру и рав ши су бјек та окру же ног 
сен за ци ја ма тех но и cyber сви је та, Си ни ша Ту цић про бле ма ти зи ра и утје цај ин фор ма-
тич ке ре во лу ци ја на сва ко днев ни жи вот и умјет ност („Но ве до мо ви не“, „www.bog.com“), 
али и по ло жај пје сни ка, као и сми сао и утје цај по е зи је на су вре ме ном нео ли бе рал ном 
тр жи шту („Са став на сло бод ну те му“). Пје смом „Ка да се се тим про ле ћа 1999.“ ево ци рао 
је ври је ме опа сно сти као је ди но ври је ме истин ског жи вље ња и до жи вља ја се бе, сви-
је та, ег зи стен ци је. Су жи вот су бјек та с ме ха ни ком и тех но ло ги јом, али и мје сти мич но 
иро нич но пре та па ње, у по е зи ји Уро ша Па ји ћа при до но си ко мор ном уго ђа ју, ефек ту 
за чуд но сти, док пје смом „Пе ти ок то бар“ вр ло успје ло и до ми шља то ски ци ра ло ше 
со ци јал но ста ње су бјек та. Не што на ра тив ни ји сти хо ви Ог ње на Пе тро ви ћа осли ка-
ва ју су вре ме ност као ко мор ну ат мос фе ру со бе или за тво ра („Ју тар ња ка фа“), док је 
Гор да на Сму ђа у сјет ној ат мос фе рич но сти ве ли ких гра до ва про на шла свој оки дач 
за ме лан ко ли ју. Ње га про на ла зи Жељ ко Те шић у не ри јет ко иро нич ној игри зр ца ље ња 
ру рал ног и ур ба ног, и у ње му дје тињ ства и зре ло сти, јав ног и при ват ног, при род ног 
и тех нич ког (нпр. су сне жи ца на те ле ви зо ру). Дра ган Ра до ван че вић пи ше иро нич не, 
на ра тив не, ди ја ло шке и мо но ло шке лир ске (љу бав не, со ци јал не) при че с ја ким тра го-
ви ма по ви је сти, по нај при је Хо ло ка у ста („Сре ћа“), док Бо јан Са вић Осто јић, с из ра же ном 
сви је шћу о је зи ку и тра ди ци ји, пи ше ком плек сне, пост мо дер ни стич ке „ве ри стич ке при-
по ве сти” ја ких уви да у со ци јал ну ствар ност и сва ко днев ни цу, али с иро ниј ским од ма ком 
и ци ни змом. На ра тив не при че у сти ху пи ше и Ма ри ја Ра кић Ша ра нац, чи је лир ско Ми 
пред ста вља глас ге не ра ци је осли ка не дру штви ма по ве ле град ским (отво ре ним и за тво-
ре ним) про сто ри ма („Бр бљав ци“, „Пе сма за Сер жа“, „По сле ки ше“). Лир ски је на ра ти ван 
ис каз и Ил ха на Па ча ри за ко ји би ље жи оп ће жи вот не и сва ко днев не сен за ци је, уз по-
вре ме но ри мо ва ње („До ко чи ја“), ре фе рен це на тра ди ци ју и упе ча тљи во по ен ти ра ње.

Поп-кул ту ра и roc k’n’roll, по е ти ка до сјет ке

Дио ау то ра склон је про го во ри ти о су вре ме но сти кроз те ма ти зи ра ње поп-кул ту ре 
и roc k’n’roll -а. Ри јеч је о ау то ри ма ко ји rock ста вља ју у пр ви план и кроз ње га, кроз punk-
rock бун тов ни штво ис ка зу ју свој став, суб вер зи ју и кри тич ност. С об зи ром на ја ко из ра-
жен осје ћај за со ци јал ну прав ду и ко змо по лит ски дух, мо гло би их се про ма тра ти као 
под ску пи ну по ли тич ко-иде о ло шки ан га жи ра них ау то ра, али на кло ност суп кул ту ри им 
је за јед нич ки на зив ник. За јед нич ки пак ре ферн мо гао би би ти не што про ши ре ни ре френ 
Rol ling Sto nes-а It’s only roc k’n’roll. Да, ка жу ови ау то ри, али roc k’n’roll је жи вот. 

