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АКО НЕМАЈУ ХЛЕБА, НЕКА ЈЕДУ КОЛАЧЕ1

(Осврт на есеј Михајла Пантића: Један поглед на савремену српску поезију, 
„Летопис Матице српске“, књ. 494, св. 4, октобар 2014)

Чвр сто ве ру јем у то да до бри есе ји по кре ћу ди ле ме у чи та о цу и про во ци ра ју га на 
ди ја лог. Ако евен ту ал но по ста ну и по вод за си сте ма ти за ци ју чи та о че вих раз ми шља ња 
на те му ко ју об ра ђу ју, он да та кви тек сто ви за и ста мо гу би ти дра го це ни, и за вре ђу ју 
па жњу ко ја се не за у ста вља на са мом чи ну чи та ња. Дру гим ре чи ма: до бри есе ји че сто 
су по вод за пи са ње, и то оно пи са ње ко је се одва ја од пу ког од го во ра тек сту-из вор-
ни ку и по ста је са мо свој но у по ку ша ју да осве сти не ку по ја ву. По свим овим ме ри ли ма 
текст Ми хај ла Пан ти ћа Је дан по глед на са вре ме ну срп ску по е зи ју, об ја вљен у „Ле то пи су 
Ма ти це срп ске“, у ок то бар ској све сци 2014. го ди не, по ка зао се као вре дан па жње. 

Пр ва, у не ким мо мен ти ма го то во не раз ре ши ва ди ле ма ко ју је текст по ста вио пред 
ме не би ла је сле де ћа: да ли аутор за и ста, али ЗА И СТА ве ру је да је ста ње у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји она кво ка кво је из нео у свом тек сту или је он на про сто био иро ни чан? 
Ка да сам, без пре тен зи је да је мо је ту ма че ње је ди но мо гу ће или оба ве зу ју ће, утвр дио 
да Пан ти ћев текст ипак ни је иро ни чан, пред ме не се по ста ви ла сле де ћа ди ле ма: ко је 
го ди не је на пи сан овај текст и за што се тек са да, ок то бра 2014. об ја вљу је у „Ле то пи су 
Ма ти це срп ске“? За то ми је из не на ђу ју ћа би ла чи ње ни ца да Пан тић у тек сту кон ста-
ту је смрт Ми о дра га Па вло ви ћа ко ји је умро 17. ав гу ста 2014. го ди не. Овај ру ди мен тар-
ни „де тек тив ски рад“ ло ци рао је Пан ти ћев текст у вре ме ну знат но ре цент ни је не го 
што сам оче ки вао, оста вља ју ћи ме по ма ло у уло зи раз о ча ра ног ар хе о ло га ко ји уме сто 
рим ског нов чи ћа от кри ва да је ко ва ни ца у ње го вим ру ка ма за пра во ва же ћа мо не та, 
не ким чу дом си му ла ци је пре ко сва ке ме ре тро шна и пре сву че на па ти ном. На и ме, већ 
го ди на ма, као пе сник, кри ти чар и уред ник јед ног ин тер нет ча со пи са за по е зи ју, при-
ље жно пра тим са вре ме ну срп ску по е зи ју и мо је је ми шље ње, а то ћу и ар гу мен то ва ти, 
да ста ње у овом по љу ни је ни на лик оном ко је Пан тић „ди јаг но сти фи ку је“ у тек сту 
„Је дан по глед на са вре ме ну срп ску по е зи ју“. По ку ша ћу да от кри јем шта се за пра во 
кри је иза иди лич не сли ке о са вре ме ној срп ској по е зи ји ко ју Пан тић по ку ша ва да кон-
стру и ше.

1 Текст који је пред читаоцима послао сам најпре уредништву Летописа Матице српске, 26. 10. 
2014. године. Одговорио ми је 24 дана касније Владимир Шовљански, секретар часописа, по-
руком у којој ме обавештава да ће ме, уколико одлуче да објаве текст, контактирати у наредна 
три месеца. С обзиром да ми овакав „аранжман“ није био прихватљив, и да сам у том тренутку 
текст већ послао Алену Бешићу, уреднику Поља који га је усвојио, обавестио сам господина 
Шовљанског да прилог повлачим.
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Пан тић у свом есе ју, на ви ше ме ста, од са мог по чет ка па до кра ја за го ва ра те зу 
ка ко је мар ги на лан по ло жај ко ји по е зи ја за у зи ма у на шој кул ту ри за пра во при ви ле-
го ван по ло жај, из ме ђу оста лог кон ста ту ју ћи да се књи ге по е зи је уоп ште не про да ју, 
што то бо же ути че на пе снич ку осло бо ђе ност од за ко на тр жи шта. Али ни то ни је до-
вољ но, па аутор на во ди још и да пе сни ци „су пер и ор но и ин вен тив но“ ко ри сте тај 
по ло жај. Су сре ће мо се на тим ме сти ма у тек сту са го то во па ра диг ма тич ном бла зи ра-
но шћу јед ног ака дем ског кри ти ча ра, где он ис ти че то бо же не ха јан од нос пе сни ка 
пре ма су ро вим за ко ни ма тр жи шта. Оно што аутор тек ста све сно пре ћут ку је је чи ње-
ни ца да су мно ги пе сни ци и у ова квом си сте му „ума ње ног зна ча ја по е зи је“ или још 
пре ци зни је: упра во због та квог по ло жа ја, умно го ме по ве за ни са тр жи штем, и то на 
да ле ко пер фид ни ји на чин од тран спа рент не су ро во сти сло бод ног, нео ли бе рал ног 
тр жи шта. Дру гим ре чи ма, Пан тић пре ћут ку је да мно ги пе сни ци ко ји су исто вре ме но 
кри ти ча ри, уред ни ци, про фе со ри, из да ва чи и чла но ви жи ри ја, у Ср би ји ни су са мо 
пу ки објек ти тр жи шта, већ и ње го ви кре а то ри, кроз мо де ри ра ње по ну де и по тра жње 
при хва тљи вих кул тур них мо де ла ко ји се кре и ра ју упра во у ин сти ту ци ја ма. Да кле, 
на про тив: све до ци смо да мно ги пе сни ци и ма те ри јал но и сим бо лич ки, не са мо да 
уче ству ју у тр жи шту, већ га и ства ра ју, али оно ни је сло бод но у њи хо вом слу ча ју јер 
сви они обез бе ђу ју и при хо де и „сим бо лич ки ка пи тал“ ван так ми чар ског ду ха сло бод-
ног тр жи шта, у при ви ле го ва ном по ло жа ју, ра дом у др жав ним ин сти ту ци ја ма кул ту ре 
од ко јих мно ге већ де це ни ја ма про мо ви шу ре тро град не, ан ти мо дер не мо де ле књи-
жев но сти. При вид ко ји би Пан тић на тим ме сти ма у есе ју хтео да ус по ста ви је мо дел 
апо ли тич ног пе сни ка, ко ји је у све ту до ми на ци је тр жи шта и спек та кла по ми рен са 
мар ги нал но шћу, па као та кав ни је ни сим бо лич ка прет ња „ака де ми ји“ и ка но ну, по што 
је у фи нан сиј ском сми слу већ де гра ди ран. Са да, ка да се књи ге по е зи је ви ше не про-
да ју, кул тур ни еста бли шмент је одах нуо, па кроз глас Ми хај ла Пан ти ћа по ку ша ва да 
уки не сво ју од го вор ност за ста ње у књи жев но сти и ши ре, у кул ту ри, сво де ћи иде ју 
по е зи је на ро ман ти чар ске, одав но пре ва зи ђе не есен ци ја ли стич ке пред ста ве о „чи стој 
умет но сти“ и „есен ци ји књи жев ног ства ра ла штва“. Али оно што та ко ђе тре ба при ме-
ти ти на ме сти ма где Пан тић по ми ње тр жи ште и ме диј ске зве зде је сте чи ње ни ца да се 