Слем по е зи ја Де ја на Чан ча ре ви ћа по год на је за из во ђе ње с бен дом, с том сви је-
шћу је и на ста ла, а из рав но се об ра чу на ва с кон зер ва тив ним, ет но на ци о на ли стич ким 
на ра ти ви ма по ли тич ких струк ту ра, ин сти ту ци ја, цр кве („Па три о ти зам“, „Па три о ти зам 
за де цу“). То је по е зи ја до сјет ке, бун та и нео че ки ва них иро нич них уви да ко ји по га ђа ју 
у са му срж: „Ка кав смо / Са мо // Слав ни пут / Пре шли // Од / Пла ве // До / Ма сов не // Гроб-
ни це” („Ро до љу би ва“). Не што је ви ше но стал ги је за мла до шћу у ме лан ко лич ним су-
бјек ти ма Жељ ка Ми ти ћа ко ји ис пи су је по е зи ју о про па лим мла де нач ким сно ви ма и 
иде а ли ма нај че шће ге не ра циј ски по ис то вје ће ним с поп и rock-кул ту ром („Све у све му 
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дим“, „Ро кен рол са мо у би ство“). По е ти ка до сјет ке Бо ја на Сам со на ре а ли зи ра се кроз 
игре ри је чи ма, иро нич не обра те, ци ни зам и алу зи је на rock и књи жев ну тра ди ци ју 
(нпр. „Исус и на ви ја чи“, „По кри ва ње књи ге“), док пост мо дер ни стич ке ре фе рен це у 
по е зи ји Па три ка Ко вал ског сво јом иро ни јом и до сје тљи во шћу уда ра ју ди со нант не 
то но ве на пре вла да ва ју ће те ме оп ћег си ро ма штва и без на ђа („Не што је у игри“). Ан дри-
ја Б. Ива но вић пи ше при че у сти ху пре пу не ре зиг на ци је и сум ње уса мље ног су бјек-
та ко је се по твр ђу је кроз број не поп-кул тур не, на ро чи то филм ске, ре фе рен це, али и 
па ра док сал ном не мо гућ но шћу истин ског ме ђу људ ског, фи зич ког кон так та у вре ме ну 
оп ће умре же но сти и до ступ но сти, док пје смом „Он лајн љу бав је нај бо ља“ отва ра про-
бле ма ти ку гра ђан ског иден ти те та иро ни зи ра ју ћи по зи ци ју су бјек та, еро ти ку, љу бав 
и ди ги та ли за ци ју су вре ме ног жи во та.

Мре жа

Го то во да не ма ау то ра/иц е у Ре стар ту без ика квих тра го ва ин фор ма тич ке ре во-
лу ци је, су вре ме них ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја и мре же, по гла ви то на те мат ско-мо-
тив ској ра зи ни тек ста, а по не кад и на фор мал ној и стил ској. Утје цај ин тер не та и ком-
пју тер ске тех но ло ги је од ра зио се и на пер цеп ци ју ствар но сти и кри ти ку исте, док је 
у дје лу ау то ра тзв. ви р ту ал на ствар ност по ста ла ствар ни ја и по жељ ни ја од жи вот не 
око ли не као што се већ ви дје ло на при мје ру Ан дри је Б. Ива но ви ћа. За ве ћи ну ипак, 
ин тер нет и дру штве не мре же про ши ри ли су под руч је бор бе по став ши јед на ко по-
жељ на и по тент на мје ста от по ра бо ле сном су ста ву. 