„ба ук нео ли бе ра ли зма“ као за и ста озбиљ ног про бле ма са ко јим се ве ћи део чо ве чан-
ства да нас су сре ће, из ви зу ре до ма ћег књи жев ног еста бли шмен та ја вља тек као из-
го вор, као си ла ко ја је пе сни ке по ста ви ла на мар ги ну, та мо где им је по Пан ти ће вом 
ми шље њу и ме сто и где ће мир но мо ћи да чу ва ју сво ју „су шта стве ност“, ка ко то аутор 
на во ди. Ка да Пан тић већ по ми ње тр жи ште и ме диј ске зве зде, он да је по треб но при-
се ти ти се и па ра спи са тељ ских име на као што су Мар ко Ви дој ко вић или не ки дру ги 
јер је у про мо ви са њу тих „зве зда“ он лич но уче ство вао. Из гле да да му је та да исто то 
тр жи ште ко је по ми ње у тек сту „Је дан по глед на са вре ме ну срп ску по е зи ју“ дик ти ра ло 
не што дру га чи је по на ша ње од „за до вољ ства мар ги ном“ ко је да нас све срд но пре по-
ру чу је пе сни ци ма. Као уни вер зи тет ски про фе сор, ета бли ра ни кри ти чар и књи жев ник, 
члан уред ни штва број них ча со пи са и жи ри ја, да кле као не ко ко се на ла зи у са мом 
цен тру, он по ру чу је пе сни ци ма да је за њих и мар ги на од лич на. Та Пан ти ће ва по ру ка 
нео до љи во под се ћа на ре чи Ма ри је Ан то а не те ко је су са др жа не у на сло ву овог тек ста, 
а ко је је она на вод но упу ти ла глад ним гра ђа ни ма Па ри за.
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Да ље, Ми хај ло Пан тић на во ди ка ко је „срп ска по е зи ја раз ви ла вр ло бо га ту, раз у-
ђе ну ин фра струк ту ру“ и „да се њо ме ба ве и због ње по сто је спе ци ја ли зо ва ни из да ва-
чи, кул тур не уста но ве, жи ри ји мно го број них на гра да, ака дем ска и те ку ћа књи жев на 
кри ти ка, пе ри о ди ка, фе сти ва ли и ма ни фе ста ци је, фа кул те ти и дру ге на уч не или пе да-
го шке уста но ве, ин сти ту ти и би бли о те ке, не вла ди не ор га ни за ци је...“ Под ра зу ме ва ли 
Пан тић под том „раз у ђе ном ин фра струк ту ром“ и „спе ци ја ли зо ва ним из да ва чи ма“ 
је ди на два из да ва ча ко ји се да нас у Ср би ји, на иоле ре ле ван тан на чин ба ве по е зи јом, 
а код ко јих за ин те ре со ва ни пе сни ци бу квал но, али бу квал но го ди на ма че ка ју на об-
ја вљи ва ње сво јих ру ко пи са? За што аутор пре ћут ку је чи ње ни цу да скро ман бу џет ових 
из да ва ча и су жен про стор за об ја вљи ва ње на дру гим ме сти ма, од њих ства ра не ку 
вр сту „уских гр ла“, ко ја при мо ра ва ју пе сни ке да „ста ну у ду га чак ред“ и где се ле ги ти-
ми тет име на ко јим се пот пи су је ру ко пис вред ну је да ле ко ви ше од са мог тек ста ру ко-
пи са? А сам текст по пра ви лу оста је не вред но ван, он се че сто и не ко мен та ри ше од 
стра не из да ва ча, осим чи ње ни це де кла ра тив ног при стан ка на ње го во об ја вљи ва ње. 
И то тек ка да се из ре ђа ју прет ход ни ци, по прав ном прин ци пу pri or tem po re, po ti or iure 
– пр ви у вре ме ну, ја чи у пра ву. Та ко се сви ру ко пи си упо до бљу ју јед ни дру ги ма чи ном 
пу ког об ја вљи ва ња, дру гим ре чи ма: већ не ко вре ме не по сто ји ни из да вач ка, ни кри-
ти чар ска апа ра ту ра ко ја би вред но сно из дво ји ла не ке ру ко пи се од дру гих. Књи ге ће 
про сто би ти об ја вље не на кон ви ше го ди шњег че ка ња и ту се ве за из да ва ча са њи ма 
ма ње-ви ше гу би. Из да ва чи су та ко по ста ли штам па ри по е зи је. Да не бу де за бу не: и 
сâм сам об ја вљи вао књи ге на ова кав на чин, али ни ка да ми не би па ло на па мет да овај 
си стем об ја вљи ва ња на зо вем „раз у ђе ном ин фра струк ту ром“. На про тив, ин фра струк-
ту ра је су же на до крај њих гра ни ца, до оних гра ни ца ко је су не ке пе сни ке упу ти ле на 
мо гућ но сти са ми зда та. Зна ли Ми хај ло Пан тић да по је ди ни мла ди пе сни ци на нај ра-
зли чи ти је на чи не са ми об ја вљу ју сво је књи ге или по кре ћу ал тер на тив не ви до ве из-
да ва штва, пре ко ре ги стро ва них удру же ња гра ђа на или об ја вљи ва ња на ин тер не ту? 
И ако не зна, за што то не зна?

Ка да по ми ње жи ри је и мно го број не на гра де, аутор или ни је све стан или све сно 
пре ћут ку је, што је још го ре, фар су у ко ју се пре тво рио ме та ста зи ра ни си стем на гра-
ђи ва ња по е зи је у Ср би ји да нас. Чи ње ни ца је да на гра де мо гу осво ји ти са мо пе сни ци 
ко је је кри ти ка ета бли ра ла пре 15 или 20 го ди на. Оне се до де љу ју укр шта њем по доб-
них пе снич ких име на и пре о ста лог, не за у зе тог про сто ра за на гра ђи ва ње. Ка да јед ном 
уђу у тај фин ги ра ни си стем на гра ђи ва ња, ма ло број ни пе сни ци ко ји су са свим рет ко 
мла ђи од 40 го ди на, „се ле се“ вре ме ном и го ди на ма од јед не до дру ге на гра де, од но-
се ћи их све ре дом, са мо ка да на њих до ђе вре ме. Зна ли аутор, или прет по ста вља ли 
ба рем, у ко јој ме ри су чи та не на гра ђи ва не књи ге и зна ли у ко јој ме ри су се чин из да-
ва ња књи ге и ње ног на гра ђи ва ња, сим бо лич ки, па и ре ал но при бли жи ли? У на шој 
по е зи ји већ одав но вла да фе но мен на гра ђи ва ња пе снич ких име на, а не књи га, као и 
фе но мен да на гра ђе не књи ге че сто ни су ни на еле мен та ран на чин до ступ не јав но сти 
и чи та о ци ма. При том, аутор тек ста „Је дан по глед на са вре ме ну срп ску по е зи ју“ мо рао 
би има ти на уму да, иако ње му – ка ко он то ка же у есе ју – „књи ге го то во сва ко днев но 
сти жу на сто“, мно гим са да шњим или бу ду ћим чи та о ци ма књи ге по е зи је ипак не „сти-
жу на сто“, већ је по треб но да зна ју где се оне мо гу ку пи ти. Да ли ти ме што му пе снич-
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ке књи ге „сти жу на сто“, уме сто да их ку пу је, и он уче ству је у фи нан сиј ској мар ги на-
ли за ци ји по е зи је и ума ње њу, ма кар и сим бо лич ких сред ста ва ко је се ку по ви ном мо гу 
вра ти ти у из да вач ку про дук ци ју?