Су бјект На та ли је Ма р ко вић увјер љи во пре зен ти ра сво је вр сни ви р ту ал ни фе ми-
ни зам ис пи су ју ћи кри ти ку уро ње но сти же не у вир ту ал ни, ин ду стриј ски и ма сме диј ски 
па три јар хат и ка пи та ли стич ку фа ши за ци ју под крин ком еман ци па ци је и сло бо де из-
бо ра: „Имаш stop и play, / не до ста је са мо go и он да си у фа брич ком / про це су на ста ја ња 
Бар би ке, / ур ба но ба нал не ам ба ла же за кр ста ре ње ас фал том...” („Те ло је по ли ти ка“). 
Мар јан Ча ка ре вић, бли зак та ко ђер ме та је зич ним по е ти ка ма, кроз опус отва ра про-
бле ма ти ку умре же ног су бјек та и пост су бјект на пи та ња иден ти те та и ин ди ви ду ал но сти: 
„основ на иде ја је / из ра жа ва ње ин ди ви ду ал но сти // ми сао да упр кос но вим ви до ви ма 
/ и убр за ва њу ко му ни ка ци је / чо век оста је за тво рен си стем” („Тре ћа фа за. При мер“). 
Су бјект Пе тра Ма то ви ћа, ис пи су је „но ву ми то ло ги ју” и при ста је на ви р ту ал но аха свер-
ство, да кле умре жен је, али свје стан фи зич ке ин тер ак ци је с ха р две ром: „Joystick по стаде 
так тил но сре ди ште све та” („Stoya Doll“), док се у слу ча ју Си ни ше Ту ци ћа ус по ста вља 
мит ски вјеч ни пре зент као по сље ди цу cyber-си мул та но сти („ди ја хро ни је ви ше не ма”, 
ка же у пје сми „www.bog.com“) ко ја и пи сме ност вра ћа у сли ков не и сим бо лич ке пра-
по чет ке: „А он да пуф / Ин тер нет / По вра так на ико ну / По вра так у пе ћи ну / У пе ћи ни сај-
бер-ка ни бал / При кљу чен на гло бал ну мре жу / И yahoo пре тра жи ва чем тра жи жр тве” 
(„Ka ni bal an te por tas“). Из ра зи то ком плек сна и сло је ви та по е зи ја Бо ја на Ма р ко ви ћа 
та ко ђер је за о ку пље на чи та њем мит ских ка рак те ри сти ка тех но-окруж ја (вјеч ни пре-
зент, то те ми за ци ја, си мул та ност, сим бо ли ка) те иро ниј ским пре о сми шља ва њем су-
вре ме но сти као мит ских тех но-при ча (нпр. „То сте ро за“). Пје сма Ду ње Јан ко вић „У 
ор ди на ци ји др Ка спер ског“ иро ни зи ра ис пра зност и ау то ма ти зам су вре ме ног су бјек-
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та скло ног пре чи ца ма и бр зим рје ше њи ма, те га на исти на чин „ли је чи” бри шу ћи му 
ви ру се крат ким сти ском на тип ку de le te. Утје цај ин тер нет ске и мо бил не ко му ни ка ци је 
на пи смо Дра го сла ве Бар зут ви дљив је на те мат ској, стил ској, па и ви зу ал ној рав ни: 
ко ри сти „смај ли је”, су вре ме ни мла де нач ки сленг им прег ни ран ен гле ским, иро ни зи ра, 
уз мно штво ме та фо ри за ци ја и пе р со ни фи ка ци ја ком пју тер ских пој мо ва (де мо се ћа ње, 
rec-de le te, ап дејт, про грам, ха ке ри, bac kup, или при мје ри це, пје сма „Мој нај бо љи при-
ја тељ Ro u ter“). Не са мо пје смом „Мој fa ke муж“ Дра го сла ва Бар зут за у зи ма зна чај но 
мје сто и ме ђу по е ти ка ма фе ми ни зма и ЛГБТ-ак ти ви зма.

Тра ди ци ја

Уна точ ја ком утје ца ју но вих тех но ло ги ја и мре же, од ре ђе ни број ау то ра/иц а остао 
је ма ње-ви ше имун на пр о бле ма ти зи ра ње ствар но сти, по е зи је и су бјек та пу тем ди ги-
та ли зма те су оста ли скло ни ји ка сно мо дер ни стич ком по твр ђи ва њу са да шњо сти кроз 
књи жев ну тра ди ци ју и кул тур но на сли је ђе чо вје чан ства. Њи хо ва по е зи ја из ра зи то је 
књи шка и уз ви ше на, че сто еру дит ска, стих је по не кад ве зан и ри мо ван, фор ме тра ди-
ци о нал не. Еру ди ци ја и књи жев но на сље ђе оно је с чим у сва ком тре нут ку ра чу на ју, 
си гу ран осло нац у не пре глед ној ка о тич но сти да на шњи це, ра сло ја ва њу дру штва и уру-
ша ва њу свих ври јед но сних су ста ва те ди ги тал ном умно жа ва њу су бјект них по зи ци ја 
и њи ма при па да ју ћих ре а ли те та. Но да ле ко од то га да „тра ди ци о на ли сти” иг но ри ра ју 
вањ ски сви јет, с те мат ског су гле ди шта јед на ко су вре ме ни као и оста ли ре стар тов ци.