Ка да ка же у свом тек сту да се срп ском по е зи јом „ба ве ака дем ска и те ку ћа књи жев-
на кри ти ка“, оно ме ко за и ста пра ти са вре ме ну срп ску по е зи ју оста је не ја сно на шта 
Пан тић тач но ми сли. При ме ћу је ли аутор тек ста „Је дан по глед на са вре ме ну срп ску 
по е зи ју“ да у срп ским књи жев ним ча со пи си ма углав ном не по сто ји ар гу мен то ва на 
не га тив на кри ти ка пе снич ких књи га?2 Ми сли ли он да је раз лог то ме што се не об ја-
вљу ју ло ше пе снич ке књи ге? По што ни ка квог вред но ва ња не ма, при ка зи су се у Ср-
би ји, част из у зе ци ма, пре тво ри ли у скром не ре кла ме за књи ге, тек оба ве ште ња да су 
оне об ја вље не и пи шу их углав ном при ја те љи пи са ца тих књи га. Још јед но од бит них 
пи та ња је: за ко га се пи шу ти при ка зи? За то што нај ве ћи део ета бли ра не са вре ме не 
срп ске по е зи је, на жа лост, углав ном не ма на ме ру да на би ло ко ји на чин ис ко ра чи пре-
ма чи та о цу (у че му се огле да њен па ла нач ки ели ти зам), и за то што гло бал ни еко ном-
ски и дру штве ни про це си, за ко је до ду ше срп ска по е зи ја ни је ни од го вор на, не иду на 
ру ку по е зи ји, до шло се до си ту а ци је у ко јој се срп ско пе сни штво кре ће у не кој вр сти 
за ча ра ног кру га од не ко ли ко сто ти на љу ди, тро ше ћи свој сим бо лич ки и би ло ка кав 
дру ги ка па ци тет, без ње го вог об на вља ња. Ми сли ли Пан тић да је то иде ал са вре ме не 
по е зи је: да је чи та са мо не ко ли ци на дру гих пе сни ка, а да ак ту ел на „ака дем ска“ кри-
ти ка успе ва да је „вред ну је и ис пра ти“ ка ко то бла зи ра но при ме ћу је аутор, при че му 
се то „вред но ва ње и пра ће ње“ огле да у по вр шним ре кла ма ма-при ка зи ма за по доб не 
и иг но ри са њу и пре ћут ки ва њу оних дру гих. Ар гу мен то ва на не га тив на кри ти ка је ис-
кљу че на из по ља са вре ме не срп ске по е зи је, јер ју је за ме нио ра ди кал ни ји фе но мен: 
иг но ри са ње. То би Пан тић тре ба ло до бро да зна по што је у свом тек сту ус пео да не 
по ме не чи та ву јед ну ге не ра ци ју срп ских пе сни ка, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи. 
Ов де је упут но на пра ви ти ма лу ди гре си ју и на трен ис ко ра чи ти из про сто ра срп ске 
по е зи је. Ве за но за до сад на ве де но, по сто ји и за ни мљи ва по ја ва да у срп ској књи жев-
ној пе ри о ди ци углав ном из о ста је при ка зи ва ње ак ту ел не пре ве де не књи жев но сти. 
На и ме, у том слу ча ју не по сто ји во ља да се кри ти ча ри ба ве књи га ма ино стра них, про-
стор но и ин те ре сно уда ље них пи са ца, ко ји не ће мо ћи да уз вра те услу гу и су де лу ју у 
игро ка зу раз ме не усит ње не сим бо лич ке мо ћи. Рет ке кри ти ке пот пи су ју углав ном они 
ко ји су на не ки на чин по ве за ни са књи гом, би ло као пре во ди о ци или из да ва чи.

По треб но је при ме ти ти и низ по је ди но сти ве за них за оне де ло ве тек ста Ми хај ла 
Пан ти ћа где он у ле жер ном на бра ја њу про из во ди ути сак за не у пу ће ног чи та о ца о 
на вод ним до ме ти ма ак ту ел ног срп ског из да ва штва ка да је у пи та њу по е зи ја. Та ко он 
на во ди „да част са вре ме не срп ске по е зи је да нас пре свих бра не ’По ве ља’ из Кра ље ва, 
а по том и вр шач ки ’КОВ’ или ча чан ски ’Гра дац’.“ Ов де је по треб но ис та ћи да „КОВ“ то-
ком прет ход них не ко ли ко го ди на об ја вљу је све га три књи ге до ма ће по е зи је го ди шње, 

2 Сва ка ко да под не га тив ном кри ти ком не тре ба под ра зу ме ва ти тек сто ве ко ји се об ја вљу ју на 
ин тер нет сај то ви ма та ко зва не „дру го ср би јан ске про ви ни јен ци је“ ка кви су Бе тон и Е-но ви не. 