По е зи ју Але на Бе ши ћа и Ене са Ха ли ло ви ћа ка рак те ри зи ра уз ви шен, еле ги чан 
тон, епич ност, број не ре фе рен це на ми то ве, по ви јест и књи жев ност кроз ко је по твр-
ђу ју са да шњост, кул ту рал на ме та фо ри за ци ја и але го ри за ци ја особ ног ег зи стен ци јал-
ног ис ку ства и со ци јал ног ста ња. Иа ко ће Бе ши ћев су бјект ре ћи: „Све што знам знам 
из књи га”, ти ме за пра во не ће иг но ри ра ти са да шњост, већ ис ка за ти вје ру у по е зи ју, 
кул ту ру и умјет ност, у моћ пје сни ка („Пе сник је рат ник и пе сник”, гла си је дан Ха ли ло-
ви ћев стих). На лик њи ма, Ја сми на То пић ће у пје сми „Не жи ве смо осим чи та ју ћи“ 
на пи са ти да се „из гу би ла у про сто ру јед не књи ге”. Ње ну по е зи ју ка рак те ри зи ра ју 
фи ло зо фич ност, ре френ ско по на вља ње стро фа и сти хо ва, ат мос фе рич ност, док ће 
на ра тив на, уз ви ше на и фи ло зо фич на по е зи ја Је ли це Ки со не пре кид но по твр ђи ва ти 
по вје ре ње у тра ди ци ју и сна гу по е зи ју. Еру дит ски су бјект Сла ђа на Ми ло ше ви ћа у 
сва ко днев ним ће си ту а ци ја ма про на ла зи ти тра го ве су по сто ја ња раз ли чи тих епо ха, 
по твр ђу ју ћи са да шњост кроз про шла вре ме на („Ха до ва ко вач ни ца“, „Пле нид ба ва тре“, 
„Раз глед ни ца“), док Мла ден Шљи во вић, бли зак по е ти ци до сјет ке, у про ку ша ној по смо-
дер ни стич кој ма ни ри, иро ни зи ра књи жев ну тра ди ци ју, мит и по ви јест, али и обрат но, 
тра ди ци јом иро ни зи ра су вре ме ност („Си зиф“, „Про ме теј“, „Ху ни на екс кур зи ји“ и др). 
Не при ла го дљи вост пје сни ка сви је ту и вре ме ну у ко је му жи ви, али не у пит но по вје ре-
ње у по е зи ју ис ка зу ју су бјек ти Ни ко ле Жи ва но ви ћа. Ње го ва по е зи ја је и кри тич на 
(„Сви сло га ни на ше отаџ би не“) и еру дит ска и фи ло зо фич на („Бе но ве ети де“), фор ме 
тра ди ци о нал не, стих че сто ве зан и ри мо ван, а те ме нај че шће из су вре ме ног ве ле град-
ског жи во та („Фе сти вал пи ва у Ули ци мар ша ла Бир ју зо ва“) и ге не ра циј ске („Стран ци“, 
„Уса мље ност“). Еле гич ним то ном, број ним ре фе рен ца ма на ли те ра ту ру, а на ро чи то 
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Бор хе са Ра до мир Т. Ми трић ис пи су је лир ску емо-фи ло зо фи ју са мо ће, жи во та и про-
ла зно сти вре ме на, не бје же ћи ни од сен ти мен та и па те ти ке (нпр. „Bo snian Noc tur no“, 
„Хим на веч ног тре нут ка“). Еле ги чан, ме лан ко ли чан, ре флек си ван су бјект Мар ка Стој-
ки ћа, би ље жи сво ја са њи ва пу то ва ња, про пу то ва ња по ви је шћу, ли те ра ту ром и сви-
је том („Ба ха на ли је“, „Ter ra In cog ni ta“), док је су бјект Фи ли па П. Ву ко ти ћа су бјект пам-
ће ња („Двој ник“), ни же за па жа ња о су вре ме но сти не на ме тљи ве ин тер тек сту ал но сти. 
На су прот њи ма, пост мо дер ни стич ка, из ра зи то ре флек сив на, ин тер тек сту ал на и ин-
тер ме ди јал на Со ња Јан ков ка дри ра (збир ка Им пре си о ни стич ки ка дро ви), по и гра ва 
се тра ди ци јом, иро ни зи ра („Да ни ло Киш и хо бот ни ца на два де сет на чи на“).