На и ме, ови сај то ви се ве ћин ски ба ве про зним књи га ма, а тек сто ве о по е зи ји пот пи су ју, не увек 
али углав ном, ауто ри не у пу ће ни у то ко ве и ди на ми ку но ве срп ске по е зи је, уз оби ла то ко ри-
шће ње лич ног ома ло ва жа ва ња и не у спе ле па ро ди је.
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у про се ку. Ча чан ски из да вач „Гра дац“ от при ли ке исто то ли ко. За па њу је по да так да 
аутор, на бра ја ју ћи до ме те ак ту ел не срп ске пе снич ке про дук ци је, по ми ње еди ци ју 
Арах на из да ва ча „Чи го ја штам па“ ко ја ис кљу чи во штам па књи ге кла си ка свет ске и 
срп ске по е зи је (Шарл Бо длер, Мом чи ло На ста си је вић, Ста ни слав Ви на вер, Ми лан Де-
ди нац и дру ги). Аутор да ље на во ди еди ци ју Па нон ска све тла но во сад ског из да ва ча 
„Orp he us“ у ко јој ви ше од две го ди не ни је об ја вље на ни јед на пе снич ка књи га. Ина че, 
реч је о из да ва чу ко ји об ја вљу је ис кљу чи во „ета бли ра не“ пе сни ке. На да ље, Пан тић 
по ми ње ча со пис „По е зи ја“ ко ји је због фи нан сиј ских раз ло га у по след ње две го ди не 
об ја вио са мо је дан број и еди ци ју исте из да вач ке ку ће, Ис точ ник, под на зи вом 4x у 
ко јој су то ком прет ход не две го ди не об ја вље не тач но две пе снич ке књи ге срп ских 
пе сни ка. Тре ба ис та ћи и то да су из да ва чи ко је сам ов де апо стро фи рао „за тво ре ни“, 
од но сно реч је о из да ва чи ма ко ји не ма ју отво рен и тран спа рен тан кон курс за об ја-
вљи ва ње на ко ји би се ода зи ва ли и по тен ци јал ни пе сни ци ко ји ни су на ли сти при ја-
те ља, са рад ни ка и пре по ру че них ауто ра, или ни су ба рем на ли сти пе снич ких име на 
ко ја су већ „по зна та“, од но сно за ко је се већ „чу ло“. Адре се за кон такт ових из да вач ких 
ку ћа, ако и по сто је, на ве де не су pro for me. Иако су ма ло шта ура ди ли на по пу ла ри за-
ци ји сво јих из да ња, па је из о стао већ по ме ну ти ис ко рак из ели ти стич ке и ака дем ске 
са мо до вољ но сти па пир ног из да ва штва, из да ва чи ни су је ди ни од го вор ни за ума ње ње 
ди на ми ке об ја вљи ва ња јер и да ље за ви се од сред ста ва из бу џе та ко ја су, ка ко је по-
зна то, ви ше стру ко ре ду ко ва на. Ипак, оста је не ја сно за што аутор тек ста та ко пом пе зно 
го во ри о „од бра ни ча сти са вре ме не срп ске по е зи је“ ка да је у пи та њу из да ва штво. 
На про тив, срп ско из да ва штво је, ка да је у пи та њу по е зи ја, углав ном тро мо и за тво ре-
но, не све сно по тен ци ја ла но вих тех но ло ги ја, ре зер ви са но пре ма ре ги о нал ној са рад-
њи и без во ље и спо соб но сти да уче ству је у скре та њу па жње ма кар ма ло ши ре јав но-
сти на књи ге ко је об ја вљу је. Ме ђу тим, ја сно је да се из по зи ци је ака дем ског кри ти ча-
ра ни шта од то га не да при ме ти ти.