Је зик

По ред ау то ра за о ку пље них књи жев ним на сли је ђем, сто ји не што ма њи, али зна ча-
јан број оних ко ји ма је у сре ди шту за ни ма ња сред ство ко јим се ко ри сте, од но сно је зик. 
Ри јеч је у не ку ру ку о је зич ним тра ди ци о на ли сти ма, од но сно ба шти ни ци ма постструк-
ту ра ли стич ких те о риј ских шко ла и кон це па та ко ји пр о бле ма ти зи ра ју је зик на свим 
ра зи на ма тек ста. Ову ску пи ну вр ло раз ли чи тих ау тор ских по е ти ка ве же „усре до то че-
ност на је зик и је зич ни екс пе ри мент”, ме та је зич ност, од ба ци ва ње син так тич ких пра-
ви ла и пра во пи сне нор ме, фраг мен тар ност, про би ја ње кон вен ци о нал них фор мал них 
рје ше ња и до ки да ње зна че ња. Ипак, ови ау то ри оста ју до вољ но при сту пач ни чи та-
те љу, не уки нув ши у пот пу но сти, ка ко је за кљу чио Ла зи чић, ре фе рен ци јал ни је зик. 
Нај бо љи при мјер је већ спо ме ну ти Мар јан Ча ка ре вић ко ји ће сво ју по сљед њу збир-
ку на сло ви ти упра во Је зик, што је ујед но и ау то по е тич ки и ме та је зич ки озна чи тељ 
ње го ве по е зи је. Умре же ност су бјек та у ди ги тал ном до бу ов дје се мо тив ски раз ра ди-
ла и про ши ри ла на умре же ност у је зи ку и у „је зи ку” гра да („За греб је / је зик је кри ви 
пут”). Ри јеч је о вр ло ком плек сном про жи ма њем два ју ње му оми ље них мре жа: ди ги-
тал не и је зич не, ко јих је пост ва ре на ме то ни ми ја по ста ла упра во фрак тал на мре жа 
ве ле гра да. Ти ме је очу ван про стор и за су бјект, али и ње гов те мат ско-мо тив ски ис ко-
рак у пре по зна тљи ве, да не ка жем ствар не, дру штве но по ви је сне окол но сти и ур ба не 
ви зу ре. У по е зи ји Вла ди ми ра Стој ни ћа на гла ше на је ин тер ме ди јал ност, осо би то 
пре ма фил му и фо то гра фи ји (збир ка Фо то ал бум), али и ме та је зич ност и ау то по е тич-
ност. Стој нић ви зу ал но, не ли не ар но раз мје шта сти хо ве и ри је чи, ко ри сти раз ли чи те 
ти по ве сло ва (ве ли ка и ма ла, Б, I), уно си ком пју тер ске ико не из рав но их ве зу ју ћи у 
се ман тич ки сли јед итд., али уви јек оста вља ју ћи до вољ но мје ста за кон крет ну „ствар-
но сну” ре фе рен цу: „на овом ме сту се ми ри си пар ка / ме ша ју са ми ри сом пр Же них 
кроф ни ца / и уве ЛИ Ча НИХ че сти ца је зи ка” („Фо то гра фи ја бр. 21“). Ри јеч је о не раз лу-
чи вом про жи ма њу раз ли чи тих ви до ва ре ал но сти, од но сно про жи ма њу ствар но сти, 
је зи ка, ди ги тал ног и ме диј ског у јед ну до жи вљај ну ре ал ност у ко јој се про пи ту ју ин-
стан це су бјек та и чи та те ља, иро ни зи ра све, па и по е зи ја. Со ња Ве се ли но вић пи ше 
сло је ви те лир ске ро ма не-есе је ма хом у про зи ко ји ма сту па у ком плек сну (кул ту ро ло-
шку, је зич ну, по ет ску, би о граф ску, ме та хи сто риј ску) ин тер тек сту ал ну ве зу с ру ским 
спи са те љи ца ма Ма ри ном Цве та је вом и Људ ми лом Улиц ком. Због из ра зи те сло је ви-
то сти те бо га те еру ди тив не ре фе рен ци јал но сти, збир ке Со ње Ве се ли но вић мо гу се 
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свр ста ти и ана ли зи ра ти у ску пи ни тра ди ци о на ли ста, као и у ску пи ни фе ми ни стич ких 
ак ти вист ки ња. По е зи ју Уро ша Ко тла ји ћа ка рак те ри зи ра је зич на са же тост, фраг мен-
тар ност, не до вр ше ност, по ли су бјект не пер спек ти ве. Ски ци ра ју се не ја сна, исто вре-
ме но еро тич на и уз не ми ру ју ћа ег зи стен ци јал на и емо тив на ста ња раз ли чи тих тек сту-
ал них ин стан ци: „Та ко је при јат но се де ти пре ко пу та те бе / гле да ти ка ко низ тво је тан ке 
пр сте на / но га ма ка ко низ тво ја го ла сто па ла / Јед на уви је на ма ра ма / јед не отво ре не 
усне.” Бо јан Ва сић на сто ји у до ми шља тој, син так тич ки и се ман тич ки при сту пач ној 
игри озна чи те ља „ухва ти ти сми сао”, ис пи су ју ћи дојм љи ве еро тич не ме та фо ри за ци је 
се о ског кра јо ли ка и при ро де. Вла ди мир Та ба ше вић ис тра жу је фор мал не, те мат ске 
и из ра жај не мо гућ но сти је зи ка по е зи је, као и гра ма тич ке тран сфор ма ци је су бјек та, 
што за по сље ди цу има упе ча тљи ву ме та фо ри за ци ју, про вод не мо ти ве и све на гла ше-
ни је бу ја ње тек ста пре ма збир ци Кун дак. Вла ди мир Ву ко ма но вић Рас те го рац пи ше 
у по чет ку је згро ви ту и мо тив ски су спрег ну ту по е зи ју „мо гућ но сти гла са”, ко ја се раз-
ви ја и тек сту ал но бу ја у по е зи ју сво је вр сне еро тич но сти од сут ног („ми лу јеш што ни сам 
ту”, ка же у пје сми „Су ства“), на гла ша ва ју ћи су звуч ја при је сми сла, али и се ман тич ке 
по ду да р но сти при род ног и по ет ског, пред је зич ног и ипак већ је зич ног, док Ја на Рас-
те го рац Ву ко ма но вић пи ше ми ни ма ли стич ку, је згро ви ту по е зи ју шу ма је зи ка и град-
ске сва ко днев ни це, шу ма зна че ња, а ре ла тив но чвр сто усре ди ште но га лир ског Ја: 
„Во лим шу шањ / кад над ја ча / стра шну / си мул та ност / град ских / шу мо ва.” („Тре ну так 
шу шња“). Осе бу јан је пје снич ки из раз и Ива не Мак сић ко ја екс пе ри мен ти ра фор мом 
и ло мом ри је чи и сти хо ва, про бле ма ти зи ра пи са ње, мо гућ ност и не мо гућ ност из ра за 
(„Пи са ти зна чи ло ми ти свет / по но во га пра ви ти (пре ла ма ти)”, ка же у ме та по ет ском 
тек сту „Из ван ко му ни ка ци је“). Је зик је за њу „без екс те ри је ра, / за тво рен про стор”, те 
су бјек ти кру же у за тво ре ним (ме та)је зич ним и се ман тич ким пе тља ма кон стру и ра ју ћи 
при том пје сму, док пре по зна тљи ве мо ти ве пр ве збир ке до дат но раз ра ђу је дру гом, 
по ста ју ћи при том и ре фе рен ци јал ни ја, се ман тич ки при сту пач ни ја, у ни зу пје са ма 
ис пи сав ши ино ва тив ни до жи вљај нај ра ни је до би, мај ке и оца, те лир ско га Ја у оби тељ-
ском тро ку ту („Рон до“, „Бе ба је ста рац“).