На да ље, за па њу ју ћа је иг но ран ци ја са ко јом се Пан тић у свом есе ју од но си пре ма 
фе но ме ну „но ве срп ске по е зи је“ ко ја пот пу но из ми че фо ку су ње го вог есе ја. С об зи ром 
да је Пан тић об ја вио у ав гу сту 2011. го ди не у „НИН“-у ре ла тив но по зи ти ван при каз књи-
ге Го ра на Ко ру но ви ћа Го сто прим ства и мо је књи ге Фо то ал бум, али још и ви ше с об зи-
ром да је као члан ре дак ци је „Са ра јев ских све за ка“ још 2009. об ја вио вр ло до бар, пи о-
нир ски па но рам ски текст Го ра на Ко ру но ви ћа о мла дој срп ској по е зи ји, „Груп ни пор трет 
с да ма ма“, пра ћен из бо ром из но ве (мла де) срп ске по е зи је, прет по став ка је да би му 
мо ра ло би ти ја сно да се у срп ској по е зи ји не што од и гра ло то ком не ко ли ко прет ход них 
го ди на, да су се ја ви ли број ни но ви и мла ди гла со ви. Ти гла со ви су са да оку пље ни и у 
па но рам ском збор ни ку но ве срп ске по е зи је Re start ко ји је при ре дио Го ран Ла зи чић, а 
ко ји је ове го ди не об ја вио Дом кул ту ре Сту дент ски град. Да не по ми њем чи ње ни цу да 
је из ме ђу ове две го ди не, 2009. и 2014. да кле, об ја вљен не ма ли број ан то ло ги ја, тек сто-
ва и те ма та ко ји се ба ве но вом срп ском по е зи јом. А шта је у ства ри „но ва срп ска по е зи-
ја“?3 То су, на и ме, углав ном они пе сни ци ко је Ми хај ло Пан тић у свом есе ју не по ми ње, 

3 Уко ли ко ни је упо знат са по ме ну тим ан то ло ги ја ма, па но рам ским тек сто ви ма и те ма ти ма об-
ја вље ним у пе ри о ди ци, за је дан скра ће ни, али пре ци зан од го вор на oво пи та ње пре по ру чу јем 
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от пи су ју ћи их јед ном ге не рал ном кла у зу лом ко ја гла си: „па све до нај мла ђих“. Тих „нај-
мла ђих“, од ко јих не ки има ју ско ро 40 го ди на, има пе де се так у књи зи Re start, и го то во 
да ни ко од њих ни ка да ни је на гра ђи ван, а мо ја је оправ да на прет по став ка да зна тан 
број њих не би ни же лео да при ми не ку од ова квих на гра да ка кве се до де љу ју да нас у 
Ср би ји. Зна ли Ми хај ло Пан тић за што је то та ко? Ти че ли га се то?

Ни је слу чај но ни то што Пан тић у свом есе ју на во ди ка ко је по е зи ја „од пр во ра-
зред ног зна ча ја за очу ва ње суп стан ци јал но сти укуп не књи жев не има ги на ци је и, по-
сред но, пре по зна тљи во сти и ква ли те та на ци о нал не кул ту ре“. Иако но ми нал но, са мо 
ма ло ра ни је, не тач но на рав но, кон ста ту је да са вре ме на срп ска по е зи ја углав ном не 
под ле же „иде о ло ге мат ским ис ку ше њи ма“, он сам не успе ва да не под лег не том ис ку-
ше њу, па по е зи ју ко ри сти као сред ство ко јим „есен ци ја ли зу је“ на ци о нал ну кул ту ру, 
све сно иг но ри шу ћи при том ње ну функ ци ју ко му ни ка ци је са дру гим кул ту ра ма, по-
себ но оним у пост ју го сло вен ском ре ги о ну којe по ве зу је ме ђу соб но ра зу мљив је зик.