Фе ми ни зам/ЛГБТ-ак ти ви зам

По сљед њи, али не нај ма ње би тан, по мно го че му и нај бит ни ји, јест круг ау то ри ца 
ко је се сво јом по е зи јом из рав но за о ку пља ју фе ми ни стич ким те о ри ја ма и прак са ма, род-
ним уло га ма, ЛГБТ-ак ти ви змом. С об зи ром на то да кри ти ка па три јар ха та ну жно у се би 
са др жи и кри ти ку дру штва ко је је па три јар хал но (ма чо ид но, ми зо ги но, на ци о на ли стич-
ко, фа ши сто ид но) ове би се ау то ри це мо гле свр ста ти и у пр ву ску пи ну ов дје раз ма тра них 
ау то ра/иц а, а ви со ка те о риј ска осви је ште ност о вла сти том пи сму и ме ђу ме та је зи ча ре, 
но ка ко је њи хов ан га жман те мат ски из ра зи то фо ку си ран на де ми сти фи ци ра ње и ра сло-
ја ва ње спо ме ну тих на ра ти ва (али и чи ње ни ца да ве ћи на њих по е тич ки по тје че из Ажи-
но ве шко ле и ши рег кру га утје ца ја Ажи на), сва ка ко их ва ља про ма тра ти за себ но. 

По е зи ја Да ни це Па вло вић чи ни бла го иро ни чан од мак од књи жев не и кул тур не 
тра ди ци је му шког су бјек та („Ти мо ја му зо / че лич них гру ди / са не жним пе ра ја ма, / бо-
дљи ка вом бра дом / и ста кле ним очи ма”), као и по ви је сти („Ни су по ги ну ли сви // Има 
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и ра ње них”) и са ме пост мо дер не („Ре про дук ци је / По ста ју ори ги на ли”), те је, по све му 
су де ћи, из ра зи то за о ку пље на су вре ме но шћу. Су бјект Ане Се фе ро вић за о ку пљен је 
од но сом же не и око ли не у па три јар хал ним дру штви ма уна при јед ус по ста вље не хи је-
рар хи је ко јој се не успи је ва при ла го ди ти („би ћеш у ре ду де вој чи це / све док кли зиш / и 
кли зиш / као точ ка: без ди мен зи је / али са утвр ђе ном по зи ци јом”), она „пра ви про це пе 
у ствар но сти”, али и кроз њих не ула зи ни шта дру го не го зр цал на сли ка, са мо на о ко 
бо ља и ег зо тич на. Су бјект На та ли је Мар ко вић, ка ко је већ ре че но, за о ку пљен је рас-
крин ка ва њем вир ту ал ног, ма сме диј ског и ин ду стриј ског па три јар ха та до па дљи во упа-
ки ра ног и нео сви је ште ним су бјек ти ма ла ко при је мљи вог. Те мат ски бли ска је и Љи ља-
на Јо ва но вић ко ја ре ги стри ра ја ча ње па три јар ха та у до ба агре сив ног кон зу ме ри зма, 
и кроз ње га, те иро ни зи ра утје цај ма ни пу ла тив них ме ди ја: „ка да се бо ље раз ми сли, / 
све се до га ђа на ка блов ској”. Ком плек сна, кри тич на, те о риј ски осви је ште на и про во ка-
тив на по е зи ја Ма је Со лар те мат ски се по нај при је за о ку пља тје ле сним: спол но шћу, на-
мет ну тим род ним уло га ма и функ ци ја ма жен ског ти је ла („пич ка је ту са за да ћом / она 
има за да так / она ни је озна чи тељ”, пи ше у мо жда кључ ној пје сми „Цен зу ри са но те ло“). 
Ла ка нов ски при сту па фа лу со ид ној ци ви ли за ци ји и кул тур ном на сље ђу, са мим ти ме их 
кроз ра зор ну иро ни ју и сар ка зам рас крин ка ва ју ћи, као и са ме ла ка нов ске на ра ти ве 
(„чак и ка да сам од ба че на / ме не пра ви за кон / за кон је фа лус // мо је те ло ни је мо је те ло 
/ ја не смем до ве сти у пи та ње то што је / ис под сук ње”), иро ни зи ра хе те ро сек су ал ну 
љу бав и оби тељ ску сре ћу („Пост мо дер на при ча“), али би ље жи и сна жне утје ца је ком-
пју тер ске тех но ло ги је („Via ta sta tu ra“). На су прот њој, сен зу ал ни су бјект Та ма ре Шу шкић 
по тен ци ра тје ле сност и жен ску сек су ал ност све до са мог ста па ња с око ли ном и пот пу-
ним до жи вља јем исте: „го ло те ло па да низ сте пе ни це / сте пе ни це па да ју низ го ло те ло”. 
Те шко јед но знач но укло пи ва у ов дје раз ма тра не по е тич ке ску пи не ау то ра, по е зи ја Ма-
ри је Цвет ко вић, је згро ви то и су спрег ну то, али с мно го иро ни је би ље жи про па дљи вост 
ства ри и ор га ни за ма, по нај при је људ ског (жен ског) ти је ла и ду ше (нпр. „Бап ске при че“, 
„Из окре че них гро бо ва“). По е зи ја Ане Ма ри је Гр бић, ма да „по вр шно за гре ба на о жи-
вот”, сво је вр сни је ме лан ко лич ни нео ег зи стен ци ја ли зам уса мље нич ког су бјек та окре-
ну тог тје ле сно сти, ра ци о на ли за ци ји и де кон струк ци ји емо ци ја: „За ста кли ла се осе ћа ња 
/ И са да их мо жеш ока чи ти о ја ко ду га чак зид” („Раз го во ри без до зво ле вр хов них вред-
но сти“). Еро тич ност и кри тич ност ка рак те ри сти ке су лир ско га Ја Чар не По по вић ко ја 
по сто ја но ана ли зи ра свој, углав ном про шли, од нос пре ма Ње му („Ау то ка ни ба ли зам“), 
па и Њи ма, тра ди ци ји, иро ни зи ра ју ћи љу бав и је зик љу бав не ли ри ке („Сан Ма ја ков ског“), 
док бор бе ни, кри тич ни су бјект Ду ње Јан ко вић уз мно го ци ни зма, сар ка зма и иро ни је 
рас крин ка ва раз не сте ре о ти пе и по вр шне дој мо ве тра же ћи истин ску људ ску при ро ду 
иза бри жљи во ње го ва не, а са мим тим и ла жне, вањ шти не: „Ни је му то у опи су по сла, 
знам / али у осме ху му спа ва Си мон Бо ли вар, / бе ду ин за жа ре них очи ју, / ла тент ни пси-
хо па та / утам ни чен кок тел-ха љи ни цом” (Ме но па у за). 