Ме ђу тим, по ред са др жин ске не ко рект но сти, од но сно оби ла тог пре ћут ки ва ња 
ра зних фе но ме на срп ске по е зи је ко ји да нас по сто је, есеј „Је дан по глед на са вре ме ну 
срп ску по е зи ју“ до дат но из не на ђу је и сво јом фор мом, то јест то ном и је зи ком ко јим 
се оства ру је. По свој при ли ци без на ме ре ауто ра, у тек сту се на не ким ме сти ма ја вља-
ју го то во па ро дич не, анег дот ске син таг ме. И за и ста, ка ко дру га чи је чи та ти син таг му: 
„До бро је што су нам до а је ни у до број кон ди ци ји...“ За ни мљи во је да би са мо про ме на 
ко но та ци је, од афек та ци је ка иро ни ји, би ла до вољ на да ову син таг му „спа се“. Та кве 
на из глед не хај не, (са мо)за до вољ не и (са мо)об ма њу ју ће ре че ни це нео до љи во асо ци-
ра ју на ат мос фе ру Ка ва фи је ве чу ве не пе сме „Оче ку ју ћи вар ва ре“ или по ет ске ре пли-
ке Јо ва на Хри сти ћа на исту те му. На дру гим ме сти ма, Пан тић до но си го то во соц ре а-
ли стич ки по лет, као у ре че ни ци ко ју пре но сим у це ли ни: „По одав но уста но вље ном, 
ре дов но кре а тив ном оби ча ју, из срп ске по е зи је стал но сти жу до бре ве сти: про дук ци-
ја је обил на, ра зно вр сна и сра зме р но ви со ког из ра жај ног стан дар да, а ге не ра циј ска, 
по е тич ка и иде о ло гем ска ди вер гент ност се не ка ко уна пред под ра зу ме ва.“ И упра во 
се на та квим ме сти ма, да кле не са мо са др жин ски, већ и на ни воу сти ла, на тран спа-
рен тан на чин очи ту је дух па лан ке ко ји, ка ко то од лич но при ме ћу је Злат ко Па ко вић, 
стал но те жи да му ми фи ку је и бал за му је про из во де кул ту ре, да их по сва ку це ну ока-
ме ни и ста ви у му зеј, где се мо гу гле да ти, али не и до ди ри ва ти. Ве ли ка име на срп ске 
по е зи је ко ја Пан тић из да шно и ола ко на бра ја у тек сту ја вља ју се та ко као не ка кав 
ма те ри јал на по крет ној тра ци, при пре мљен за упо тре бу.

У ве зи са сви ме што сам до са да на вео, опет ис кр са ва ди ле ма слич на оној са по-
чет ка тек ста. Да ли се Ми хај ло Пан тић са мо пра ви да ни је упо знат са по ја ва ма о ко ји-
ма сам го во рио у овом тек сту или их он за и ста не по зна је? Уко ли ко их за и ста не по-
зна је, у пи та њу је про блем про фе си о нал не при ро де, има ју ћи у ви ду по зи ци је ко је 
аутор за у зи ма, а уко ли ко их по зна је, а пра ви се да их не по зна је, у пи та њу је про блем 
етич ке при ро де. 

Ми хај лу Пан ти ћу да про чи та ин тер вју ко ји је, по во дом књи ге Re start, Го ран Ла зи чић дао за 
са јам ски до да так днев ног ли ста „Да нас“, об ја вљен 26. 10. 2014, истог да на ка да сам овај текст 
по слао уред ни штву „Ле то пи са Ма ти це срп ске“.
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Су прот но оче ки ва њу, за вр ши ћу са јед ним на во дом из тек ста „Је дан по глед на са-
вре ме ну срп ску по е зи ју“ са ко јим се без ре зер вно сла жем. На и ме, при са мом кра ју 
свог есе ја Пан тић на во ди да је по е зи ја „пре суд но ва жан сен зор на ше сва ки да шњи це“. 
И за и ста је та ко. Про блем је са мо у оно ме „на ша“ јер сва је при ли ка на осно ву чи та ња 
ње го вог есе ја да по сто је раз не сва ки да шњи це. Она ко ју је опи сао у свом тек сту је не-
ка из у зет но не сва ки да шња сва ки да шњи ца.