Што смо на у чи ли. За кључ но

Ка ко смо ви дје ли, вр ло ши ро ки Ла зи чи ћев из бор су вре ме не, мла ђе срп ске ли ри ке 
об у хва тио је 54 ау то ра, од ко јих су 33 пје сни ка и 21 пје сни ки ња. Но док је из бор ау то-
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ра/иц а, пре ма ње го вим ри је чи ма, био па но рам ски, из бор пје са ма по је ди них ау то ра/
иц а био је ан то ло гиј ски. Та ко је Ла зи чић успио про бра ти по ње го вом су ду нај ре ле-
вант ни је тек сто ве ау то ра об у хва ће них па но рам ским по гле дом. Та кав при ступ уви јек 
иде на ра чун ква ли те те, па су ту увр ште ни ау то ри/иц е раз ли чи тих естет ских до се га и 
утје ца ја, али су об у хва ће не и све по е тич ке тен ден ци је, те о риј ске шко ле и удру же ња 
ко је тре нут но, сва ка за се бе, и по нај при је, сва ки по је ди ни ау тор, од но сно ау то ри ца за 
се бе, са чи ња ва ју мо за ик су вре ме не срп ске по е зи је. Ви ше стру ка чи та ња Ре стар та 
от кри ва ју до и ста из у зет на ау тор ска оства ре ња у сва кој ов дје на зна че ној по е тич кој 
ску пи ни, те би их се у не ком стро жем ан то ло гиј ском из бо ру су вре ме не по е зи је ex-yu 
про сто ра мо ра ло увр сти ти ба рем тре ћи на, да ка ко, ови си о за да ним си кри те ри ји ма, 
те су бјек тив ним афи ни те ти ма. Ка да је о њи ма ри јеч, на пр ву се мо же чи ни ти ка ко би 
па но ра ма Ре старт би ла знат но пре глед ни ја и не ко ме „из ва на” свр сис ход ни ја да их 
се про бра ло мак си мал но три де се так, од но сно, да је ге не ра циј ски оквир остао исти, 
али при ступ ан то ло гиј ски док се на ши ру ле пе зу ау то ра/иц а мо гло ука за ти и усмје ри-
ти пред го во ром. Би ло би до бро, али опет ка жем, за пот пу ни ји увид, а то ов дје же ли мо, 
Ла зи чи ћев из бор је до бро до шао и од ве ли ке по мо ћи. Не тко за ин те ре си ран а не у пу ћен 
у сце ну (ка кав сам до при је ко ји мје сец био и сам) са да пред со бом има вр ло ко ри сно 
из да ње (са мо јед но у ни зу слич них ан то ло гиј ских и па но рам ских из да ња про те клих 
го ди на), с по мо ћу ко је га је мо гу ће по хва та ти основ не раз вој не ни ти, по е тич ке оси и 
утје цај не сфе ре оно га што се тре нут но до га ђа на пје снич кој сце ни у Ср би ји. Ри јеч је 
о вр ло ша ро ли ком дру штву ко је, за раз ли ку од сце не у Хр ват ској, пра ти и вр ло жи ва 
ге не ра циј ска кри ти ка, дје ло мич но за сту пље на и у Ре стар ту. Но уз те ме љи ти и вр ло 
ко ри сни пред го вор Го ра на Ла зи чи ћа чи ни нам се по ма ло не по треб ним и оп те ре ћу-
ју ћим при до да ва ти на крај још пет кри тич ких есе ји о истом, осо би то кад се узме у 
об зир њи хо ва не у јед на че ност и по вр шност у за хва ту (у од но су на Ла зи чи ћа), с из у-
зет ком Би ља не Ан до нов ске и до не кле Ва ње Ра да ко вић. Ра ди се о пет есе ја из ко јих се 
ма ло шта но во га мо же са зна ти и ра сви је тли ти о но вој по е зи ји та ко да ви ше дје лу ју као 
фу сно те пред го во ру не го ли до и ста нео п ход ни са мо стал ни ра до ви (уз на по ме ну да је 
ри јеч о кри ти чар ка ма ко је су о но вој по е зи ји го во ри ле на за ту свр ху одр жа ној три би-
ни 19. ју на 2012). Уза све ре че но, па но ра ма Ре старт по ка за тељ је да је су вре ме на 
срп ска по е зи ја и те ка ко спрем на ићи уко рак с вре ме ном, но вим тех но ло ги ја ма и 
дру штве ним (не)при ли ка ма, су о чи ти се с ре ал но шћу и по ред ома шних дру штве них 
ро ма на да ти при каз и кри ти ку исте, чак сна жни је, ино ва тив ни је и за чуд ни је. Што ви ше, 
мо гла би по ста ти ме ђа шна па но ра ма пре ма ко јој ће се ори јен ти ра ти и сви бу ду ћи 
из бо ри по е зи је у Ср би ји, (па и ши ре), чак и он да ка да ов дје нај мла ђе ау то ри це по пут 
Чар не По по вић и Ду ње Јан ко вић бу ду ме ђу нај ста ри ји ма, као што су у ан то ло гиј ским 
при ка зи ма од при је пет на е стак го ди на то би ли да нас не за о би ла зни пје сни ци и пје-
сни ки ње (са да већ) сред ње ге не ра ци је. Оно што је нај за ни мљи ви је, уна точ шут њи и 
цен зу ри ди је ла ин сти ту ци ја, ме ди ја и ин те лек ту а ла ца, су вре ме на срп ска по е зи ја при-
сту пач на је и са мо ра зу мљи ва хр ват ским чи та те љи ма и без ве ли ких сту ди ја и уво да; 
за пра во, све ове го ди не би ла је оно што је фа ли ло: су бјек тив но, ка ко сам и за по чео, 
за кљу чи ти ми је да на кон Ре стар та не мам са мо до вољ но ја сну по чет ну сли ку су вре-
ме не срп ске по е зи је, већ и хр ват ску са да ви дим знат но ја сни је.




